
 1 

Skogen Rundt 
Nr. 4 – 2015 – juni 2015 www.skogen.info Rundskriv for Skogen boligsameie – utgitt av styret  
 

Ekstraordinært sameiermøte 25.8 

Det vil bli avholdt ekstraordinært sameiermøte 25.8 for å ta stilling til tilbudene på leveranse av 

kabel-tv og internett-tilgang, se punkt 3.5 i den tilsendte protokollen fra sameiermøtet. Protokollen 

ligger også på www.skogen.info. Innkalling til møtet blir sendt ut i midten av august. Det kan også 

være aktuelt å ta opp andre saker på det ekstraordinære møtet. 

Ekstraordinær innbetaling av felleskostnad for å dekke årets utgifter til vedlikehold  

På årets sameiermøte ble det vedtatt å gjennomføres en ekstraordinær innbetaling på inntil kr. 7 

500,- per seksjon for å dekke kostnadene til vedlikehold i 2015. Innbetalingen fordeles på to rater, en 

på kr. 4 000,- med forfall 20.6.2015 og en på inntil kr. 3 500,- med forfall 20.9.2015. Se protokollen fra 

sameiermøtet for nærmere informasjon.  

Grunnlaget for det totale beløpet på kr. 7 500,- per seksjon var at et anslag på utbedringsarbeidene 

bak AØV 121/123 på kr. 2 500 000,-, noe som ville være omlag 1 500 000,- høyere enn det som kan 

dekkes gjennom ordinære fellesutgifter. Det ser nå ut til at disse arbeidene vil koste ca. kr. 2 000 

000,-. Samtidig har vi fått en takskade som må utbedres, og som ikke er budsjettert. Ut fra de 

tilbudene vi har fått, vil undersøkelse og utbedring av denne skaden komme på i overkant av kr. 

400 000,-. 

Styret har derfor vedtatt å gjennomføre innbetalingen på kr. 3 500,- per seksjon med forfall 

20.9.2015. 

 

Utbedring etter gravearbeidene bak AØV 121/123 

Sameiet vil sørge for at de arealene som det har vært nødvendig å grave opp eller som har blitt 

skadet som følge av gravingen og kjøring med anleggsmaskiner, blir satt tilbake til den stand de var 

i før gravingen startet. Vi vil også asfaltere de delene av veien mellom 1. og 5. plan som er skadet. 

Asfaltering og noen av utbedringene må vente til 2016, fordi massene som nå fylles på må få tid til å 

sette seg. Styret vil igjen beklage de ulempene som gravingen har påført beboerne på 5. plan. Særlig 

har de som bor nær gravehullet hatt vanskelig tilgang til boligene og lite trivelig bomiljø de siste 

ukene.     

 

Parkering langs Jerpefaret 

Styret vil innstendig oppfordre sameiets beboere til ikke å parkere langs Jerpefaret. Tenk på at det 

må være plass for uttrykningskjøretøy, som store brannbiler.  Uttrykningskjøretøyene har ingen 

annen mulighet enn å bruke Jerpefaret for å komme til 6., 7. og 8. plan i Skogen boligsameie.  

Styret har også tatt opp problemstillingen med blokkering av Jerpefaret med Oslo kommune og 

utbygger i Jerpefaret 33-35. Det er en utfordring at trafikken til byggeplassen tidvis blokkerer 

Jerpefaret. 
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Rømningsveier og brannstiger 

Styret minner om at rømningsveier ikke må sperres og holdes i stand. Vi er kjent med at en av 

brannstigene har blitt brukt til annet formål enn rømming, og at den etter det ble stående oppslått. 

Dersom dere ser at en av stigene står oppslått slik at det er mulig å gå i den, ber vi om at dere sier 

fra til styret.  Styret minner ellers om at hver enkelt beboer selv har ansvar om å holde seg oppdatert 

på egne rømningsveier, og viser til Branninstruksen på hjemmesiden. 

 

 

Styret ønsker alle beboerne i Skogen boligsameie en god sommer! 

 

Styret 


