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HMS-plan for Skogen Boligsameie
Alle boligsameier skal ha en plan for Helse, miljø og sikkerhet (HMS), og den skal oppdateres årlig. Styret 
har utarbeidet en plan for Skogen boligsameie, og dere finner den som vedlegget til denne utgaven av 
Skogen Rundt. Planen er også lagt ut på våre hjemmesider, www.skogen.info. Vi ber om at alle sameiere 
skaffer seg en oversikt over innholdet i planen, og benytter sjekklistene som er vedlegg til planen. 

Gjennomgang av boligene med henblikk på brannsikkerhet
Den årlige gjennomgangen av brannsikkerhet blir i år 17.11, 18.11 og 23.11. De to første dagene kl. 17 - 21 
besøkes hele sameiet, så blir den en oppsamlingsrunde for de seksjonene som gjenstår 23.11 kl. 17 -21. Vi 
ber om at dere tar godt i mot representantene for Norsk Brannvern. De kommer på vegne av styret, og 
denne gjennomgangen av brannsikkerheten er et svært viktig HMS-tiltak. 

Nå må vi forberede oss på vinteren
Ting som står utenfor boligene må ryddes bort nå før snøen kommer, da sameiet og brøytefirmaet ikke tar 
ansvar hvis disse blir ødelagt av brøytemaskinene. Dette gjelder bord, stoler, sykler, leker, blomsterpotter, 
blomsterkasser, vedstabler og kasser, osv.
Til dere som har utvendige vannkran utenfor huset med stoppekran inne i boden eller seksjonen, vennligst 
steng stoppekranen. Kranen på utsiden må åpnes for å unngå at rør sprenges i stykker.
Det er viktig å renske opp i sluk og renne på balkongen og oppsamlingskar under denne for å få fjernet 
jord, blad og andre fremmedlegemer. Dette kan gjøres med hånden eller ved hjelp av vannslange og 
forsiktig spyling av karet og nedløpsrøret fra balkongen. På denne måten forhindrer man at vann renner 
over oppsamlingskaret på balkongkonsollen og videre bort langs konsollen til husveggen.
Avfallet bør kastes i restavfallet og ikke på taket til naboen under.

Uønskede hendelser i sameiet
Styret har blitt informert om noen pussige hendelser i sameiet. Busker og blomster er kuttet ned og 
dekorasjoner og gjenstander er fjernet eller ødelagt.  Det er fint om sameierne er oppmerksomme og følger 
med om dere ser folk som oppfører seg rart eller ikke har noe i sameiet å gjøre. 

Ikke bruk kopinøkler!
Dere må ikke bruke kopinøkler i dørene til fellesområdene - de brekker lett. I verste fall må vi ha en 
låsesmed for å få reparert låsen, og i mellomtiden kan ikke døren åpnes utenfra. Dere får kjøpt orginale 
nøkler av styret.
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