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Styret ønsker alle på Skogen en god jul og et godt nytt år! 

 

Ordinært sameiermøte 2016 

Fristen for innlevering av saker til det ordinære sameiermøtet er satt til 1. februar. Innkalling 

kommer senere. 

 

Flere plasser med el-bil lader i garasjen 

Det har vært stor etterspørsel etter plasser med el-bil lader den siste tiden, og det er nå venteliste 

for å få plass. Styret vil derfor bygge ut ladeanlegget med flere plasser. For å få en oversikt over 

behovet, er det fint om dere som har tanker om å anskaffe en el-bil eller hybrid-bil med el-lading 

i løpet av 2016 gir beskjed til Roar Skålin i styret, roar@skogen.info. Dette er selvsagt helt 

uforpliktende. 

Styret vil samtidig minne om at lading av biler kun skal skje på de godkjente ladeplassene i 

garasjen. Årsaken til det er at de andre kursene ikke er dimensjonert for ladning av biler og det 

er ikke installert målere for forbruk på disse kursene.  Kostnadene ved å disponere en ladeplass 

er kr. 1200,- per år til nedskriving av anlegget. I tillegg kommer betaling for strøm etter forbruk 

(til samme pris som boligsameiet betaler). 
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Avgift for parkeringsplass med motorvarmer 

For sesongen 2014/2015 ble det ikke innkrevd avgift for de plassene i garasjen som har 

motorvarmer, slik det har vært gjort tidligere år. Årsaken var at anlegget var i dårlig stand, og 

flere av kontaktene virket ikke. Nå er anlegget fornyet, og vi vil igjen ta en avgift til dekning av 

strømkostnader og nedskriving av anlegget. Avgiften er satt til kr. 500,- for sesongen 2015/2016, 

og vil bli innkrevd i starten av 2016. 

 

Innsamling av juletrær 

Det blir samme opplegg som i fjor, dvs. at beboerne bringer trærne til nedre parkeringsplass eller 

til Lillevannsveien ved Skogen T-banestasjon. Kommunen transporterer trærne gratis videre. Vi 

ber beboerne om ikke å ta trærne med i heisen.  

Tidspunkter: Nedre parkeringsplass onsdag 13.1 kl. 19.50 - 20.05, Lillevannsveien torsdag 14.1 kl. 

18.00 - 18.15 

På http://juletre.kildesorteringioslo.no/ kan man: 

1. legge inn postnummeret 

2. velge hentested og  

3. taste inn mobilnummer 

Da blir man varslet på sms 2 timer før. 

 

Tar du hensyn til dine naboer? 

Den siste tiden har styret fått flere henvendelser fra sameiere som opplever at ikke alle beboerne 

tar tilstrekkelig hensyn til sine naboer. Henvendelsene gjelder forhold som 

- Støy og høy musikk sen kveld og på natten 

- Røyking på terrassen som gjør det umulig for naboene å ha vinduer og lufteventiler oppe 

om natten 

- Kjøring på gangveiene på kvelden og om natten 

Vi ber alle sameierne å ta hensyn til sine naboer. Vi bor i et område hvor boligene ligger tett og 

hvor både støy og lukt brer seg lett til våre naboer. 

 

Parkering på gangveiene 

Dette er dessverre en gjenganger. Slik parkering reduserer fremkommelighet for nødetatene, og 

om vinteren fører den til at vi ikke får brøytet, noe vi hadde flere eksempler på i fjor. De som står 

i veien for brøyting og strøing vil bli tauet bort og vil bli belastet for ny utkjøring av snøredskap. 

 

Problemer med garasjeporten 

Det har vært problemer med åpning og lukking av garasjeporten de siste ukene. Det kan skyldes 

at noen har forsøkt å åpne porten manuelt ved å dra i rød eller grønn kule på innsiden. Dette 

skal bare gjøres av styret som har tilgang til styringsskapet og instruksen der. Ved feil varsles 

styrets ansvarlige Asle Sveen, asle@skogen.info. 
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