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Ordinært sameiermøte 2016
Sameiermøtet 2016 avholdes 16. mars 2016 kl. 18:00. Sted vil bli kunngjort senere. Innkalling med 
saksdokumenter blir sendt ut innen 8. mars.

Fristen for innlevering av saker settes til 8. februar (en uke lenger enn tidligere varslet). For å sikre effektiv og 
god behandling av saker som ønskes tatt opp på sameiermøtet ber styret om at forslagstiller redegjør skriftlig 
for saken og formulerer konkret forslag til vedtak. De vil hjelpe sameiermøtet å ta stilling til saken og være til 
hjelp ved avstemmingen. Forslag sendes styrets leder Jakob A. Vikse på e-post (jakob@skogen.info) eller 
leveres i hans postkass, Arnulf Øverlands vei 230.

Valg av styremedlemmer for 2015-2016
Styremedlemmene velges på ordinært sameiermøtet. Alle styremedlemmene velges for ett år av gangen, og 
arbeidsoppgavene fordeles etter ønske innen styret. Arbeidsoppgavene er knyttet til vedlikehold, økonomi, 
informasjon (hjemmesider og Skogen Rundt) og oppfølging av vaktmester, snørydding og andre 
tjenesteleverandører og serviceavtaler. Har du lyst til å bidra til sameiets utvikling eller kjenner noen som du 
mener er en god kandidat, ta kontakt med valgkomitéen på valg@skogen.info, alternativt på telefon

Halvor Holm 21 92 92 42
Hanne Margrethe Olsen 21 91 26 10
Gunnar Hagelin 464 81 346

Gjennomgang av brannsikkerhet i sameiet
Som kjent hadde Norsk Brannvern AS en besøksrunde i boligene i november 2015. Under finner dere et 
sammendrag av funnene. Styret gjør for ordens skyld oppmerksom på at vi er forpliktet å følge lovpålagte 
HMS-reglement, og at runden med Norsk Brannvern er en del av dette. Runden gjennomføres hvert å i slutten 
av november.

Styret mottar i ettertid en rapport med oversikt over status for hver enkelt boenhet. Alle skal ha fått eventuelle 
beskjeder status og om eventuelle tiltak for utstyr og rømingsveier. I 2015 var det en økende andel som hadde 
for gammelt eller ikke godkjent utstyr. Det var også enkelte som fikk tilbakemeldinger om tiltak som må 
gjøres med rømningsveier på terrasser (gjelder C-boliger).

Styret forutsetter at hver enkelt boenhet tar ansvar for egen situasjon og utbedrer de feilene Norsk Brannvern 
påpekte, bytter ut eventuet gammelt utstyr og/eller går til anskaffelse av nytt. Frist for dette settes til 
15.02.2016. Det er ikke kapasitet til å følge opp alle som har fått tilbakemeldinger, men Styret vil gjennomføre 
stikkprøver samt følge opp enkelte situasjoner. Uvarslet besøk av styremedlemmer må derfor påregnes.   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Hva 2013 2014 2015 Prosent av 
besøkte 2015

Antall besøkte (av totalt 202) 123 174 175 87 %
Kan ikke bruke manuelt 

slukkeutstyr 2 20 13 7 %

Ikke godkjent etter kontroll 14 33 44 25 %
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Innløsning av fellesgjeld
Sameiere som ikke har nedbetalt sin andel av tomte- og/eller rehabiliteringslånet har mulighet til å gjøre dette. 
Sameier må da kontakte USBL senest 1. mars (frist for innbetaling 15. mars) eller 1. september (frist for 
innbetaling 15. september). Ta i såfall kontakt med Usbl v/rådgiver Maren Hofstad Dahl på e-post 
maren.hofstad.dahl@usbl.no eller på tlf 41578827 og oppgi navn, adresse, leilighetsnummer og hvilket lån 
man vil innløse. Vi gjør oppmerksom på at Usbl tar betalt for arbeidet med hver innbetaling. Dette faktureres 
separat. 

Refusjon av forhåndsbetalte kostnader for bredbånd
Når vi inngikk avtalen med Get om kollektiv bredbånd fra 1.10.2015 var det noen sameiere som hadde 
forhåndsbetalt bredbånd fra Get for perioden 1.10.2015 - 31.12.2015. De det gjelder kan få refundert dette 
beløpet fra Get. Dere må selv ta kontakt med Get på telefon 02123, eventuelt vi kundeservice på www.get.no.

Garasjeporten
Det har den siste tiden vært problemer med å få garasjeporten til å åpne seg ved bruk av nøkkel - særlig fra 
innsiden. Styret har forsøkt å løse problemene, men hvis du opplever at du ikke får opp porten, er en instruks 
for nødåpning slått opp på veggen ved utkjøringen. Den som bruker prosedyren for nødåpning er pliktig til å 
melde dette til styret. Dette for at styret skal vite hva problemet var og få iverksatt riktig tiltak. Rask 
tilbakemelding vil også hindre fremmede å bruke denne metoden for å sette porten ut av spill for å få fri 
tilgang til garasjen.

Avgift for parkeringsplass med motorvarmer
Alle som har tilgang til motorvarmerkontakt på sin parkeringsplass i garasjen vil om kort tid motta faktura på 
kr. 500,- for vintersesongen 2015/2016. Avgiften dekker nedskriving av anlegget og strømutgifter. Den 
faktureres uavhengig av om kontakten er i bruk, siden vi ikke har egne målere på disse kontaktene.

Vedfyring
Naturlig nok fyres det med ved på de fleste ildsteder i sameiet i kulda. Ny forskning viser imidlertid at 
svevestøv fra gamle vedovner er farligere enn utslipp fra biler. Bygningsmassen i vårt sameie er slik at røyk 
fra piper kan trekkes inn i boligene  - blant annet på grunn av vår type ventliasjonsanlegg, Styret vil derfor 
oppfordre til at eldre ildsteder skiftes ut med nye rentbrennende ovner/ildsteder. Oslo kommune har en 
tilskuddsordning til dette. Se lenke nedenfor.

https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/tilskudd-legater-og-stipend/miljo/tilskuddsordning-
for-utskifting-av-ikke-rentbrennende-ildsted/

E-post
Er det flere i husstanden som burde motta informasjon fra styret? Send e-post til sameiere@skogen.info. 
Oppgi adresse og seksjonsnummer i emnefeltet, og navn og e-postadresse i selve e-posten, så legger vi til i 
listene våre. En del har kommentarer til e-postene som sendes ut med informasjon fra styret. Vennligst ikke 
svar direkte på e-posten da svaret går til e-post listesystemets adresse. Styret ber om at nødvendige 
henvendelser skjer til den i styret som har ansvarsområdet som saken gjelder for. For informasjon om 
ansvarsområder, se http://www.skogen.info/Styret/Styre.html. 
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