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Spyling/feiing av garasjen 

skjer mandag 2. mai, fra kl. 08.00 til kl. 15.00. Tidsrommet er ca. tider, med forbehold om 

maskinstopp og lignende.  

Alle biler og løse gjenstander må være fjernet fra garasjeanlegget denne dagen. 

 

Årets dugnad 

og vårens vakreste eventyr, på Skogen, finner sted tirsdag 10. mai kl. 17.30- 20.00 (dersom været 

skulle bli dårlig vil alternativt dugnaden flyttes til onsdag 11. mai). 

 

Vi håper det kommer mange!  Alle bidrag, store som små, settes pris på.   Vennligst møt opp på 1. 

plan utenfor hovedinngangsdøren.  Arbeidsoppgavene vil bli fordelt fra kl. 17.30.   

 

Vi ber alle bruke denne dagen til arbeid på fellesområdene.  Ta gjerne med redskap som f.eks. 

trillebårer, koster, raker, river, diverse typer klipperedskap, sag, motorsag, arbeidshansker osv. Vi 

har også en del utstyr til utlån.  Vennligst returner redskap/ trillebårer og lignende tilbake til 

vaktmesterrommet på 1. plan etter endt dugnad.  Det sparer styret for mye ekstra arbeid. 

 

Etter dugnaden vil det som vanlig bli servert brus, øl, og boller.  

 

De siste årene har det vært et ønske, fra de som ikke har anledning eller føler seg sterke nok til å 

delta i dugnaden, om å få bidra til dugnaden/ grønt arealene ved å betale et bidrag, for eksempel kr. 

350,- til sameiets konto 7878.05.09693.  Det er selvfølgelig mulighet til å gjøre det samme i år.  Disse 

pengene går til oppgradering av sameiets felles utearealer. Vennligst merk betalingen med «Bidrag 

dugnad». 

 

Utplassering av containere 

I forkant av dugnaden vil det bli satt ut containere slik at beboere kan kaste privat avfall.  Disse blir 

satt ut i perioden 3. – 5./6. mai. 

På nederste parkeringsplass blir det satt ut en container til organisk avfall og en til annet/privat 

avfall. 

På plan 5 nord, øverst i svingen (liten gressplen) blir det en container til organisk avfall, og ved 

flaggplassen, plan 5 blir det satt ut en container til annet/privat avfall. 

På 7. plan under broen blir det satt ut en container til annet/privat avfall. 

Vi ber om at større gjenstander demonteres / komprimeres. På den måten fyller vi ikke containerne 

med luft, og flere av sameierne får plass til sitt avfall. Vi minner om at det ikke er lov til å kaste 

elektriske artikler, hvitevarer, grus og spesialavfall i noen av containerne.  Grus skal fraktes til 

nederste parkeringsplass eller legges på innsiden av veien langs Jerpefaret.  
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Søknad om sonemidler 

Det er budsjettert kr.5.000,- i sonemidler til hver sone. Sonemidlene skal i gå til beplantning og 

diverse til grøntarealene.  Har du ønsker om å kjøpe blomster (gjerne flerårige) eller annet til sonene, ta 

kontakt med sonekontakten i sonen du bor i. Se www.skogen.info for informasjon om navnene til de 

sonetillitsvalgte. Det kan dessverre ikke utbetales sonemidler til sonene uten at det går via 

sonekontakt. 
 

Dersom midlene ønskes benyttet til noe annet enn ordinær beplantning, må søknaden sendes via 

sonekontakt til Merethe i A.Ø. 130/merethe@skogen.info innen lørdag 7. mai. Beplantningen bør 

fortrinnsvis skje i vårsesongen, og senest innen 30.juni. Da faller sonemidlene bort.   

 

Råtne bord i vegger 

Sameiere som har oppdaget råtne bord i kledningen på sin seksjon best ta kontakt med Arne 

(arne@skogen.info) eller Jakob (jakob@skogen.info) om slike skader. Vi vil da samle opp og 

koordinere med snekker om utskifting.  

 

Lading av elbil 

De som har elbil må ta kontakt med styret. Det er ikke tillatt til å lade elbil i garasjen uten egen 

avtale om dette. Elbilplassene er utstyrt med egne strømmålere, slik at man ikke belaster de andre 

sameierne. På  disse plassene er det en strømkurs som er dimensjonert for lading. Ta kontakt med 

Johan (johan@skogen.info).  

  

Innmelding av brøyteskader 

Vinteren er over og styret ber om at beboerne melder brøyteskader til styret slik at disse kan 

utbedres så raskt som mulig. Skadene meldes til Asle, asle@skogen.info. 

 

Eiendomsskatt 

På sameiermøtet fikk styret spørsmål om hva eiendomsskatten vil utgjøre for boligene på Skogen. 

Vi lovte å komme tilbake til dette. Oslo kommune redegjør for prinsippene for eiendomsskatt på 

denne siden: 

https://www.oslo.kommune.no/skatt-og-naring/skatt-og-avgift/eiendomsskatt/eiendomsskatt/ 

Kortversjonen er at primærboliger med en boligverdi på 5 000 000 eller lavere ikke vil få 

eiendomsskatt. Boligverdien er fire ganger den likningsverdien som er oppgitt på selvangivelsen for 

2014. Ut fra vår forståelse, vil det dermed ikke bli eiendomsskatt på 1- og 2-plans boliger på Skogen. 

For 3. plans boliger ser det ut til at det blir litt mer enn kr. 1 400,- i eiendomsskatt, beregnet ut fra en 

likningsverdi på disse boligene oppgitt til rundt kr. 1 474 000,- i selvangivelsen for 2014. 
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E-post 

Er det flere i husstanden som burde motta informasjon fra styret, eller ønsker informasjon til en 

annen e-postadresse enn den styret bruker nå? Send e-post til sameiere@skogen.info. Oppgi adresse 

og seksjonsnummer i emnefeltet, og navn og e-postadresse i selve e-posten, så oppdaterer vi listene 

våre.  

Vi ber også de som er nye i sameiet og har fått denne informasjonen på papir om å oppgi sin e-

postadresse.  

 

 

Styret 

mailto:sameiere@skogen.info

