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

 

Ordinært sameiermøte 2017 

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

kommer senere. 

 

Rydding i garasjen og på fellesareal 

I forrige utgave av Skogen rundt varslet vi om rydding i garasjen og på innendørs fellesareal. Vi har 

nå fjernet løsøre og sykler som ikke var merket.  

Fortsatt står det sykler utenfor dekkbod i andre, tredje og fjerde etasje. Mange av dem er ikke 

merket, men ser ut som de er tiltenkt videre bruk. Vi setter en ny frist for å merke dem til utgangen 

av året. Det står også gjenstander i rommene med skap for c-leilighetene. Disse gjenstandene vil 

også bli fjernet etter nyttår. 

Syklene og annet som er ryddet bort vil bli kjørt til kommunens gjenbruksstasjon i januar. Dersom 

noen savner noe som ikke var ment å kasseres må dere ta kontakt med Johan Brudvik 

johan@skogen.info i styret. 

 

Vedfyring 

Vedfyring med ildsteder fra før 1996 kan være et problem i vårt sameie - særlig for beboere på de 

øverste planene. Ved fyring trekkes skadelige partikler oppover og inn i leilighetene. Dette gjelder 

særlig ved fyring sent på kveld eller tidlig på morgenen når  mange har vinduer på soverom på 

gløtt. Vi oppfordrer derfor sameiets beboere til å skifte til rentbrennende ildsteder - samt ikke fyre 

med ved om natten eller grytidlig på morgenen.  

 

Nye regler ved innbetaling og oppfølging av felleskostnader 

1. januar 2017 bytter Usbl dekningsprinsipp, slik at de innbetalte kravene dekkes kid mot kid. Dette 

betyr at det er den faktiske innbetalte fakturaen med kid som dekkes. Tidligere var det slik at det 

var det eldste åpne kravet som ble dekket først. 

 

Et eksempel: Hvis du ikke har betalt husleie for mars, men har betalt husleien for april og mai, er 

det fakturaen fra mars som vil bli registrert som ubetalt og går til inkasso dersom den ikke blir 

betalt i tide. Det er altså fakturaen med dette spesifikke kidnummeret som vil bli stående som 

ubetalt hos Usbl. 
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Forespørsler om feiing 

Styret har fått noen forespørsler om feiing. Etter henvendelse til vår kontakt i Brann- og 

redningsetaten, har vi fått følgende svar:  

 

"Vi var i deres boligsameie sist i desember 2012. Det var lite sot i deres skorsteiner. Tid for neste feie runde er 

vanskelig å svare på, da dette skal gjøres ut i fra en risikokartlegging som kommunen skal utføre, i henhold til 

ny forskrift. Dette arbeidet er i full gang men ikke ferdigstilt.  Noe av grunnlaget for risikokartleggingen er 

alder på bolig /leiligheter, tidligere avvik, type skorstein, tidligere sotmengde samt en del andre kriterier.  

 

Dere vil få et varsel når det er tid for neste besøk." 

Belysningen på gangveiene 

Vi minner om at utelysene ved den enkeltes inngangsdør også utgjør "gatebelysningen" på store 

deler av gangveiene i sameiet.  Det har tidligere vært et tema at sameiere reiser og blir borte hele 

helgen uten at utelyset står på, noe som medfører at det blir svært mørkt og lite trivelig på 

gangveiene. Flere synes det er trygghetsskapende om man lar lyset stå på.  

Garasjeporten 

Det er et problem at noen setter garasjeporten åpen - sannsynligvis for å kunne gå fram og tilbake til 

bilen for å laste den uten å måtte åpne porten hver gang. Vi oppfordrer sterkt til ikke å gjøre dette. 

Porten starter ikke automatisk igjen. Hvis den kobles fra motor, må styret inn i det låste 

styringsskapet og restarte porten. PORTEN SKAL BARE SETTES ÅPEN ETTER INSTRUKSEN PÅ 

VEGGEN DERSOM DET ER NOE FEIL MED DEN. Styret skal da umiddelbart varsles. Instruks står 

nå også på styringsskapet. 

Henting av juletrær 

Som tidligere år vil Renovasjonsetaten hente juletrær fra sameiet og beboerne bringer trærne til 

nedre parkeringsplass eller til Lillevannsveien ved Skogen T-banestasjon. Vi ber om at trærne ikke 

fraktes gjennom heisen.  

 

Legg tidspunktet i kalenderen: 

Nedre parkeringsplass ved innkjøringen: 

        onsdag 11.01.2017 kl. 19.50-20.05  

Lillevannsveien v/Skogen stasjon  

        torsdag 12.01.2017 kl. 18.00-18.15. 

 

Styret 


