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Styret ønsker alle et riktig godt nytt år! 

 

Vi minner om tidene for Renovasjonsetatens henting av juletrær, i morgen og torsdag:  

 

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. 

 

Beboerne bringer trærne til nedre parkeringsplass eller til Lillevannsveien ved Skogen  

T-banestasjon. Vi ber om at trærne ikke fraktes gjennom heisen.  

 

Oppskyting av fyrverkeri 

Styret har fått flere meldinger om uforsvarlig bruk av fyrverkeri på nyttårsaften i året som var.  

Blant annet er det meldt om at det har foregått utskyting fra balkonger i sameiet. Dette er helt 

uakseptabelt og må absolutt ikke forekomme. 

 

Ordinært sameiermøte 2017 

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

kommer senere. Sameiermøtet blir sannsynligvis omtrent på samme tid som i fjor, dvs. i midten av 

mars. Saker som fremmes bør inkludere et forslag til vedtak, slik at det er noe å stemme over.  

 

Valg av styremedlemmer for 2017-2018  

Styremedlemmene velges på ordinært sameiermøte. 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  

Michael Krallmann  21 92 33 97    
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Ventilasjonen i boligene på Skogen 

Vi minner om viktigheten av å ha alle ventilene over vinduene åpne hele året. For at viften på taket 

skal kunne trekke luft ut av boligen, må det også komme ny luft inn i boligen. Med lukkede 

ventiler, skapes det et undertrykk og negative konsekvensene for inneklimaet. Luft vil da i stedet 

trekkes inn gjennom eventuelle sprekker i konstruksjonen og gjennom åpninger ved 

rørgjennomføringer/elektriske kontakter o.l. 

 

Skifte av strømmålere i sameiet 

Hafslund Nett har varslet at samtlige strømmålere i sameiet vil bli skiftet i perioden 17/4 til 20/6-

2017. De nye målerne vil få automatisk avlesning.  

 

Styret 


