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Årets dugnad 

og vårens vakreste eventyr, på Skogen, finner sted onsdag 10. mai kl. 17.30- 20.00. 

Dette er en dugnad hvor vi setter i stand fellesareal som ikke dekkes av den enkelte sone. Vi håper 

vi på godt vær slik at dette blir en hyggelig ettermiddag både for store og små. Som vanlig avslutter 

vi med en enkelt bevertning. 

Dersom det blir dårlig vær denne dagen, har vi torsdag 11. mai som alternativ. Styret kommer med 

mer informasjon når dugnaden nærmer seg. Har du forslag om oppgaver for dugnaden kan du 

sende e-post til johan@skogen.info. 

 

Containere på nedre parkeringsplass 

Det er en container for glass- og metallemballasje samt to containere for papiravfall. Disse er for fri 

bruk for oss som bor i sameiet. De resterende containerne er for restavfall som vaktmesteren henter 

fra de enkelte boenhetene.  

Fra tid til annen får vi klage fra vaktmesteren om at noen har kastet spesialavfall, møbler og annet. 

Vi risikerer at renovasjonsetaten ikke vil ta imot avfallet vårt. Dersom dere har slikt avfall, kan dette 

leveres inn på gjenbruksstasjonen på Smestad hvor den gamle brannstasjonen lå. Eventuelt må dere 

vente til vi setter ut containere i sameiet før sommeren. 

 

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.  

 

Søknad om sonemidler 

Soneansvarlige bes å søke midler til sine respektive soner.  Vennligst send søknaden til Cecilie i 

A.Ø. 220/  cecilie@skogen.info innen lørdag 6. mai.  Har du ønsker om å kjøpe blomster (gjerne 

flerårige) eller annet til sonene, ta kontakt med de sonetillitsvalgte på hvert enkelt plan.  Se 

www.skogen.info for informasjon om navnene til de sonetillitsvalgte.   

 

Ladeplasser for hybrid- og elbiler i sameiet 

Sameiermøtet i mars vedtok at det skal settes ned en arbeidsgruppe for å utrede forhold  rundt 

eksisterende og nye ladeplasser i sameiet. Det skal legges vekt på sikkerhet, økonomi, 
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tilgjengelighet og plassering. Målet for gruppen er å legge frem et forslag som styret kan ta med til 

et eventuelt ekstraordinært årsmøte.  

Det var flere sameiere som ønsket å delta i en slik arbeidsgruppe, men vi trenger flere. Interesserte 

kan sende melding til johan@skogen.info 

 

Feiing av fellesareal og rengjøring av gulv i garasjen 

Vaktmesteren vil starte feiing av gangveiene i sameiet så snart snøen er borte. Forhåpentligvis vil de 

starte opp før påske, men vi har ikke fått en dato enda. Vi vil sette opp oppslag på tavlen i 

inngangspartiet og i heisene når vi har fått dato. Dersom dere planlegger å reise bort i dette 

tidsrommet ber vi om at dere ikke parkerer bil på øvre gjesteparkering.  

Da vi planlegger å legge på nytt belegg i garasjen, og ønsker å koordineres med spyling av 

garasjegulvet for å slippe å stenge av for innkjøring mer enn en gang, vil vaktmesteren vente med 

garasjespyling til dette er klart. 

 

Egeninnsats feiing 

Våren er her og mange gjør en innsats med å feie grus på gangveiene før vaktmester kommer med 

maskiner.  Det er da viktig at det ikke feies grus ned i slukene for å unngå at det blir tette.  

 

Vedfyring 

Årsmøtet vedtok forbud mot fyring med ved mellom klokken 23.00 og 07.00. Dette på grunn av at 

skadelige partikler trenger inn i beboeres soverom om natten. Forøvrig oppfordres alle til å skifte til 

moderne, rentbrennende ildsteder så snart som mulig for å redusere farlig forurensning i 

vinterhalvåret, 

 

Heisene 

Det har vært flere heis-stanser i det siste. Servicemann fra Schindler opplyser at det blant annet 

dreier seg om dørkontakter ute av stilling. Han hadde også observert ungdommer som «herjet» inne 

i heisene ved å trykke på alle knapper og manipulere dørene. Vi ber derfor alle foreldre/foresatte 

fortelle barn og unge at slik oppførsel medfører problemer og ekstra utgifter for sameiet. Er det 

ungdommer utenfra, vil sannsynligvis problemet begrenses ved innføring av nytt nøkkelsystem.  

 

Brøyteskader 

Vinteren nærmer seg slutten. Styret foretar som vanlig befaring i april, men oppfordrer også 

beboere til å melde skader etter vinterens brøyting til asle@skogen.info.  

Brøytefirmaet utbedrer skadene i løpet av mai. 

 

Utkjøring fra garasje 
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Det er meldt om utkjøring fra garasjeanlegget i for høy hastighet. Vi ber om at det utvises 

forsiktighet ved utkjøring fra garasjen, da det er mange barn som passerer garasjeporten på vei til 

og fra boligene syd på 1. plan. Det er svært liten margin å stoppe på, særlig dersom barn kommer 

fra sydsiden av porten. 

 

Beising av seksjonene i år 

Det er tid for alle til å beise sine seksjoner i år. Vi kommer tilbake med mer informasjon om dette og 

med bl.a. tilbud styret har innhentet å beis.  

 

Tomten med gnr. 33, bnr. 2121 

Styret har gjennomgått grunnboken for tomten 33/2121 som sameiet kjøpte i 2006, og varslet hver 

enkelt sameier som ikke har fått overført tomten på seg da de kjøpte. Vi minner om at de som 

fremdeles ikke har fått overført tomten på seg, ordner dette.  

 

Salg av alarm 

Det har nylig gått en selger fra Sector Alarm rundt i sameiet som blant annet har uttalt til noen at 

styret har bestemt at man må ha boligalarm. Dette medfører ikke riktighet.  

 

Sykkelopprydning 

Styret ryddet bort umerkede sykler fra garasjeanlegget før jul. Vi har lagret disse i påvente av at 

noen likevel vil ha sykkelen sin. Siste mulighet for å få tilbake sykkelen er onsdag 19.4. etter påske 

hvor syklene vil bli levert til gjenbruksstasjonen. 

 

Styret 


