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Vedlikehold av dekke i garasjen 

Consolvo starter vedlikeholdsarbeider hvor belegget i svingene i garasjen blir forsterket. Det må 

vaskes i garasjen umiddelbart før dette (blir 1.6 pga. pinsen). Vi åpner fotballbanen for parkering fra 

og med 31.5 og mens arbeidene pågår. Alle biler må være flyttet ut av garasjen innen 1.6.  

  

Beising av seksjonene 

Som varslet i forrige Skogen Rundt er det tid for alle til å beise sine seksjoner i år. Fargekoder står 

oppgitt på sameiets hjemmesider på www.skogen.info. Der finnes også annen informasjon om 

beisingen som kan være nyttig. Det beises med Drygolin oljedekkbeis. Styret har fått følgende priser 

på beis og tilbehør hos Jernia på Røa: 

 
 3 liter Drygolin oljedekkbeis: kr 350,- (ord. pris 399,-) 

 10 liter Drygolin oljedekkbeis kr 699,- (fast pris) 

 20% rabatt på alt av malerverktøy og annet tilbehør. 

 20% rabatt på kraftvask fra Jotun og Gjøko 

Det anbefales å vaske med kraftvask før beising.  

 

NB! Ta med en utskrift av denne Skogen Rundt til Jernia for å få de angitte prisene. 

 

Løpegruppe på Skogen 

Det er tatt initiativ til en løpegruppe på Skogen for både menn og kvinner. Hvis noen har lyst til å 

være med, så er det lov å henge seg på. Foreløpig plan er å jogge torsdager fra kl. 20.30, med 

oppmøte ved hovedinngangen på 1. plan. For mer informasjon, se den nyopprettede Facebook-

gruppen "Skogen boligsameie Oslo løpegruppe". Løpegruppen har et beskjedent ambisjonsnivå, og 

passer fint for de som har lyst til å komme ut og røre seg litt sammen med flere. 

 

Åpning av garasjeport med app for mobiltelefon 

Styret har tidligere godkjent bruk av en app som gjør det mulig for de som har programvaren og en 

iPhone å åpne garasjeporten ved hjelp av telefonen.  

 

Den samme funksjonaliteten er nå tilgjengelig gjennom en app for telefoner som benytter versjon 4.3 

eller nyere av operativsystemet Android. Det er altså en elektronisk app til kr. 109,- . Den fungerer 

slik at når man kommer tett på garasjeporten så åpnes den. De tradisjonelle fjernkontrollene fra 

Crawford kan åpne porten fra betydelig lengre avstand, men koster også mye mer. 

 

http://www.skogen.info/


 2 

"VIPdoor"-appen kan lastes ned fra Google Play (play.google.com). For at appen skal fungere, må 

de som skal ha tilgang først være registrert/godkjent i en tilhørende database.  

For å bruke appen må både Bluetooth og tilgang til Internett være slått på. Kostnader kan påløpe til 

nettleverandør. Internett er nødvendig for å autentisere brukeren, mens Bluetooth benyttes for å 

kommunisere med garasjeporten. Ved første gangs aktivering, må man oppholde seg nær 

garasjeporten. Brukerveiledning blir levert ved kjøp. 

 

Begrensninger/forutsetninger for å ta appen i bruk: 

 Styret kan ikke garantere at appen vil bli støttet i fremtiden. Det vil for eksempel bli stengt 

for bruk hvis det skulle vise seg at appen påvirker regulariteten til porten. 

 Styret er ikke ansvarlig for support. Support gis av Mørner AS.  

 Sameierne må selv sette seg inn i hvordan appen fungerer. 

 

Sameiere vil få tilgang til appen. Andre må søke styret om tilgang. Har du spørsmål om appen, ta 

kontakt med Egil Mørner, egil@morner.no. 

 

Styret 


