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Beisingen 

Grunnet dårlig vær over lang tid, utsettes frist for beisingen til neste år. Styret har blitt forespeilet et 

tilbud tidlig neste år for beising av enkeltseksjoner med en pris per seksjon for A- og B-boliger på kr 

11 250,- inkl. mva. 

 

Vedfyring 

Vi har tatt opp problemet med vedfyring flere ganger i Skogen Rundt. Høsten er her og folk har 

begynt å fyre i peisen, noen både svært sent og svært tidlig. Vi minner om vedtaket på sameiets siste 

årsmøte: Vedfyring er ikke tillatt mellom klokken 23.00 om kvelden og 07.00 om morgenen. 

Ventilasjonssystemet gjør at røyk trekkes inn på soverom fra piper nedenfor til de som ønsker å ha 

vinduer på gløtt om natten. Røyken er svært helseskadelig og vi ber beboerne overholde det 

vedtatte forbudet mot fyring om natten.  

Brøyting 

Etter det sterke snøfallet i mai er det vanskelig å spå om når det første i høst kommer. Brøytefirmaet 

meldte i forrige sesong om at det var nesten umulig å få brøytet skikkelig der det stod 

blomsterkasser langs veggene uten å skade dem. Vi ber derfor om at blomsterkassene, så langt det 

er mulig, flyttes slik at de ikke hindrer brøyting. Brøytefirmaet vil ikke ta ansvar for skader på dem.  

 

Brannsikkerhet 

Norsk Brannvern kommer til Skogen 6. og 8. November. Se vedlagte skriv med tidspunkter for når 

de besøker din seksjon. 

I år vil Norsk Brannvern supplere og montere utstyr som mangler og ta betalt for dette via 

kortterminal og via Vipps. Alle må sørge for at egen seksjon er utstyrt med nødvendig 

sikkerhetsutstyr. For at den enkelt skal kunne følge opp at forskriftene er fulgt, gjentar vi 

forskriftene nedenfor. Har noen spørsmål til dette kan Cecilie kontaktes (cecilie@skogen.info) 

 

I forskrift om brannforebygging § 7 heter det: 

 

"Eieren av boliger og fritidsboliger skal sørge for at byggverkene har brannalarmanlegg eller 

et tilstrekkelig antall røykvarslere. Det skal være minst én detektor eller røykvarsler i hver 

etasje, som skal dekke kjøkken, stue, sone utenfor soverom og sone utenfor tekniske rom. 

Alarmen skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom når dørene mellom rommene 

er lukket. 
 

Eieren skal sørge for at boliger og fritidsboliger er utstyrt med minst ett av følgende 

slokkeutstyr som kan brukes i alle rom: 

mailto:cecilie@skogen.info


 2 

a) formfast brannslange med innvendig diameter på minst 10 mm fast tilkoblet 

vannforsyningsnett. 

b) pulverapparat på minst 6 kg med ABC-pulver. 

c) skum- eller vannapparat på minst 9 liter (ikke krav til effektivitetsklasse). 

d) skum- eller vannapparat på minst 6 liter med effektivitetsklasse på minst 21A 

e) annet manuelt slokkeutstyr med tilsvarende slokkekapasitet. 

 

Eieren skal sørge for at røykvarslere og manuelt slokkeutstyr i boliger og fritidsboliger blir 

kontrollert ved funksjonsprøve eller ettersyn i samsvar med leverandørens anvisninger, og at 

de vedlikeholdes slik at de fungerer som forutsatt." 

Reglene gjelder pr. boenhet, så om du leier ut, må leietaker også utstyres etter disse reglene.  

Ang. pkt. b), pulverapparat 6 kg som må være ABC-pulver, er det i henhold til forskriftene tillatt å 

bruke det man har frem til apparatets utløpsdato. Det anbefales også at man vurderer annet 

vedrørende sikkerheten i egen bolig som sikkerhetsutstyr (f.eks. branntau, brannteppe), at man har 

åpne rømningsveier og at man har tenkt igjennom hvordan man kan komme seg ut dersom det 

skulle begynne å brenne. 

Påvirkning av stabilitet garasjeporten 

Styret varslet tidligere i oktober at systemet for å åpne garasjeporten ved hjelp av en App var satt ut 

av drift. Det viser seg at systemet har påvirket stabiliteten på elektronikken for garasjeporten. Styret 

har derfor vedtatt at det ikke lenger vil være mulig å benytte denne løsningen.  

 

Klær til Fretex 

Det er satt opp container for å levere klær til Fretex på nedre parkeringsplass. Fretex tar imot både 

klær av god og dårlig kvalitet. 

 

Den nye fasaden på C-boligene 

Vi gjentar viktigheten av at de nye veggene/frontene på C-boligene ikke kan utsettes for noen form 

for fysisk belastning grunnet materialet i veggplatene, herunder bruk av skruer eller spiker.  

Det betyr at det er viktig at det ikke monteres noen form for festeanordninger inn i de nye 

veggfasadene, eks. utvendig persienner eller markiser. 

 

Styret 


