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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 10.01.2017 kl. 19.50-20.05  

Lillevannsveien v/Skogen stasjon  

        torsdag 11.01.2017 kl. 18.00-18.15. 

 

Ordinært sameiermøte 2018 

Fristen for innlevering av saker til det ordinære sameiermøtet er satt til 1. februar. Det antas at 

sameiermøtet blir 15. mars. Innkalling med endelig bekreftet dato kommer senere. 

Parkering 

Vi minner om at det ikke er tillatt å parkere over natten på gangveiene. Dette kan skape store 

problemer for snøryddingen, og det vil det være stor risiko for skader på bilene.  

Av samme grunn er det er heller ikke tillatt å parkere bobiler eller tilhengere på nedre 

parkeringsplass. De som har slike stående der, har blitt bedt om å fjerne dem. 
 

Brøyting og strøing 

Det er kommet enkelte klager på at støyende brøyting og strøing har blitt utført for sent på kvelden. 

Ifølge kontrakten med firmaet skal det ikke brøytes eller strøs før etter kl.  05.30 om morgenen. Det 

er ikke fastsatt noe tidspunkt for kvelden, men det er nå inngått en muntlig avtale om at det helst 

ikke skal brøytes eller strøs etter kl. 22.00.  
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«Byttemarked» 

Inngangspartiet til 1. plan blir benyttet av flere i sameiet, til å gi bort saker og ting man ikke lenger 

har bruk for. Dette har tatt helt av, og noen har valgt å sette igjen rent søppel. Styret aksepterer en 

ryddig bytteordning, der den som har plassert ut saker, innen en uke selv fjerner det som ikke andre 

har hentet. Det er kun enkle og gangbare ting som bøker m.m. som tillates satt frem. 

 

Nytt låssystem og nytt porttelefonsystem 

Styret har valgt leverandør av nytt elektronisk låssystem og ny porttelefonløsning og bestilt dette. 

Låssystemet vil gi flere nye muligheter og økt sikkerhet i sameiet. Det nye porttelefonsystemet vil 

ha mulighet for åpning av døren på 1. plan og 8. plan. Åpning kan skje med fasttelefon og 

mobiltelefon. 

 

Det er en del praktiske detaljer rundt gjennomføringen av dette, og styret kommer tilbake med mer 

informasjon på nyåret. 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 


