
 1 

Skogen Rundt 
Nr. 1 – 2018 –  januar 2018   www.skogen.info                               Rundskriv for Skogen boligsameie – utgitt av styret  

 

 

Ordinært sameiermøte 2018 

Som tidligere varslet er fristen for innlevering av saker til det ordinære sameiermøtet satt til  

1. februar. Sameiermøtet blir 15. mars. Innkalling kommer senere. Eventuelle saker som fremmes 

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

Brannsikkerhet - garasjeanlegget 

I tilbakemelding fra Norsk Brannvern, etter deres siste besøk i sameiet, er et av punktene det gis 

kritikk for, at det på enkelte parkeringsplasser oppbevares større mengder gods og løsøre. Dette er 

brannfarlig. Vi minner om at parkeringsplassene ikke må brukes som oppbevaringssted. 
 

Nytt nøkkelsystem 

Vi har kjøpt nytt elektronisk låssystem for fellesområdene i sameiet. I løpet av januar/februar vil vi 

programmere opp nøkler og distribuere disse. Når alle har fått sine nøkler vil vi bytte ut låsene, så 

de er klar til bruk. Vi kommer tilbake med dato for utlevering av nøkler og dato for å ta i bruk de 

nye låsene. 

Alle seksjonene vil få utlevert tre nøkler. Disse nøklene vil være programmert likt, men en av dem 

vil i tillegg gi tilgang til dekkbodene i garasjen. Dersom noen trenger flere nøkler, vil styret selge 

nøkler i forbindelse med utlevering. Hvis barn eller leieboer skal ha nøkkel, tar vi bort tilgang til 

garasje ved utlevering.  

 

Ny porttelefon 

Vi har også bestilt ny porttelefon for inngangsdøren på første og åttende plan. Disse vil ringe til 

mobil eller fasttelefon til den enkelte seksjon. Døren åpnes fra telefonen. Installasjonen av 

porttelefon skal være klar i løpet av februar. I det nye systemet vil man ikke måtte kjenne 

seksjonens telefonnummer for å kunne ringe på.  

Lading av elbil  

Vi minner om det er ikke tillatt å lade elbil i sameiet uten å ha egen avtale om dette. Elbilplassene er 

utstyrt med egne strømmålere, slik at man ikke belaster de andre sameierne. De har også en egen 

strømkurs.  
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