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Snø og måking 

1. De som kaster snø fra egen balkong på taket nedenfor, må huske å kaste det ut på siden av 

taket der bæreveggene er mest solide.  

2. De som velger å måke av egne tak, må melde fra til styret slik at vi får oversikt over hvem vi 

ikke trenger bruke ekstern hjelp på. 

3. De som ikke selv klarer å måke av sin balkong, og ikke har noen til å hjelpe seg, må melde fra 

til styret slik at vi kan få noen til å trå til.  

Vi kommer tilbake med nærmere informasjon om rydding av de mest utsatte takene, når et firma 

har vært på befaring. 

 

Det er alltid steder i sameiet det mulig å falle ned om man klatrer på kanter, men med de enorme 

snømengdene er det nå mindre oversiktlig. De som har barn anbefales å ta en runde med dem om 

dette temaet og generelt passe godt på. 

 

Utskifting av låssylindre 

Vi kommer til å bytte alle låssylindere i sameiet torsdag 8. mars. I forkant av dette vil vi utlevere 

nøkler til alle seksjoner. Vi vil dele ut nøkler i uke 9/10 mellom kl 20.00 – 21.30 på styrerommet ved 

heisen på 5. plan. 

▪  Tirsdag 27.3.   første plan 

▪  Onsdag 28.1    femte plan 

▪  Torsdag 1.3.    sjette plan 

▪  Mandag 5.3.    syvende plan 

▪  Tirsdag  6.3.    åttende plan 

Dersom dette ikke passer, kan dere komme på slutten av en av de andre utleveringsdagene. 

Eventuelt kan dere avtale utlevering med Johan Brudvik ved å sende e-post til johan@skogen.info 

dersom det absolutt ikke er mulig å komme på de oppsatte tidene.  

Låssystemet heter ILOQ og er finskprodusert. Låssenteret AS leverer systemet til oss. Vi bytter ut 

alle sylinderne med elektroniske sylindere. Nøklene er programmert med de tilganger som de 

enkelte skal ha. Hver enhet får tre nøkler (blå, gul og grønn). Dersom det er ønske om flere, selger vi 

nøkler ved utlevering. Vi foretrekker at dere betaler med Vipps. Vi programmerer om nøkler hvis 

det ønskelig. 
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Vi har slitt med tyveri fra dekkbodene hvor tyvene har hatt rett nøkkel. For å unngå dette, har vi 

fjernet adgang til bodene om natten mellom kl 23-0700. Bare den blå nøkkelen har tilgang.  

 

For å begrense barns tilgang til garasjen, setter vi egen barnetilgang. Barn kommer ikke inn, men 

kommer ut hvis de først er inne. En tilsvarende tilgang kan vi gi for nøkler til hybelboere. Dersom 

det er ønske om å programmere om nøklene på et senere tidspunkt er det mulig, etter nærmere 

avtale.  

C-boligene på 7. plan vil få adgang til egen inngang og til søppelrommet ved utgangen. 

Her er link til produsentens nettside: https://www.iloq.com/en/residential-properties/  

Når låssystemet er satt i drift, vil vi installere nytt porttelefonsystem. Det blir telefon ved 

hovedinngang på 1. plan og ved gangbroen på 8. plan. Denne vil ringe til mobil- eller fasttelefon. 

Hvis det ikke svarer settes oppringningen videre til neste telefon som dere har oppgitt. I forbindelse 

med utlevering av nøkler til låssystemet vil vi gå gjennom våre telefonlister. Tenk derfor gjennom 

hvilke telefonnummer dere ønsker at porttelefonen ringer til først.  

Ansvarlig for nøkkelsystemet fra styret er Johan Brudvik. Han svarer på eventuelle spørsmål. 
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