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Infrastruktur og elbil-plasser 

Sameiet har frem til 2017 etablert ladestasjoner for elbil (og hybridbil) på andre plan nord i garasjen. Tiltaket 

er populært og alle plassene er i bruk. Med gjeldende infrastruktur er kapasiteten fullt utnyttet. Det er mange 

som venter på plass, og styret forventer som at behovet for lademulighet vil fortsette å øke i tiden fremover.  

 

Det ble på sameiermøtet i mars vedtatt å investere i ny infrastruktur som dekker hele garasjeanlegget og gir 

alle sameiere mulighet til å bestille ladeboks og få ladet sin elbil. Det nye systemet vil utnytte tilgjengelig 

strøm på en optimal måte («kølading»). Vedtaket medfører en engangsinnbetaling på kr 12 900,- per seksjon 

og gjelder samtlige sameiere uavhengig av om man ønsker å installere ladeboks i nærmeste fremtid (i beløpet 

er 20% støtte vi har fått tilsagn om fra Oslo kommune medregnet).  

De som ønsker å ta anlegget i bruk må bestille og få installert en ladeboks på plassen sin. Dette er altså helt 

valgfritt om/når man ønsker å gjøre dette. Pris for installert ladeboks er kr 10 900,- dersom boksen bestilles i 

en fellesbestilling som blir sendt samtidig med bestilling av infrastrukturen. Prisen forutsetter at det er et 

tilstrekkelig antall som bestiller samtidig. 

Pris for ettermontering vil avhenge av hvor mange sameiere som ønsker montering samtidig, men vil trolig 

bli omlag kr 13 500,-. Ettermontasje må skje ved bruk av valgt ladeboks fra den leverandør som sameiet 

velger.  

 

Engangsinnbetalingen på kr 12 900,- vil bli fordelt på 2 innbetalinger:  

• kr 6 900,- med forfall 20.6  

• kr 6 000,- med forfall 20.9 

 

Styret ønsker at de som vil bestille ladeboks samtidig med bestillingen av infrastruktur, sender en e-post til 

styret på adressen elbil@skogen.info, slik at vi får oversikt over antallet. 

 

Lading uten å ha elbilplass 

Lading av elbil utenom elbil-plasser er som vi har gjentatt flere ganger ikke tillatt!  

 

Motorvarmerkontaktene i garasjen, og den elektriske fordelingen til disse, er dimensjonert for et uttak på 

noen hundre watt på hver plass. Kontakten er som kjent den vanlige husholdningskontakten. Den er lite 

robust og heller ikke pålitelig ved den høye belastningen som oppstår ved elbil-lading. Ved slappe eller slitte 

kontaktfjærer er det fare for varmgang med brann som følge. Ladestasjonene er av den grunn utstyrt med en 

annen type kontakt (type 2-kontakt). Lading av elbil på motorvarmerkontakt vil medføre at energiforbruket 

blir betalt av sameiet i stedet for av bileieren. Elbil-ladestasjonene har individuelle kWh-målere og bileieren 

betaler selv for ladingen. 
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Styret vil stenge strømtilførselen til de plasser hvor motorvarmerkontakten benyttes til noe annet enn den er 

ment for. Det vil også gjelde etter at vi har installert ladeanlegg for el-bil i hele garasjen.  

 

Fellesutgifter 

Årsmøtet vedtok at fellesutgiftene er kr 4 250,- per måned per seksjon, fra mai 2018. Tidligere har årsmøtet 

gitt styret signaler om at man ønsket engangsinnbetalinger for å dekke ekstra kostnader, mens det i år ble 

vedtatt å benytte en økning i fellesutgiftene for å få budsjettet i balanse. Økningen på kr. 750 per måned 

dekker prisstigning, ekstra kostnader til årets snømåking og økning av budsjetet til vedlikehold for å kunne 

reparere kjente skader. De som benytter e-faktura/autogiro må sjekke at beløpsgrensen i nettbanken er 

tilstrekkelig høy til å dekke de nye fellesutgiftene. 

 

Dugnad 

Styret har målsetning om at dugnaden gjennomføres før 17. mai. Aktuelle datoer er 9. mai eller  

14. mai. Endelig dato besluttes ut fra værforhold og snøsmelting og vi kommer vi tilbake til dette. 

 

Dette er en dugnad hvor vi setter i stand fellesareal som ikke dekkes av den enkelte sone. Vi håper vi på godt 

vær slik at dette blir en hyggelig ettermiddag både for store og små. Som vanlig avslutter vi med en enkelt 

bevertning. Styret kommer med mer informasjon når dugnaden nærmer seg. Har du forslag om oppgaver for 

dugnaden kan du sende e-post til johan@skogen.info. 

 

Feiing av fellesareal og rengjøring av gulv i garasjen  

Vaktmesteren vil starte feiing av gangveiene i sameiet så snart snøen er borte. Vi har ikke fått en dato enda. 

Vi vil sette opp oppslag på tavlen i inngangspartiet og i heisene når vi har fått dato. Dersom dere planlegger 

å reise bort i dette tidsrommet ber vi om at dere ikke parkerer bil på øvre gjesteparkering. 

 

Egeninnsats feiing  

Mange gjør en innsats med å feie grus på gangveiene før vaktmester kommer med maskiner. Det er da viktig 

at det ikke feies grus ned i slukene for å unngå at det blir tette. Det er fint om grus feies vekk fra slukene, slik 

at vi reduserer problemer med tette sluk. 

 

Containere 

I forbindelse med dugnaden vil det bli satt ut containere hvor sameierne kan kaste restavfall. Vi kommer 

tilbake til dette.  

 

Råtne bord i vegger  

Det ble gjort et stort antall utskiftinger av råtne bord i veggene i fjor. For å få full oversikt over hva som 

trengs å utføres i år, ber vi om at de som ikke har fått utbedret skader i utvendig vegg hos seg (eller dersom 

utbedring ikke var tilfredsstillende/tilstrekkelig), sender e-post til arne@skogen.info.  Merk! Dette gjelder selv 

om skaden er meldt inn tidligere. Vi vil samle opp og koordinere med snekker om utskifting. Husk å oppgi 

AØ-nr, mobilnr. og e-postadresse i henvendelsen. 
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Ny porttelefon! 
Nytt porttelefonsystem er nå installert og vil bli satt i drift fra i dag på 1. plan, og om kort tid for døren på 8. 

plan. Vedlagt følger en brukerveiledning som alle bør lese igjennom. 

Vinduer 
Styret har fått forespørsel fra en sameier om det er flere som ønsker å skifte ut vinduer. Ved at man er flere 

som går sammen er det håp om å få en bedre pris. Vinduer kan skiftes med nye likt utseende/farge uten at 

dette trenger tillatelse fra årsmøtet. Send SMS på 46682341 til Maren Tønnis for kontakt om dette.  

Søppel 
Vaktmester har tatt kontakt med oss for å opplyse at det ikke må kastes hele lamper i søppelen. Dersom man 

har større gjenstander som skal kastes, må dette leveres på gjenbruksstasjon eller i containere som sameiet 

setter ut i forkant av dugnaden. 

Hvem i styret tar jeg kontakt med? 

Dersom du av en eller annen grunn har spørsmål eller saker du ønsker å ta opp med styret, ta da kontakt 

direkte med den i styret som har temaet du lurer på som ansvarsområde, fremfor å sende til et tilfeldig 

styremedlem. Du finner en oversikt over kontaktinformasjon og ansvarsområdene på sameiets hjemmeside, 

på www.skogen.info/Styret/.   

Brøyteskader 
Når snøen er gått, vil styret ta en befaring med brøytefirmaet og registrere skader etter vinterens brøyting. 

Skader kan også meldes til asle@skogen.info 

Som meldt sist høst, tar ikke firmaet ansvar for skader på  blomsterkassene langs gangveiene.  

Styret 
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