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Dugnad 

Vi samles mandag 14.5. 18 kl. 1800 for en hyggelig dugnad. Ta med arbeidshansker og klær til å 

jobbe i. Dersom det står verktøy og redskap fra sameiet i sonene, hadde det vært fint om 

soneansvarlige eller andre tar dem med til dugnaden. Målet er å sette i stand fellesarealer som ikke 

dekkes av sonedugnader. Når vi er ferdige blir det som tidligere år servert drikke og noe å bite i.  

 

Vi håper det kommer mange!  Alle bidrag, store som små, settes pris på.   Vennligst møt opp på  

1. plan utenfor hovedinngangsdøren.  Arbeidsoppgavene vil bli fordelt fra kl. 17.30.   

 

Vennligst returner redskap/trillebårer og lignende tilbake til vaktmesterrommet på 1. plan etter endt 

dugnad.  Det sparer styret for mye ekstra arbeid. 

 

De siste årene har det vært et ønske, fra de som ikke har anledning eller føler seg sterke nok til å 

delta i dugnaden, om å få bidra til dugnaden/grøntarealene ved å betale et bidrag, for eksempel kr. 

350,- til sameiets konto 1503.42.25130.  Det er selvfølgelig mulighet til å gjøre det samme i år.  Disse 

pengene går til oppgradering av sameiets felles utearealer. Vennligst merk betalingen med «Bidrag 

dugnad Skogen». 
 

Kosting av gangveier/parkeringsplass  

Vaktmestertjenesten koster gangveiene i sameiet mandag, samme dag som dugnaden. På grunn av 

den sene våren har vaktmesteren hatt mange oppdrag rundt om i Oslo, men får tatt sameiet vårt nå. 

For å lette jobben deres, ber de om hjelp til å koste ut fra husveggene og rundt sykler, 

blomsterkasser og annet som står utenfor dørene. Det er også et ønske om at vi raker ut grus fra 

plenene.   

 

Kontainere 

Kontainere har nå blitt satt ut og gir mulighet for kasting av ekstra søppel fra den enkelte seksjon. 

Erfaringsmessig blir disse veldig fulle, så det er viktig å komprimere avfallet før det 

kastes.  Kontainerne blir hentet førstkommende mandag. 
 

Vi minner om at det ikke er lov til å kaste elektriske artikler, hvitevarer og spesialavfall i noen av 

containerne.  Grus skal heller ikke kastes i kontainerne, men fraktes til nederste parkeringsplass eller 

legges på innsiden av veien langs Jerpefaret. 
 

Sonemidler 

Har du ønsker om å kjøpe blomster (gjerne flerårige) eller annet for å bidra i sonene, ta kontakt med 

de sonetillitsvalgte på hvert enkelt plan. Se www.skogen.info for informasjon om navnene til de 

sonetillitsvalgte.  Sonene kan bruke inntil kr 5 000,- på tiltak i sonene. Frist for sonekontakt for 
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innlevering av soneregnskap til styret er 1. oktober. Regnskap med kvitteringer leveres til Cecilie 

Flyen i AØ220.  

 

Brannsikkerhet i garasjeanlegget 

På grunn av brannsikkerhet må ikke parkeringsplassene i garasjen benyttes til lagring. Dette har 

blitt påpekt av brannvesenet. Vennligst rydd opp snarest dere som benytter plassen til lagring. 

HMS-ansvarlig i styret vil gå en befaring i løpet av de neste par ukene og registrere hvor det står 

lagret utstyr og rot i garasjen. 

 

Postkasser 

Posten Norge har i vinter vært på befaring i sameiet sammen med styret og har kommet tilbake med 

ønske om å flytte de enkelte postkassene slik at de blir samlet på flere sentrale steder. Styret er ikke 

positive til dette da det ikke er til fordel for den enkelte. Imidlertid er valg av plassering forankret i 

Lov om Posttjenester (postloven), slik at postkasseplassering ikke er noe sameiet kan bestemme 

selv. Posten har foreslått å plassere de fleste kassene i inngangspartiet på førsteplan, med unntak av 

på 8. plan, hvor de foreslår kasser ved innkjøring til planet og 7. plan hvor de ønsker diskusjon med 

styret om plasseringen. Styret vil ha dialog med Posten videre om all plassering, men forventer 

dessverre ikke at man kan komme til enighet om å beholde dagens situasjon. 

 

Røyking på balkong 

Med henvisning til husordensregel 2, «…Boligene og fellesområder må ikke brukes slik at andre 

beboere sjeneres…», ber vi om at røyking på balkong om kvelden unngås.  Styret har fått flere 

henvendelser fra beboere som plages av at røyk trekker rett inn på soverom der barn og voksne skal 

sove.  

 

Plassering av søppel utenfor kontainere 

Det skjer gjentatte ganger at noen plasserer søppel utenfor søppelkontainerne på nedre 

parkeringsplass eller kaster søppel i kontainerne. Det fører til problemer med tømmingen, 

Renovasjonsetaten kontakter styret og det genererer mye ekstra arbeid/kostnader. Styret må 

organisere opprydning og bestille ny tømming. Det er en flott gjenbruksstasjon på Smestad. 

Vennligst ta med søppel som ikke skal i ordinær søppelkasse dit når det ikke som nå er utplassert 

kontainere i sameiet. 

Styret 


