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Beising 

Vi minner om at alle som fremdeles ikke har beiset sin seksjon, slik styret varslet i fjor vår, må gjøre 

dette snarest og senest innen 1. oktober.  

Styret har forsøkt å skaffe maler som kan komme med et tilbud til de som enda ikke har utført dette. 

Vi har ikke lyktes i å finne noen som har ønsket å påta seg en slik jobb til en overkommelig pris, og 

som vi derved kan anbefale. Den enkelte seksjonseier må derfor ta ansvar for dette selv. Dette 

gjelder A og B-boliger og rekkverk og vegg på veranda på C-boliger. 
 

Takvifter 

Takviftene til boligene i sameiet lager en del støy. Noen har blitt så irritert over dette at de uten 

varsel dekket til naboens vifte. På taket til en annen bolig er hele viftepipen revet av slik at anlegget 

ikke fungerer. Styret har ikke klart å finne ut hvem som står bak dette. Vi understreker at slike 

handlinger er hærverk som kan føre til skader på boligens ventilasjonsanlegg - i verste fall brann. 

Det har vært konflikter om støy fra vifter flere steder i sameiet. Løsningen må alltid være at naboer 

snakker sammen for å finne løsninger. Noen ganger er det vifter som har gått siden 1983 og er i ferd 

med bryte sammen. Andre ganger er det vifter som konstant er satt på høyeste hastighet. Husk at 

viftene normalt skal stå på laveste trinn.  

Vi minner også om at sameiets vedtekter slår fast at vedlikehold av takvifte og eventuell montering 

av ny vifte, er ansvaret til den enkelte sameier: ”Den enkelte sameier har selv ansvar for takviften 

og for å få utbedret taket ved bruk av kvalifiserte fagfolk (taktekker) etter at takvifte er skiftet, 

slik at taket blir tett.”  Styret sørger for opplysning på nettstedet om firmaer som kan skifte eller 

utbedre takvifter, samt holder generell kontakt med dem. Det nåværende firmaet er Søran AS. Det 

er ikke kapasitet i styret eller økonomi på budsjettet til å overta ansvaret for alle 

ventilasjonsanleggene og takviftene i sameiet.  
  

Nærmere opplysninger om ventilasjon og takvifter på vårt nettsted  www.skogen.info - Tips for 

vedlikehold.  
 

Porttelefon 

Det har vært visse problemer med det nye porttelefonanlegget. Styret er klar over dette og jobber 

med å få på plass en løsning på dette. 
 

Ladeanlegg for elbiler 

Det er stor interesse for det nye elbilanlegget. Styret kommer tilbake med mer informasjon etter 

møte med leverandør som skal foregå i slutten av denne uken. 
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