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I årets første nummer av Skogen Rundt vil Styret innledningsvis takke for godt oppmøte på 

årsmøtet og engasjement for nærmiljøet. 

  

Våren kommer for fullt og vi må alle bidra på en del ryddeoppgaver slik at det blir topp til 

17.mai. 

 

Dugnad mandag 6. mai kl. 18.00 (evt reservedag 7. mai) 
Vi samles for en hyggelig dugnad, og vi håper det kommer mange! Alle bidrag, store som 

små, settes pris på. Når vi er ferdige blir det som tidligere år servert drikke og noe å bite i.  

 

Har du forslag om oppgaver for dugnaden kan du sende e-post til johan@skogen.info 

 

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

 

Styret kommer med mer informasjon når dugnaden nærmer seg.  

 

Dersom det blir svært dårlig vær 6. mai, har vi satt opp reservedag 7.mai.   

 

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 tidligere meldt, tar ikke firmaet ansvar for skader på blomsterkassene langs gangveiene. 

 

Feiing av fellesareal og rengjøring av gulv i garasjen  
Vaktmesteren tar sikte på å feie gangveiene før påske avhengig av om snøen har smeltet. 

Rengjøring av garasjen blir utført i mai etter dugnaden. Dersom dere planlegger å reise bort i 

dette tidsrommet ber vi om at dere ikke parkerer bil på øvre gjesteparkering. Vi vil sette opp 

oppslag på tavlen i inngangspartiet og i heisene når vi får datoer. 

 

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. 

 

Fjerning av løsøre og sykler som ikke er bruk i garasjeanlegget må skje før 6.mai 

I henhold til endringer i vedtektene for Skogen sameie, jfr. årsmøtevedtak/2019, skal 

biloppstillingsplassen til den enkelte sameier kun benyttes til parkering av et kjøretøy samt 

eventuelt  skiboks.  Skiboksen skal være lagret i et oppheng over biltaket dersom den ikke er 

festet på bilen. 
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Lagring av løsøre er ikke tillatt i garasjeanlegget. Sykler som jevnlig er i bruk kan parkeres på 

angitt plass på tredje og fjerde garasjeplan.  

 

Styret ber om at løsøre og sykler som ikke er i bruk fjernes før 6. mai. Den som har sykkel 

som jevnlig er i bruk merker denne med eiers navn før 6. mai. 

 

Styret vil fjerne løsøre og sykler som ikke er i bruk i forbindelse med dugnaden 6. mai.  

 

 

Parkering av hengere på nedre parkeringsplass 

Som vedtatt på årsmøtet ble det innført en prøveordning i 1 år at hengere kan langtidsparkeres 

på nedre parkeringsplass etter at styret har godkjent søknad om dette. Av hensyn til annen 

parkering vil det bare være tilgjengelig 4 plasser. 

 

Søknad om plass kan sendes til asle@skogen.info.  

 

 
Takvifter  
Takviftene til boligene i sameiet lager en del støy. Styret tar sikte på å få utført en inspeksjon 

av alle takviftene i sameiet før sommeren slik at eierne vil få melding om hva som eventuelt 

bør gjøres for å dempe støy/bedre ventilasjon. 

 

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. 

 

Postkasser  
1.1.2016 kom det ny lov om posttjenester og forskrift om post. Disse forskriftene gir Posten 

hjemmel til å pålegge oss å sette opp samlestativ for utleveringspostkasser ved innkjøring til 

eiendommen.  

 

Postkasseplassering er ikke noe sameiet kan bestemme selv, og etter Styrets dialog med 

Posten ser det nå ut til at plassering av felles leveringspunkter blir i inngangsparti og 

heisrommene på de forskjellige nivåene. Allerede etablerte felles leveringspunkter for Arnulf 

Øverlands vei 250, 252, 254, 256, 258 og 260 leveres til som i dag. Postkassene til de øverste 

boligene, Arnulf Øverlands vei 262-282 samles i heisinngang på øverste plan. 

 

Det blir satt en frist for gjennomføring i løpet av 2019, og Styret kommer med nærmere 

informasjon.  

 

Har du spørsmål til dette kan du sende e-post til johan@skogen.info. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Styret 
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