
 

    Skogen Rundt  
Nr. 2 – 2019 –  mai 2019       www.skogen.info  Rundskriv for Skogen boligsameie – utgitt av styret  

 

 

Dugnaden 6. mai nærmer seg, og værmeldingen er god.  Vi håper flest mulig kan bidra slik at 

det blir topp til 17. mai. 

 
Containere 

Det vil som tidligere år, bli satt ut containere i sameiet som gir mulighet for kasting av ekstra 

søppel fra den enkelte seksjon. De vil bli satt ut før helgen og bli fjernet på mandag. 

 

Vær oppmerksom på følgende:  

• Komprimer det som skal kastes, så blir det plass for mer.  

• Ikke kast el-utstyr eller hvitevarer. Dette skal leveres på gjenbruksstasjon eller hos el-

forhandler. 

• Ikke kast maling, kjemikalier eller annet spesialavfall. Dette kan leveres hos CirkleK på 

Bogstad eller på gjenbruksstasjon. 

• Grus skal heller ikke kastes i containerne, men fraktes til nedre parkeringsplass eller legges 

på innsiden av veien langs Jerpefaret. 

 

Dugnad 

Vi samles mandag 6. mai 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. Møt opp på 1. plan 

utenfor hovedinngangen. 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.  

 

Vi har mottatt mange gode tips om arbeidsoppgaver. Vi tar gjerne imot flere. Send til 

johan@skogen.info 

 

 

Løsøre i garasjen og på fellesområder 

I henhold til endring i vedtektene for Skogen Boligsameie, og som meddelt i Skogen Rundt 

nr. 1/2019 må løsøre og sykler som ikke er bruk i garasjeanlegget fjernes før 6.mai. 

 

Vi vil i løpet av dugnaden fjerne alt løsøre som er lagret i garasjen, garasjebodene og ellers på 

fellesområdene. Det som er åpenbart søppel vil bli kastet. Alt annet vil bli oppbevart for en 

kortere periode før det blir kastet. Det samme gjelder sykler som åpenbart ikke blir brukt.  
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For å gjøre det lettere for oss, er det fint om sykler som ikke skal fjernes blir tatt ut av 

garasjen før dugnaden. Eventuelt kan sykler merkes tydelig med navn og dagens dato for å 

angi at de ikke skal kastes. 

 

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 innlevering av soneregnskap til styret er 1.oktober. Regnskap med 

kvitteringer leveres til Anne Thea Hval, AØ203.  

 

Rengjøring av gulv i garasjen  
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. 

 

Takvifter  

Takviftene til boligene i sameiet lager en del støy. Styret har nylig fått utført inspeksjon av 

alle takviftene i sameiet av Søran AS. Så snart styret får resultatet av inspeksjonen, vil de som 

har feil på sine vifter få beskjed om hva som bør gjøres.  

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. 

 

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 med den i styret som har temaet du lurer på som ansvarsområde, fremfor å sende 

til et tilfeldig styremedlem. Du finner oversikt over kontaktinformasjon og ansvarsområdene 

på sameiets hjemmeside, på www.skogen.info/Styret/.  

 

Som en prøveordning vil styreleder Arne Worren stille på styrerommet i 5 etg (ved heishuset) 

på følgende datoer før sommeren: 20. mai, 3. juni, 17. juni – alle dager kl. 18.00-18.30. Dette 

for at beboerne også kan møte styret direkte, og at styremedlemmer kan snakke sammen hvis 

det er behov for det. 

 

 

Med vennlig hilsen 

Styret 
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