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Innledningsvis vil styret takke alle som deltok på dugnaden i mai, sonetillitsvalgte og de som også 

deltok på dugnaden i sonene.  

 

Takviftene 

Det vises til tidligere informasjon på årsmøtet og Skogen Rundt. Sameiet har fått kontrollert alle 

takviftene av firmaet Søran AS. Styret fikk en rapport over hvor det anbefales skifte av vifte og hvor 

vifter var avslått under kontrollen. Det er sendt melding til de beboere dette gjelder.  

Styret har i sommer forhandlet med Søran AS og fått redusert prisen på nye vifter med kr 1000,       

(fra 10 000, uten moms til 9 000 uten moms). Som før kan det komme utlegg til elektriker og andre 

ting i tillegg. Kontakt Søran AS (telefon 67 06 40 60 eller e-post: post@soran.no) for spørsmål om 

bytte av takvifte/avtrekkshette. 

I Arnulf Øverlands vei nr. 254, 256, 258, 260 er viftene samlet tre og tre i bokser. Boksene ble i sin tid 

satt opp for å dempe støy. Det viser seg imidlertid at boksene er så tette at ventilasjonsanleggene ikke 

fungerer tilfredsstillende. Styret har besluttet at sameiet skal dekke justering «lufting» av boksene. 

Søran AS kan ta på seg dette arbeidet i uke 38 eller 39 (mellom 16. og 27. september). Styret 

oppfordrer de på disse adressene med defekte vifter eller vifter som var avslått under inspeksjonen i 

vår om å kontakte Søran AS før 16. september for nærmere avtale.  

Sameiets vedtekter slår fast at vedlikehold av takvifte og eventuell montering av ny vifte, er ansvaret 

til den enkelte sameier. 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 takviftene og 

ventilasjonsanleggene i sameiet. 

Vi vil understreke at ettersom vi er et sameie, kan vi ikke pålegge deg å skifte vifte/foreta 

reparasjon, bare anbefale deg å gjøre det.  

For øvrig viser vi ytterligere informasjon om takvifter/ventilasjon på sameiets 

hjemmeside: https://www.skogen.info/Vedlikeholdstips/#ventilasjon 

Har du spørsmål til dette kan du kontakte styremedlem Asle Sveen, asle@skogen.info 

 

Trenger du ladeboks? 

 

Vi har etablert en infrastruktur som gjør det mulig å tilby lading på samtlige parkeringsplasser.  

Dersom du trenger en ladeboks kan du ta kontakt med Tuva Steinberg; tuva@skogen.info 

Pris ved bestilling av ladeboks utgjør ca. kr 13.500. I tillegg kommer kostnader ved montering.  Prisen 

vil endre seg senere med en årlig justering.  
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De tidligere ladeboksene som var i garasjen, men som ikke kan brukes i garasjen nå, selges for 4.000 

kr pr. stk. Disse kan f.eks. brukes til hytte. Ta også da kontakt med Tuva Steinberg.   

 

Røyking på balkong og vedfyring 

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

beboere sjeneres…», ber vi om at røyking på balkong om ettermiddag / kveld unngås. Styret får flere 

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

sove.   

Høsten er her snart, og for de som i stedet fyrer opp i peisen minner vi om at dette ikke kan skje 

mellom kl 23.00 om kvelden og 07.00 om morgenen.   

 
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.  

 

Vi fjernet løsøre som var lagret i garasjen, garasjebodene og ellers på fellesområdene på dugnaden i 

mai. Styret vil ta en ny runde før 1. oktober og håper på minst mulig arbeid.  

 

Vedlikehold 2019 

En av styrets viktigste og mest ressurskrevende oppgaver er vedlikehold. Forslag til vedlikeholds-

planer framlegges hvert år ovenfor årsmøte og Årsmøtet, sameiets høyeste organ, besluttes der hva 

som er løpende vedlikehold.  Som kjent er vedlikeholdsbudsjettet på 2.800.000 kr i 2019. Styret har 

prioritert hva som er viktigst og følgende status kan gis:   

 Rehabilitering av 4 gavlvegger i betong 

 

 Utskifting av trepanel på spesielt utsatte vegger. I 2019 er gjenstående vegger på C-boligene, 7. 

plan, ferdigstilt. Dermed er dette vedlikeholdsprosjektet som har gått over flere år avsluttet. 

 Vannskader på seksjoner: Er under kontroll gjennom omfattende ombygginger og rehabilitering 

 Inspeksjon av takvifter er foretatt. Beboere må selv skifte defekte vifter 

 Utbedring av hovedvannrør.  Det er innhentet teknisk ekspertise som har gått gjennom og vurdert 

hele hovedvannledningen. Nytt hovedvannrør er bestilt. Dette vil bli byttet i høst.  

 Fuktproblemer i inngangspartiet-/lobbyen: Fuktproblemene i lobbyen er på stadiet hvor man 

forsøker å fastslå årsaksforholdet samt planlegge tiltak.  Flere undersøkelser med fagpersoner er 

gjennomført 



 Forskjellige typer vedlikeholdsarbeid, her eksemplifisert med åpning av tette taksluker 

 

    

 

arne S:   1 mandag i mnd  - 18-18.30 

 

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/.  

 

Vi fortsetter prøveordningen med at styreleder Arne Worren vil stille på styrerommet i 5 etg (ved 

heishuset) på følgende datoer til høsten: 2. september, 7. oktober, 4. november og 2. desember – 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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