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Styret ønsker alle på Skogen en god jul og et godt nytt år! 

Oppsummering fra brannvernrunde i november og siste runde 7. januar 2020 

Norsk Brannvern besøkte de fleste seksjonene i sameiet i november. De foretok en 

kartlegging av brannsikkerheten og utførte enkle kontroller. Dette er en del av styrets 

systematiske HMS-arbeid for økt brannsikkerhet for alle beboere. Styret har fått en 

oppsummering fra Norsk Brannvern:  

 De fleste enheter har alarm, ikonisk eller optiske røykvarslere.  
 Det er viktig å ha minst en røykvarsler i hver etasje, enheter på et plan trenger minst to 

røykvarslere.  
 De fleste enheter har skum eller pulverapparat. Enkelte mangler forelå, disse ble beboere 

gjort oppmerksom på. 
 Rømningsveier må ikke blokkeres med sykler, barnevogner, motorsykler eller andre store 

gjenstander.  
 Rømningsluker på balkong må ikke blokkeres.   

Forskrift om brannforebygging gjelder pr. boenhet, så om du leier ut må leietaker også 

utstyres etter disse reglene.  

Boenheter som hadde mangler ble gjort oppmerksom på dette og bes derfor snarest rette 

opp manglene. Spesielt viktig nå som vi går inn i Julehøytiden med mye levende lys.  

Norsk Brannvern har fått en egen liste på de enheter som ikke ble besøkt i november, og for 

disse vil det bli gjennomført en befaring:  

Tirsdag 07. januar mellom klokken 17:00 og 21.00 

Norsk Brannvern vil foreta en kartlegging av brannsikkerheten og utføre enkle kontroller. 

Teste, samt bytte batteri i røykvarslere og utføre enkel kontroll av slukker. Det er viktig at 

Norsk Brannvern får kommet innom samtlige gjenstående boenheter. 

 

Ved spørsmål, vennligst kontakt Christin, christin@skogen.info. Eventuelt Norsk Brannvern 

på post@norskbrannvern.no  
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Garasjeportens åpningstider 

For å hindre for stor slitasje på garasjeporten, er porten nå programmert til å stå åpen 

mellom kl. 08.00 og 18.00 på lørdager og søndager. Hverdager står porten åpen fra 06.00-

09.00 og 16.00 – 18.30.  

Det viser seg at styringsskapet til porten bare har kapasitet til 100 fjernkontroller. Antallet 

fjernkontroller i sameiet ligger nå rundt dette tallet. Vi råder derfor til å ikke investere i en dyr 

fjernkontroll før vi får satt inn et skap med større kapasitet.  

Belysningen på gangveiene  

Vi minner om at utelysene ved den enkeltes inngangsdør også utgjør "gatebelysningen" på 

store deler av gangveiene i sameiet. Det har tidligere vært et tema at sameiere reiser og blir 

borte hele helgen uten at utelyset står på, noe som medfører at det blir svært mørkt og lite 

trivelig på gangveiene. Flere synes det er trygghetsskapende om man lar lyset stå på. For de 

som ikke liker å ha lyset på når de er bortreist finnes det lyspærer med innebygd fotocelle. 

Parkering 

Vi minner om at det ikke er tillatt å parkere over natten på gangveiene. Dette kan skape store 

problemer for snøryddingen, og det vil det være stor risiko for skader på bilene. 

Trenger du ladeboks? 
 
Vi har etablert en infrastruktur som tilbyr 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.  

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 kontakt med Tuva Steinberg.   

Styremedlemmer søkes 

Flere styremedlemmer har gitt beskjed om at de ikke stiller til gjenvalg i styret ved neste 

årsmøte. Valgkomiteen ønsker seg derfor nye kandidater. Har du lyst og mulighet til å bidra, 

eller har spørsmål om hva det innebærer, så ta kontakt med oss. Valgkomiteen har e-post-

adresse: valg@skogen.info. Du kan også ta kontakt med Øyvind Omang på tlf 45 88 43 41. 

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/.  

 
 

Med vennlig hilsen 
Styret 

mailto:tuva@skogen.info
mailto:valg@skogen.info
http://www.skogen.info/Styret/

