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HOLD ORDEN
-

-

Styret ønsker oppussing i sameiet velkomment, men vil samtidig bemerke
at det er beboers plikt å fjerne oppussingsavfall etter seg ved endt
oppussing. De som vet de har oppussingsrester liggende har til
1.september 2017 på å fjerne dette. §8 - Punkt 7.
Husk også å sjekke i vedtektene om det du har tenkt til å gjøre av
oppussing er søknadspliktig, spør gjerne styret hvis du er usikker via
skogen@styrerommet.net
Hensetting av tilhengere, ved og skrot på fellesområde skal ikke
forekomme. Alminnelig ordensregler a)
Klipp plenen din

BYTTE AV KOMMUNALT AVLØP
-

Store deler av det kommunale avløpsnettet på Siggerud og i Skogen
boligsameie vil byttes i løpet av de 2-3 neste årene. I denne sammenheng
vil det være økonomisk gunstig for sameiet og bytte sine avløpsrør samtidig.
Styret vurderer å innkalle til ekstraordinært sameiemøte med forslag om å
sette av øremerkede midler til et slikt prosjekt, som følgelig vil føre til økte
felleskostnader.

OLJETANKER
-

Oljefyringsforbudet ble vedtatt i juni 2017, dette sier at det fra 1.januar
2020 er forbudt å bruke mineralolje til oppvarming av boliger og bygg. Det
er ikke på bakgrunn av det forbudt å ha oljetank. Styret sitter på en oversikt
over tanker nedgravd, og kan forespørres hvis det er spørsmål til
konsekvenser for sameiet fra den enkelte. Styret vil også ha dette som et
informasjonspunkt på sameiemøte neste år.

TILSTANDSRAPPORT
-

Styret har hentet inn tilbud fra 3 leverandører og venter tilbud fra en siste.
Det er tildels stor variasjon i pris, men styret regner med å bestemme seg
for leverandør på styremøte i August, og opplyse sameiet om videre
fremdrift da.

GENERELT
-

Alle saker styret skal behandle må gå via epost til skogen@styrerommet.net
(cc gjerne styreleder).

MED ØNSKE OM RIKTIG GOD SOMMER – STYRET

