
 

www.akebakkeskogen.no  
 

 
Høstdugnad 23. oktober 
Det blir tradisjonell høstdugnad lørdag 23. okt. Vi er helt 
avhengig av at alle stiller opp på dugnad og tar sin del av 
ansvaret for vedlikehold av fellesområder. Sett av datoen 
allerede nå.  
 
Parkering i akebakkeskogen. 
Grunnet stor mangel på parkeringsplasser har styret 
endret de tre gjesteparkeringsplassene på blått felt til 
vanlige plasser. 
Vi har nå kun 8 gjesteparkeringsplasser ved det hvite 
feltet, så styret ber om at disse blir respektert og kun 
benyttes midlertidig av gjester, ikke til parkering for 
beboere.  
Styret oppfordrer alle til å parkere hensynsfullt med tanke 
på tiden som nå er foran oss med glatte veier og snø. Er 
det noen som trenger parkeringsplass, ta kontakt med 
ansvarlig i styret, Simen Markussen, for tildeling. 
Grunnet et innbrudd i sommer så styret seg tvunget til å 
bytte låsene i de tre felles betonggarasjene. Alle brukere 
skal ha fått beskjed og ny nøkkel. 
 
Rødt felt har blitt malt i løpet av sommeren. Mange har 
kommentert at de synes at resultatet har blitt meget bra ☺ 
 
 
 
 

 
Likningsverdi på leiligheten din 
Alle boligeiere fikk i starten av september et brev fra 
Skatteetaten som ønsker å innhente opplysninger om 
boligareal, byggeår og boligtype. Bakgrunnen er at 
likningsverdien på din bolig skal fastsettes for 
inntektsåret 2010. Det er altså boligeierne som har en 
plikt til å gi disse opplysningene, det vil si 
andelseierne i borettslaget. Disse opplysningene vil 
eierne normalt kunne finne i salgsoppgaver eller 
takstdokumenter, men dersom eierne ikke har slik 
dokumentasjon, må de selv foreta en oppmåling. 
Styret har skannet og lagt ut det originale 
salgsprospektet fra 1983 på websiden vår (her står 
det bl.a. noen arealtall for leiligheter) 
 
Innbrudd 
Det har dessverre nylig vært innbrudd i en leilighet. 
For å holde oversikt over omfang av dette ønsker 
styret å være informert om innbrudd og lignende. 
 
Styremøter 
Det har vært avholdt 3 styremøter i sommer/høst. 8. 
juni, 1. sept og 4. okt. Neste møter er 8. nov og 7. 
des. 
www.akebakkeskogen.no 
Styret jobber med å oppdatere hjemmesiden vår! 
Tips til endringer ønskes ☺ 
 

Styret,  valgt på generalforsamlingen 2010-05-31

Ansvarlig  Ansvarsområder   Adr Telefon E-post   

Leder:  
Erik 
Sundheim  

Totalansvar, Drift, Kontakt med forretningsfører  
Styret informerer, Korrespondanse 
Web-side, Styreinnkalling 
Utadrettet virksomhet  
Økonomi, Kontakt med vaktselskap 
Brøyting/strøing, Kabel –TV  

81 B 920 22 486 erik69@gmail.com 

Bjarte 
Rydland 

Nestleder, Utvendig/innvendig vedlikehold 
Kontakt med vaktmester   27 A 905 85 312 bjarte.rydland@gmail.com 

Christine 
Nagy 
Myhre 

Miljø - kontakt med miljøutvalget 
Brannsikring 
HMS    

18 A 906 02 811 cibimy@online.no 

Turid 
Horgen  Renovasjon, Utbyggingssaker, Fremleieansvarlig 14 986 66 262 turid.horgen@c2i.net 

Simen 
Markussen 

Parkeringstildeling, Forsikring/skader 
Husordens-/dyreholdregler, Beboermappe   65 A 924 07 010 simen.markussen@gmail.com
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