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STYRET ØNSKER ALLE EN RIKTIG GOD SOMMER!

Siste påminnelse - garasjen må tømmes helt

Vi minner igjen om at garasjen må være fullstendig tømt innen mandag morgen klokken 08.00.

Alt løsøre må fjernes. De som ikke har flyttet bilen sin innen da må dessverre regne med å få den

borttauet.

Langtidsparkering på fotballbanen

Bommen er åpnet for langtidsparkering på fotballbanen, og det er viktig at ingen stenger bommen.

Vi minner også om kjøreforbud i tidsrommet 2300-0700 på gangveien på 1. plan. For de som skal

parkere på fotballbanen: Kjør sakte!

Midlertidig plassering av containere under garasjerehabiliteringen

Containere for glass og papir er flyttet til fotballbanen. Det er satt opp sperrebånd rundt området

der containerne står slik at det er plass for Renovasjonsetatens biler til å snu.

Vedtak om økning i fellesutgiftene

Det ble på ekstraordinært sameiermøte 19. juni vedtatt å øke fellesutgiftene for å betale for

rehabiliteringen av garasjeanlegget. Økningen vil inntil videre utgjøre kr 500,-/mnd pr. seksjon fra 1.

september og vil utsette første del av låneopptaket noe. Når rehabiliteringen er ferdigstilt og de

endelige kostnadene er fastlagt, vil den allerede innbetalte økningen i felleskostnadene trekkes fra

totalkostnaden, og sameierne gis tilbud om å betale sin andel av det resterende summen i form av et

engangsbeløp. De som ikke ønsker å betale alt som et engangsbeløp vil fortsette med økt

felleskostnad. Beløpet vil justeres ut fra faktisk rehabiliteringskostnad fordelt på en nedbetaling

over 20 år og basert på gjeldende rente. Dette beløpet vil sannsynligvis ligge i størrelsesorden kr

450-550,-/mnd pr. seksjon.

Styret har også diskutert med forretningsfører om muligheten for å gi tilbud om nedbetaling av hele

eller deler av beløpet på senere tidspunkter. Det kan hende vi får til mulighet for å gi tilbud om en

trinnvis nedbetaling på tidspunkter som blir annonsert på forhånd, med et minimumsbeløp på

kr 10 000,-. Dette vil vi i så fall komme tilbake til. Det legges uansett opp til å gi den enkelte sameier

mulighet til å løse inn hele resten av lånebeløpet på tidspunkter annonsert fra forretningsfører.

Kasting av avfall på takene

Det må ikke kastes søppel, bøss, snusposer, sneiper o.l. på takene. Styret har fått gjentatte klager på

at dette forekommer. Vaktmester rapporterer også at forsøplingen i flere tilfeller er årsaken til tette

taksluk. Tette taksluk kan påføre sameierne store ekstrakostnader fordi det bl.a. kan føre til at vann

trenger inn under takbeslagene og gir fuktskader.
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Det må heller ikke oppbevares gjenstander på takene. Vaktmester vil fjerne ting som oppbevares på

takene.

Reparasjonsarbeider på heisen

Stahl Heiser har utført større vedlikeholdsarbeider på heisen. Det har blitt skiftet wire i begge

heisene og gulvet i den søndre heisen har blitt reparert. Det var også nødvendig å ta av

gulvbelegget for å få utført reparasjonen skikkelig. Søndre heis har derfor fått nytt gulvbelegg.

Branntilløp i sameiet

Det har vært et branntilløp i sameiet, som oppstod i det elektriske anlegget i en av seksjonene.

Beboer lyktes i å slukke brannen før brannvesenet rakk å komme frem. Styret vil på generelt

grunnlag anbefale beboere som har gammelt sikringsskap med skrusikringer å skifte dette med nye

skap med jordfeilautomater. En prisantydning for dette er ca kr 15 000,- inkl. mva. Styret minner

igjen også om viktigheten av å ikke parkere på gangveiene av hensyn til eventuelle utrykninger.


