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Nå må vi forberede oss på vinteren  

Ting som står utenfor boligene må ryddes bort før snøen kommer, da sameiet og brøytefirmaet ikke 

tar ansvar hvis disse blir ødelagt av brøytemaskinene. Dette gjelder bord, stoler, sykler, leker, 

blomsterpotter, blomsterkasser, vedstabler og kasser, osv.  

 

Til dere som har utvendig vannkran utenfor huset med stoppekran inne i boden eller seksjonen, 

vennligst steng stoppekranen. Kranen på utsiden må åpnes for å unngå at rør sprenges i stykker.  

 

Det er viktig å renske opp i sluk og renne på balkongen og oppsamlingskar under denne for å få 

fjernet jord, blader og andre fremmedlegemer. Dette kan gjøres med hånden eller ved hjelp av 

vannslange og forsiktig spyling av karet og nedløpsrøret fra balkongen. På denne måten forhindres 

at vann renner over oppsamlingskaret på balkongkonsollen og videre bort langs konsollen til 

husveggen.  

 

Avfallet bør kastes i restavfallet og ikke på taket til naboen under. 

 

Utskifting av råtne bord i veggpanel   

Styret har engasjert en snekker for å bytte råtne bord enkelte steder i sameiet. Han ble dessverre 

sykmeldt, og jobben har derfor foreløpig ikke blitt utført. Styret jobber med å finne en erstatter.  

 

Utskifting av dør og vinduer mot balkong  

På det ordinære sameiermøtet i fjor ble det vedtatt at styret har fullmakt til å godkjenne utskifting 

av dør/vinduer mot balkong med skyvedørsløsning. Sameiets byggtekniske konsulent har 

gjennomgått og kvalitetssikret en løsning for dette. Så etter godkjent søknad til styret, må den som 

ønsker en slik løsning søke Plan- og Bygningsetaten. Styret kan gi mer informasjon om 

fremgangsmåten og anslåtte kostnader. 

 

Norsk Brannvern, årlig gjennomgang 

Vedlagt følger datoer for årets brannverninspeksjon. Vi ber deg sjekke ut og sette av datoen for din 

boligenhet. Dersom du ikke kan være tilstede på datoen du er satt opp på, vil det være mulighet for 

befaring på et oppsamlingsheat påfølgende torsdag.  

 

Vi ønsker å gjøre oppmerksom på at denne inspeksjonen er lovpålagt, og at Styret er ansvarlig for at 

alle har en inspeksjon. 
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Vi ber derfor om at alle gjør sitt ytterste for å sørge for å notere seg datoen og sørge for at det er 

noen tilstede som tar imot Norsk Brannvern på den ettermiddagen som gjelder din boenhet.  

De vil som vanlig kontrollere røykvarsler, bytte batterier på disse, og sjekke slukningsapparater.   

 

Opprydning i garasjeanlegget 

Det er tid for opprydning i garasjen og i rommene hvor C-leilighetene har skap. Der står det 

gjenstander som bærer preg av å være gjenglemt eller oppgitt av eier. Det være seg sykler, 

kjøleskap, glassdør, sofaputer, bordtennisbord, hagemøbler, akebrett osv. Disse gjenstandene må 

fjernes. Dersom de ikke er fjernet innen fristen vil de bli kassert. 

 

Det er avsatt noe plass for sykkelparkering i garasjeanlegget på tredje og fjerde plan ved inngangen 

til heisen.  For å skille mellom sykler som er i  bruk og sykler som skal kastes, må syklene som ikke 

skal kastes, merkes med navn, årstall og seksjonsnummer/ husnummer innen fristen. 

 

FRIST: SØNDAG 20. NOVEMBER 
 

Kopinøkler 

Det oppfordres til å ikke benytte uoriginale nøkler i sameiets låser. Det er fra tid til annen problemer 

med slike nøkler som brekker i låsen og medfører ekstra problemer og kostnader. Ved behov for 

ekstra nøkkel, kan dette kjøpes fra den som har ansvar for nøkler i styret.  

Avgift for parkeringsplass med motorvarmer 

I likhet med sesongen 2015/2016 vil vi også for sesongen 2016/2017 ta en avgift for de 

parkeringsplassene i garasjen som har kontakt for bruk til motorvarmer. Avgiften går til dekning av 

strømkostnader og nedskriving av anlegget. Den er satt til kr. 500,- for sesongen 2016/2017 og vil bli 

innkrevd i starten av 2017.  

 

Styret er klar over at mange oppfatter avgiften som uberettiget, siden de ikke bruker 

strømkontakten. Etter innbetalingen for 2016/2017 vil anlegget være så godt som avskrevet. Styret 

vil derfor foreslå for sameiermøtet i 2017 at avgiften avvikles, og at strømkostnadene til garasjen 

dekkes over ordinært budsjett (Dette vil ikke gjelde de som disponerer lader for el-bil. Her er det 

montert måler på plassene, og strømkostnader betales etter forbruk. I tillegg er det en månedlig leie 

for lader.) 

 

Styret 


