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Støy om natten   

Flere har klaget på støy fra bildører som lukkes, kjøring med motorsykkel og prating sent på 

kvelden og midt på natten. Vi minner om at det er viktig å ta hensyn. Kommer du med taxi sent på 

kvelden, så ikke be sjåføren kjøre helt til døren.  

 

Fasadeprosjektet C-boliger 

Prosjektet "Ny Fasade C-boliger" er nå fullført.  Veggene er rehabilitert innvendig ved at skader 

etter råte i stenderverk og forringet isolasjon er skiftet ut med nytt.  I tillegg er det lektet ut med 

ekstra 5 cm høykvalitet isolasjonsmateriale som også erstatter isolasjonutkassing ved hver 

etasjeskiller.  Veggene har fått en ytterbekledning i tidsriktig vedlikeholdsfri materiale som består 

av glassfiberarmert "lettbetong" med trestruktur.  Rundt vinduene er det lagt beslag av metall.  

Espaljene foran soveromsvinduene er produsert i brennlakkert aluminium.  Det betyr at kun synlig 

treverk i vindusramme og rundt vindusglasset er gjenstand for beising, noe som skal utføres fra 

innsiden. 

 

NB: De nye veggene kan ikke utsettes for noen form for fysisk belastning grunnet materialet i 

veggplatene, herunder bruk av skruer eller spiker.  

Det betyr at det ikke kan monteres noen form for festeanordninger inn i de nye veggfasadene, eks. 

utvendig persienner eller markiser. 

 

Utskifting av panelbord 

Firmaet A. Hansen er nå i gang med å skifte skadet trepanel på den enkelte seksjon som er 

innmeldt.  Dette arbeidet må beregnes videreført også til neste års vedlikehold. 

 

Beising av seksjonene 

Styret har forsøkt å finne firma som kan beise, men har ikke funnet noen vi kan anbefale. Firmaet 

som er i ferd med å gjøre seg ferdige med beisingen av fellesarealene kan muligens ta noen 

seksjoner, men det er et problem hvis det fortsetter å være så ustabilt vær, at det er vanskelig å 

rekke å ta særlig mange. Den enkelte må derfor regne med å skaffe malere selv. Fristen er  

innen utgangen av året.  

 

Vedfyring 

Høsten er her og folk har begynt å fyre i peisen, noen både svært sent og svært tidlig. Vi minner om 

vedtaket på sameiets siste årsmøte: Vedfyring er ikke tillatt mellom klokken 23.00 om kvelden og 

07.00 om morgenen. Ventilasjonssystemet gjør at røyk trekkes inn på soverom fra piper nedenfor til 

de som ønsker å ha vinduer på gløtt om natten. Flere har meldt om dette problemet. Røyken er 

svært helseskadelig og vi ber beboerne overholde det vedtatte forbudet mot fyring om natten.  
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Garasjeporten 

Det er et problem at noen setter garasjeporten åpen - sannsynligvis for å kunne gå fram og tilbake til 

bilen for å laste den uten å måtte åpne porten hver gang. Vi oppfordrer sterkt til ikke å gjøre dette. 

Porten starter ikke automatisk igjen. Hvis den kobles fra motor, må styret inn i det låste 

styringsskapet og restarte porten. Porten skal bare settes åpen etter instruksen på veggen dersom 

det er noe feil med den. Styret skal da umiddelbart varsles. Instruks står nå også på styringsskapet. 

Brannsikkerhet 

Det vil komme nærmere informasjon om når årets brannvernrunde skjer, i mellomtiden minner vi 

om at det er den enkelte sameiers ansvar å følge forskriftene og ha tilstrekkelig med slukkeutstyr og 

røkvarslere.  

 

I forskrift om brannforebygging § 7 heter det: 

 

"Eieren av boliger og fritidsboliger skal sørge for at byggverkene har brannalarmanlegg eller 

et tilstrekkelig antall røykvarslere. Det skal være minst én detektor eller røykvarsler i hver 

etasje, som skal dekke kjøkken, stue, sone utenfor soverom og sone utenfor tekniske rom. 

Alarmen skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom når dørene mellom rommene 

er lukket. 
 

Eieren skal sørge for at boliger og fritidsboliger er utstyrt med minst ett av følgende 

slokkeutstyr som kan brukes i alle rom: 

a) formfast brannslange med innvendig diameter på minst 10 mm fast tilkoblet 

vannforsyningsnett. 

b) pulverapparat på minst 6 kg med ABC-pulver. 

c) skum- eller vannapparat på minst 9 liter (ikke krav til effektivitetsklasse). 

d) skum- eller vannapparat på minst 6 liter med effektivitetsklasse på minst 21A 

e) annet manuelt slokkeutstyr med tilsvarende slokkekapasitet. 

 

Eieren skal sørge for at røykvarslere og manuelt slokkeutstyr i boliger og fritidsboliger blir 

kontrollert ved funksjonsprøve eller ettersyn i samsvar med leverandørens anvisninger, og at 

de vedlikeholdes slik at de fungerer som forutsatt." 

Reglene gjelder pr. boenhet, så om du leier ut, må leietaker også utstyres etter disse reglene.  

Ang. pkt. b), pulverapparat 6 kg som må være ABC-pulver, er det i henhold til forskriftene tillatt å 

bruke det man har frem til apparatets utløpsdato.Det anbefales også at man vurderer annet 

vedrørende sikkerheten i egen bolig som sikkerhetsutstyr (f.eks. branntau, brannteppe), at man har 

åpne rømningsveier og at man har tenkt igjennom hvordan man kan komme seg ut dersom det 

skulle begynne å brenne. 


