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el overstått påske! 
En ny Jesper’n er ute igjen etter en 
forhåpentligvis god påskefeiring. Våren 

som kom med god varme før påske ble avløst 
av et vinterlig tilbakefall, heldigvis ikke av 
lang varighet.  
 
 

rdinært sameiermøte 
Vi minner om ordinært sameiermøte 
som blir avholdt 26. april kl. 1900 i 

bomberommet.  
 
 

usken 2007 – datoer for dugnad 
Dugnaden starter kl. 17. Etter dugnaden 
blir det noe godt til barna. Nærmere info 

blir satt opp i hver oppgang når det nærmer 
seg. Datoene blir som følger: 
Tirs. 8. mai: FB nr. 30 – 40 

  Ons. 9. mai: FB nr. 42 – 52 
  Tors. 10. mai: FB nr. 24 – 28 og 54 – 56 
 
 

ydding på terrasser 
Styret har sett at mange lagrer gammelt 
skrot på terrassene. Det oppfordres 

herved til å rydde terrassene slik at sameiet 
generelt ser bedre ut. Se neste avsnitt for tips 
om hvordan du kan bli kvitt saker og ting du 
ikke lenger har bruk for. 
 
 

ngen komprimatorbil 
På grunn av høy pris på komprimatorbil 
ønsker ikke styret å tilby denne tjenesten i 

2007. I 2006 betalte sameiet 45 000 kr for 
komprimatorbilen som måtte tømmes to 
ganger undervegs. Beboerne oppfordres til å 
kvitte seg med gamle ting på følgende måter: 

- Loppemarkeder (arrangøren kommer 
og henter selv). Normale arrangører: 
Vestli skolekorps, Fossum kirke. 

- Levere på egenhånd til Brobekk 
gjenvinningsstasjon (gratis) NB! Ikke 
hageavfall (kan leveres på Grefsen) 

Dersom beboerne allikevel ønsker denne 
tjenesten må en eller flere beboere ta dette 
opp under budsjettbehandlingen på ordinært 
sameiermøte 26. april (budsjettposten ”andre 
kostnader”). 
 
 

eboerperm 
Styret ønsker i løpet av 2007 å 

introdusere en beboerperm som erstatning for 
beboerheftet med vedtekter og 
husordensregler som vi har i dag. Fordelen 
med en perm er at enkeltsider kan oppdateres 
og sendes ut uten at hele heftet må trykkes på 
nytt.  
 Styret ønsker å benytte anledningen 
til å samle en del informasjon i permen. Mye 
av informasjonen må forfattes fra grunnen av. 
Mye gjelder hva hver enkelt seksjonseier er 
ansvarlig for, og informasjonen eierne 
trenger for å overholde sitt ansvar. Permen 
vil også kunne inneholde for eksempel 
skjemaer for bestilling av nøkler og skilt, 
søknader om utleie, standardkontrakt for 
utleie av garasjer, etc. 
 Styret ønsker å komme i kontakt med 
personer som vil kunne bidra til å lage 
innholdet i permen. Interesserte bes ta 
kontakt med styremedlem Øyvind Træthaug 
eller sende e-post til 
styret@jesperudboligsameie.no.  
 
 

ilstandsvurdering - rapport 
Rapporten fra tilstandsvurderingen 
foretatt av OBOS Prosjekt AS er lagt ut 

på internett. I tillegg har styret trykket opp 15 
eksemplarer som vi gir ut fra styrerommet.  
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Vet du hvorfor svensker drikker oppvaskmiddel 
når de skal slanke seg? - Det står "fjerner fett" 
på flaska. 
 
Hørt om svensken som ble tatt for mord? - Han 
hadde kvalt motoren ...!

Noen bedre?
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edlikeholdsplan og kostnader 
For å forbedre sameiets 
vedlikeholdsrutiner og få en profesjonell 

gjenomgang av bygningsmassen engasjerte 
styret i 2006 OBOS Prosjekt AS for å foreta en 
tilstandsvurdering av fellesarealene og våtrom. 
Dette skal danne grunnlaget for en 
vedlikeholdsplan som vaktmester og styret 
skal bruke i sitt arbeid mange år fremover i tid. 
 
OBOS Prosjekt anbefaler følgende kostbare 
reparasjonstiltak og utbedringer i 2007: 
 

Tiltak Kostnad 
(kr) i 2007

Skifte defekt varmepumpe 
(i nr. 54/56) 

125 000

Gjennomgang av felles el-
anlegg og oppgradere 
tavlerommene fra åpen 
tavleløsning som i dag kun 
er godkjent for betjening av 
kvalifiserte montører 

300 000

Igangsetting av 
betonganalyse og plan for 
rehabilitering av 
garasjeanlegget 

50 000

Rensing av 
ventilasjonskanaler + evt. 
tilluftsventiler 

75 000 

Totalt i 2007  
(grovt overslag) 

550 000

 
Selve planen håper styret å få på plass i løpet 
av 2007/2008. 
 
 

rilling 
Styret ber beboerne begrense grillingen 
på terrassene og minner om at kun gass- 

og elektrisk griller er tillatt. 

 
 

ating av duer er forbudt! 
Styret har observert at noen personer 

mater duer på sameiets område. Flere 
leiligheter i nr. 24-28 har hatt problemer med 
duer som griser til terrasser som uten tvil er 
resultat av at duene en gang har blitt matet og 
holder seg på sameiets område siden de 
fortsatt finner mat her. Vi ber alle respektere 
forbudet mot mating av duer! 
 
 

ellesboden kun for sykler og 
barnevogner 

Styret minner igjen om at mange fellesboder 
er overfylte av gjenstander som ikke trenger 
å være der. For å gjøre det lettere for dem 
som til daglig har behov for å ta inn og ut 
sine sykler eller barnevogner gjør vi følgende: 

- fellesbodene skal kun benyttes til 
sykler og barnevogner (som er i bruk) 

- periodiske kontroller vil bli 
gjennomført – alt annet enn det 
tillatte vil bli kastet uten varsel 

- beboere som ikke lenger bruker 
barnevogn bes flytte den ut av 
fellesboden slik at andre med små 
barn som har behov for plass får satt 
inn sin vogn 

 
 

usikkspilling for åpen dør 
Mange beboere blir plaget av at 
naboer spiller høy musikk på 

stereoanlegget mens balkongdøren står åpen. 
Vi ber alle ta hensyn til at naboene sine ikke 
nødvendigvis har samme musikksmak og 
ønske om like mye lyd utendørs.  
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