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el overstått juli! 
En ny Jesper’n er ute igjen etter en våt 
sommer. Håper vi tørker opp i løpet av 

høsten. Store saker må tas opp i høst og det vil 
bli informasjonsmøter i løpet av høsten. 
Spesielt vil vi nevne betongarbeid som må 
gjøres i garasjene. 
 
 

etongarbeid i garasjen 
I juni ble det gjennomført en 
betonganalyse i den ene garasjen. En 

stikkprøve ble tatt for å undersøke om 
armeringsjern er angrepet av rust og eventuelt 
hvor omfattende problemet kan være. Prøven 
viser at sameiet må gjøre omfattende 
reparasjoner av betongsøyler samt å beskytte 
betongfundamenter og armering mot 
påvirkning av veisalt og eksos. Rapporten vil 
bli lagt ut på internett i løpet av kort tid.  

Styret har på bakgrunn av dårlige 
resultater fra stikkprøvene bestilt flere 
undersøkelser som vil bli gjennomført tidlig på 
høsten. OBOS Prosjekt AS vil da gå gjennom 
flere deler av garasjeanlegget, spesielt taket 
mellom blokkene, samt ta stikkprøver fra noen 
balkonger (en eller flere i hver blokk) for å 
sjekke tilstanden til armeringen og betong.  
 Basert på funn fra den utvidede 
undersøkelsen vil vi kunne gå videre med et 
forprosjekt før rehabilitering som vil være en 
detaljert studie og spesifikasjon av jobbene 
som må utføres. Da vil det bli tatt prøver av 
alle balkonger og garasjer.  

Styret er svært interessert i å komme i 
kontakt med sameiere som har kompetanse om 
betongarbeid eller ledelse av byggeprosjekter. 
 
 

øppelkasser i garasjene overfylt 
I garasjene er det utplassert noen få 
søppelbøtter. Disse er ment for lett avfall 

fra normal bilbruk. Dette er ikke tillatt: 
- Brukte oljekanner (brannfarlig) 
- Avfall fra bilreparasjoner (bildeler, etc.) 
 

Styret og vaktmester er også frustrerte over 
at det hensettes så mye pappesker og 
gjenstander ved siden av kassene. Slikt 
avfall må beboerne ta hånd om på egenhånd! 
Dersom dagens problem fortsetter vil vi 
måtte sette opp fellesutgiftene for å dekke 
mer-arbeidet for vaktmesteren for å bli kvitt 
avfallet. 

 
 

øppel – møbler, sykler, osv. 
Vaktmester opplever stadig at beboere 
setter fra seg møbler, inventar, gamle 

sykler og andre store ting de ønsker å kvitte 
seg med ved garasjeinngangen i 24 og rundt 
omkring i oppgangene og ved 
papircontainerne enkelte steder.  
Vi vil minne om at den enkelte beboer har 
ansvaret for å levere ting som dette til en 
avfallsstasjon (Brobekk eller Grønnmo). 
Og til dere som fyller opp oppganger og 
fellesarealer – for det første er dette ikke lov 
av hensyn til brannsikkerheten, fordi det kan 
hindre brannmannskaper i å komme seg frem 
i tilfelle brann. For det andre bidrar det til et 
forsøplet og lite trivelig bo-miljø. 
 
 

øppel på uteområdet  
Styret får stadige klager på at det er for 
mye søppel på fellesområdet vårt.  Alle 

som bor ønsker et hyggelig og pent uteområde. 
For at vi skal få til dette må vi aller først bli 
kvitt den unødvendige søppelkastingen på 
området.  

Vi ser at det veldig ofte er barna som 
kaster søppelet rett på bakken. Vi vet at noen 
barn er flinke og bruker søppelboksene, men 
dessverre er det mange som konsekvent kaster 
søppelet rett på bakken. Spesielt når is-bilen 
har vært på besøk er det nesten en ”sti” av 
ispapir etterpå 
 Det er viktig at vi som voksne går 
foran med et godt eksempel. Og det er lov å gi 
beskjed til unger når de kaster søppelet på 
stedet, uten å gå til nærmeste søppelboks.  
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Styret og vaktmester har leid inn ekstra hjelp 
ukentlig for å plukke søppel. Dette er en økt 
kostnad som vi vil måtte dekke inn på sikt med 
økte fellesutgifter. Hvis det blir mindre søppel 
på bakken vil vi kunne unngå dette. 
 
Så til alle foreldre - Lær ungene til å bruke 
søppelboksene som står rundt på sameiets 
område, så vil vi få et triveligere uteområde.  
 
 

teområde og hagemøbler 
Mange har spurt hvor det blir av 
hagemøblene som tidligere har stått ute. 

Disse er i elendig forfatning og styret har 
besluttet å skaffe nye. Imidlertid skal vi også 
lage en plan for uteområdet generelt blant 
annet med tanke på plassering av søppelhus, 
lekeapparater og/eller grillplasser. Det er 
naturlig at kjøp av utemøbler følger planen og 
vi har valgt å vente med investeringen til neste 
år da det dreier seg om kostnader på mellom 
50 000 kr og 100 000 kr. 
 
 

igital TV/Kabel TV 
Styret fikk i vår tilbud fra GET om digital 

TV til alle beboerne. Det ville innebære en 
ekstra dekoder til alle leilighetene og en øket 
pris på ca. kr. 180 pr mnd for hver leilighet. I 
tillegg var den generelle ordningen litt tynn. 
Styret mener dette er forholdsvis dyrt og 
vedtok å si nei til tilbudet i første omgang for 
så å ta det opp senere til ordinært sameiermøte 
2008 dersom det foreligger et bedre tilbud.  
 
 

ufting av hunder 
Styret har fått klager fra beboere på 
lufting av hunder. Vi minner om 

husordensreglene som sier at lufting av hunder 
er forbudt på sameiets område. Med det mener 
vi at det er båndtvang på sameiets område og 
at hundene ikke skal tillates å gjøre fra seg på 
sameiets utearealer med tanke på hygienen. 

 
høflige barn og ungdommer 
Enkelte barn og ungdommer opptrer 
uhøflig ovenfor vaktmester og styret. 

Dessverre har vi hatt eksempler på at barn har 
kjeftet på og skjelt ut voksne (både beboere, 
styre-medlemmer og vaktmester) som har 
påpekt at de ikke skal kaste søppel rett på 
bakken, eller ikke spille ball på 
betongplattingene mellom blokkene. Dette er 
en måte å opptre på som er totalt uakseptabelt. 
Vi ber foreldre ta ansvar og be sine barn 
overholde reglene vi har valgt i sameiet. 
 
 

økler funnet 
I løpet av våren og sommeren har styret 
fått inn fire forskjellige nøkkelknipper: 

 
1. Knippe bestående av 3 nøkler av 

forskjellig størrelse. Kan være til 
sykkellås og hengelås. Nøklene henger på 
et bånd merket ”Idol” (lyseblått/grønt) 

2. Et umerket knippe med 5 nøkler. Nøkler 
til sikkerhetslås, garasje, entredør, 
sikringsskap + muligens postkasse. 

3. Et knippe merket ”E” i lys rosa 
glassperler. Består av 4 nøkler; entredør, 2 
nøkler som ser ut til å være til 
sikkerhetslås, og en som antagelig er til 
postkasse eller terassedør 

4. Knippe bestående av en ikke merket 
nøkkel (kan være til postkasse?), og to 
små nøkler som kan være til hengelås eller 
sykkellås. Knippet har metall-vedheng 
som er et hjerte rødt inni og med 
metallkant. 

 
Nøklene kan fås ved henvendelse til 
styrekontoret når vi 13. august igjen starter 
med mandagsåpent. Eller dere kan ta kontakt 
med en av oss i styret. 
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rilling 
Styret ber beboerne begrense grillingen 
på terrassene og minner om at kun gass- 

og elektriske griller er tillatt. 
 
 

tøy fra ballplassen 
Fra kl. 2200 til kl 0700 skal det være stille. 
Dette står helt klart i husordensreglene. 

Men det må også tas nødvendig hensyn utover 
dette. Det er stort sett litt eldre barn som 
bråker langt utover kvelden. Foreldre bes ta 
ansvar for barna sine og sørge for at stille-
tiden overholdes! 
 
 

aktmester søkes 
Freddy Hansen har dessverre sagt opp 
sin stilling som vaktmester i sameiet. 

Han ble head-huntet til en jobb som leder av et 
byggeprosjekt-firma. Styret beklager at han 
ikke ville fortsette men må innse at dyktige 
folk er populære i dagens arbeidsmarked. 
 Styret har leid inn vikar som vil 
fungere frem til ny vaktmester er ansatt.  

Dersom noen beboere har bekjente som 
er dyktige vaktmesteremner, oppfordres de 
herved til å søke. Styret ønsker å ha en 
fastboende vaktmester. Ytterligere informasjon 
om stillingen kan fås hos styreleder. 
 
 

lener og uteområder på anbud 
Styret er i ferd med å skaffe anbud på 
stell av uteområdene generelt for å 

avlaste vaktmester sommerstid. Vi har fått 
tydelige signaler om at det ikke er tid til 
vedlikehold av bygninger når alle plenene 
skal klippes og henvendelser besvares. Styret 
ønsker en vaktmester som har tid til å yte 
service til beboere samtidig som han kan 
administrere en del av vedlikeholdsarbeidet. 
Totalt sett blir dette alt for mye for en person. 
 
 

refelling – status 
Styret har med oransje prikker markert 
60-70 trær som skal felles. Vi har til nå 

fått inn fem anbud på jobben. Prisen ligger på 
ca. 150 000 til 170 000 inkl. moms. Styret 
skal avgjøre saken på neste styremøte 13. 
august. 
 
 
Til slutt: 

Styret minner om at anonyme klager 
verken behandles eller tas til følge, 
selv om de er skriftlige. 

 
Styret beklager at nettsidene ikke har 
blitt oppdatert på en stund. Det 
skyldes PC-kræsj hos web-
redaktøren... 
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