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odt nytt år til alle! 
Dagene er allerede blitt lengre og vi 

har opplevd flere dager med sol og 

snøsmelting. Da er det på tide å minne om 

viktigheten av å holde balkonger og 

terrasser fri for snø, hvis vi vil unngå 

lekkasjer til naboleiligheter og økonomisk 

ansvar for dette. 

 

y vaktmester 
Vår vaktmester gjennom 3 år, Stein 

Grothe, sluttet ved årsskiftet. Johnny 

Rosseland som har overtatt hans jobb, har 

mer enn 12 års erfaring som vaktmester og 

flytter inn i vaktmester-leiligheten med sin 

familie 1. februar. Han treffes på sameiets 

vaktmestertelefon med samme nummer 

som før 91782764. 

 

øppelhåndtering 
Styret observerer selv og får klager på 

at flere beboere i Fossumberget 54 og 56 

ikke kaster sitt avfall i søppellukene, men 

setter det utenfor. Søppellukene holdes 

heller ikke lukket til enhver tid. Dette fører 

til vond lukt i ganger og korridorer samt 

fare for rotte/mus spredning og er også en 

stor fare for spredning av en eventuell 

brann i søppelrommene. 

Beboere setter søppel ved siden av papir-

containerne. Dette er naturligvis ikke lov. 

Vi henstiller til alle beboere om å håndtere 

sitt søppel ifølge god folkeskikk og 

husordensreglene. Styret mottar gjerne 

forslag til hvordan vi skal få bukt med 

dette problemet. 

 

ameiemøte  
Årets ordinære sameiemøte vil bli den 

13.april. Innkallingen vil bli sendt 

sameierne innenfor de fastsatte tidsrammer 

fastlagt i vedtektene. 

 

ytt forsikringsselskap 
Etter forhandlinger med flere 

forsikringsselskap om premien for 2011 

etter at vi har gjennomført rørutskiftings-

prosjektet, fikk vi et meget hyggelig tilbud 

fra Tryg Forsikring. Dette vil redusere 

forsikringspremien med flere hundretusen 

kroner per år. Styret har derfor vedtatt å 

skifte til Tryg Forsikring fra 1.1.2011. 

 

ørutskiftingsprosjektet 
Den 27. januar 2011 ble det holdt 

offisiell overtakelsesforretning, og 5-års 

reklamasjonstiden begynte å løpe. 

Overtakelsesdokumentet inneholdt en liste 

over mangelpunkter som skal være 

utbedret innen fastsatte frister, og det 

holdes tilbake en tilstrekkelig sum som 

ikke vil bli betalt ut før arbeidet er utført. 

 

ortfall av garanti på 

rørutskiftingsarbeidet 
Alt arbeid på rørsystemet for vann og 

avløp i leilighetene må utføres av 

autoriserte håndtverkere. I tillegg minner 

vi om at det fra 1.7.2010 er innført 

meldeplikt til Plan- og Bygningsetaten for 

alt arbeid på våtrom (baderom). Hvis disse 

regler ikke følges, bortfaller garantien fra 

rørutskiftingsarbeidet, og sameier blir gjort 

økonomisk ansvarlig for evt lekkasje som 

oppstår. Styret vil ved årets sameiemøte 

legge fram forslag til ytterligere 

presiseringer i vedtektene av disse forhold. 

 

ullføring av oppussings-

arbeidene i FB54/56 
Den 15. februar starter arbeidet med å 

legge nytt gulvbelegg i korridorene i FB 54 

og 56. Dette vil fullføre det oppussings-

arbeidet vi gjorde mesteparten av i 2010.  
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