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 ordinært sameiemøte den 
.04.10 ble 2 nye styremedlemmer 

valgt inn for 2 år.  
Det nye styret består av følgende personer: 
Styreformann Per Tore Jacobsen, 
Tverrbakken 5, 0475 Oslo 
Nestleder Åge Odden, FB 38 
Styremedlem Rolf Oddvar Næristorp, FB 54 
Styremedlem Jon Langseth, FB 50 
Styremedlem Qamar Zaman, FB 50 
Styremedlem Anders Marthinsen, FB 56 
Varamedlemmer: 
Anne Lise Sørli, FB 24 
Jahn-Egil Marthinsen, FB 44 
  
På sameiemøtet ble det også valgt en 
valgkomite for Jesperud Boligsameie, og 
komiteen består av Jan Erik Hagabråten, 
Berit Bjørstad og Stein Grothe. 
  
Neste år er 4 av styremedlemmene inkl 
styreformann på valg. 
Kopi av protokollen kan fås ved 
henvendelse til vaktmesteren. 
Både innkallingen og protokollen ligger 
også på vår hjemmeside 
www.jesperudboligsameie.no
  
 

ørutskiftingsprosjektet 
Rørutskiftingsprosjektet er i full 
gang, og arbeidet har startet som 

planlagt i leilighetene i FB56. På grunn av 
streiken i byggebransjen og visse oppstart-
problemer har arbeidet i de enkelte 
leilighetene fått noe etterslep og tatt noe 
lenger tid enn planlagt. Fra nå av regner vi 
imidlertid med at også dette vil gå etter 
oppsatt tidsplan. 
Beboere oppfordres til følge med på 
tidsplanen for å forhindre forsinkelser og 
unngå økonomisk pålegg. 

 
ppgradering uteareal 
Som varslet i innkallingen til årets 
sameiemøte har vi sendt inn søknad 

til Husbanken om støtte fra Groruddals-
satsingen for prosjekter vi ønsker å 
gjennomføre på uteområdet. Det gjelder 
utvidelse av gangveier og svinger for bedre 
fremkommelighet for store kjøretøy og ved 
brøyting, fornyelse av rekkverk langs 
gangveiene, beplantning langs gangveiene 
mot blokkene samt oppgradering av 2 
lekeplasser. Vi regner med svar på 
søknaden i løpet av 2-4 uker. 
 

erederrommene 
Berederrommene fungerer nå svært 
bra. Etter nyttår slet vi  med et 

problem i berederrom 3 som det tok noe tid 
å finne årsaken til, men dette er nå løst og 
alt virker optimalt. 
 
 

ærverk på bommen 
Vi har de siste 2 månedene hatt 4 
alvorlige tilfelle av hærverk på 

bommen. I et par av tilfellene er selve 
fundamentet hvor bommen er festet i 
bakken blitt dradd ut av posisjon! I alle 
tilfellene har hærverkene resultert i at 
bommen er blitt stående oppe i lange 
perioder. Resultatet er: 
- Dyre reparasjoner, ca 30.000,-kr hittil 
- Uteblitte inntekter. 
- Mye og hurtig kjøring inne på området, 

som klart øker faren for uhell spesielt for 
de mange lekende barn på området. 

Hvis det er noen som vet noe eller har sett 
noe i forbindelse med disse hærverkene, 
ber vi om at de melder fra til styret. 
For øvrig oppfordres alle beboere til å være 
oppmerksomme dersom det utvises 
unormal aktivitet ved bom eller 
garasjeporter. Meld fra til styret. 
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Styret og vaktmesterteamet ønsker å 

takke alle beboere som deltok på 
vårdugnadene den 5. og 6. mai. Det er fint 
å se at beboerne viser ønske om å holde det 
ryddig rundt oss.   
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Styret vil igjen minne om at det ikke 

må kastes sigarettsneiper eller andre ting 
fra terrasse eller balkong. Styret vil også 
minne om at de som lufter sine hunder på 
området må rydde opp etter hunden ved å 
bruke hundepose. Det er mange små barn 
på Jesperud, og de har krav på et utemiljø/ 
lekemiljø som er fritt for hundemøkk. 

 hensyn 

Sommeren og skoleferien står for døren og 
uteaktivitetene øker. I den forbindelse 
minner vi om husordensreglene der det står 
at det skal være stille etter kl. 22.00 også 
på uteområdene. Vis hensyn til naboen 
som skal på jobben ”i morgen”. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

edlikehold på dugnad 
Styret har tatt initiativ til å utføre en 

del malerarbeid for nødvendig vedlikehold 
på dugnad. Dette tiltaket kan spare sameiet 
for kostnader til eksterne håndverkere, og 
er ment som styrets svar på en del 
oppfordringer fra sameiere om å gjenskape 
dugnadsånden og spare penger. Vi håper at 
mange av dere som har etterlyst mer 
samhold melder seg til dette tiltaket. 
 
 

erieavvikling 
Vaktmester Stein Grothe er på ferie i i 
tiden 31.mai til 25. juni. Vår andre 

vaktmester, Per Leonhardsen, vil overta 
vaktmestertelefonen, 91782764, og arbeide 
full tid 7:30 til 15:00 i perioden som Stein 
Grothe er på ferie. 
 
Styrevakten tar ferie i juli. Det blir ingen 
styrevakt på mandagene i juli måned. 
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Styret ønsker alle beboere en god sommer 
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