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Styret sendte i forrige uke ut et viktig 

skriv vedrørende rør-uskiftningen samt 
datoer for infomøter til alle beboere.  

omøte Rør-utskiftning 

Det er veldig viktig at alle eiere og 
leietakere deltar på et av disse møtene, da 
det er et omfattende prosjekt som berører 
alle leiligheter. På møtene vil alle typer 
spørsmål vedrørende rør-uskiftningen bli 
besvart så langt det er mulig. 
 
Husk og sende inn svarslippen, eller 
mail oss for hvilket møte du kommer på.  
 
Dersom Eier/leietaker er bortreist under  
før-befaringen eller selve rør-utskiftningen 
må eier/leietaker avtale med en bekjent, 
slektning, nabo el.l. som kan være eiers 
stedfortreder. Vedkommende må få 
skriftlig fullmakt fra eier om å ta 
avgjørelser på eiers vegne. Styret må få 
greie på hvem den personen er, og at vi må 
få greie på hvordan vi kan kontakte 
vedkommende. 
 

 
ye trapper  
Nå

montert
 er endelig de nye trappene ferdig 

 og er både bredere og bedre og gå 
i enn de gamle som holdt på og dette ned, 
så dårlig forfatning var de i. De vil også bli 
tryggere å gå i på vinterstid. 
 Samtidig med at  trappene ble montert ble 
også betong kanten og takrennene 
rehabilitert. 
 

rappevask 
Re

utføres e
nholdet av sameiets fellesarealer 
nda ikke tilfredsstillende. 

Kristiania Renhold har atter en gang lovet 
forbedring, og vi har gitt dem en frist på 2 
måneder for å bevise dette. I denne 
perioden er det derfor svært viktig at 
ALLE beboere følger godt med og 

rapporterer evt. klager skriftlig til styret. På 
bakgrunn av dette vil styret ta stilling til 
om Kristiania Renhold får beholde sitt 
oppdrag for sameiet. 
   

ideoovervåking av 
fellesarealer/garasje 
Vi har over lengre tid fått klager fra 

beboere i noen oppganger over støy og 
ulovlig opphold fra samling av ungdommer 
i ganger og vestibyle og hærverk de samme 
steder. Dessuten har vi hørt klager på at 
folk setter fra seg søppel i gangene i stedet 
for å benytte lukene. Videre har vi 
eksempler på at det blir hensatt møbler og 
annet til oppbevaring i ganger og 
kjellerboder. I den senere tid har vi fått 
enkelte klager fra hærverk på parkerte biler 
i garasjene. Styret er interessert i å høre om 
andre bileiere har vært plaget med hærverk 
på sine biler i det siste året. 
Styret har nøye vurdert hvilke tiltak som 
kan iverksettes, og har kommet frem til at 
man vil starte med mobil videoovervåking. 
Man vil forhåpentligvis med dette få bukt 
med dette problemet. Datatilsynet krever at 
dette må det informeres om før man setter i 
gang, noe vi herved gjør.  
 

ereder rom 
Vi har foretatt en fullstendig 
rehabilitering av bereder-rommene, 

hvor vi produserer varmt vann til beboere. 
Dette var nødvendig for at det skulle bli 
tilstrekkelig og stabilt varmet vann til alle 
beboerne, noe som ikke har vært tilfelle de 
siste årene. Dette ble et noe større prosjekt 
enn antatt.  Vi fant stadig nye overraskelser 
etter hvert som jobben gikk fremover. Det 
var lekkasjer og rustne rør hele veien.  
Samtlige kolber i berederne er også byttet 
ut, det betyr at vi får høye nok 
temperaturer til å unngå legionella faren.  
Varmepumpene, som utnytter energi fra 

I 

N 

T 

V

B



Nr.5 2009
14.10.2009

organ for styret i

 

www.jesperudboligsameie.no                   - 2 -                     styret@jesperudboligsameie.no 

ventilasjonsluften fra takviftene, er koblet 
om, og vi får nå utnyttet dem til fulle.  
Resultatet av dette er reduserte 
strømutgifter for sameiet. Det er vanskelig 
å fastsette eksakt tall, men vi øyner 
muligheten for betydelig reduksjon på 
årsbasis. 
 
For de beboere som må la vannet renne 
noe tid før vannet blir godt og varmt 
skyldes dette defekte stigerør. Da vi nå 
skal i gang med rørutskifting vil det ikke 
være økonomisk forsvarlig og få rettet på 
dette nå. 
 

 ppussing av FB 54-56 
So
pu

m skrevet i forrige Jesper`n vil vi 
sse opp innvendig i F.B. 54 – 56. 

Vi er nå ferdig med anbudsrundene, men 
på grunn av den korte tiden frem til Jul vil 
ikke arbeidene komme i gang før tidlig 
2010.  
 

vtrekksvifter 
Al
nå

le avtrekksvifter på sameiets tak er 
 renset, noe som gjør at avtrekket i 

leilighetene nå skal fungere optimalt. For å 
sikre at avtrekket i din leilighet skal 
fungere bra bør du derfor rense/vaske 
avtrekksluken i din leilighet. 
 
NB: det er strengt forbudt og tildekke eller 
koble noe til avtrekksluken i leiligheten. 
 

o og orden 
De
stø

t er over lengre tid registrert mye 
y i forbindelse med oppussing i 

mange leiligheter i sameiet. Dette medfører 
mye støy og Styret vil derfor minne om 
husordensreglene som sier:  
Bruk av boremaskin og hamring mellom 
kl.20.00 og kl.08.00 er forbudt. Det må 
utvises hensynsfullhet ved all bruk av 
støyende redskap. Primært bør slik 

aktivitet legges til tidspunkt på dagen hvor 
det er minst sjenanse for de øvrige 
beboere. På søndager, helligdager og  
offentlige høytidsdager må det utvises 
særlig hensyns-fullhet, og de nevnte 
aktiviteter må aldri foregå over lengre 
tidsrom. 
 
 

øppel luker 
Det ble i sommer skiftet pakninger i 
samtlige luker for å unngå sjenerende 

lukt i fellesarealene. Styret får stadig høre 
at lukene står oppe, noe som ikke er 
holdbart.  
LUKENE SKAL HOLDES HELT 
LUKKET TIL ENHVER TID  
Nøkkel til lukene kan kjøpes ved 
henvendelse til vaktmester eller Jernia på 
Stovner senter. 
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tskifting terrasse - 
balkongvinduer og dører 

Ved kontakt med ORIGO BYGG har vi 
fått opplyst at alle som har bestilt 
verandadør og/eller vinduer er blitt 
tilskrevet med ordrebekreftelse og planlagt 
oppstart. Det meldes nå at utskiftingen vil 
starte i slutten av oktober og alle som har 
bestilt vil være ferdig utskiftet i løpet av 
november måned. 
Ved spørsmål ring Lars Belgen(Origo 
bygg) på  telefon 91188158. 
 
 

etaling til vaktmester  
for nøkler, GSM-abonnement, nøkler 
til søppel luker osv. vil for beløp 

under kr. 1000,- bli kontant til vaktmester 
mot kvittering. For beløp over 1000,- kr 
kan det betales over giro, men det kommer 
da et faktureringsgebyr i tillegg på kr 60,-. 
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