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ameiets styre 
Etter årets sameiermøte har to 

styremedlemmer trukket seg og 

varemedlemmene fungerer som ordinære 

styremedlemmer. Styret har nå følgende 

sammensetning og hovedarbeidsfordeling; 

 

Henning Hoel, styreleder, korrespondanse, 

økonomi og sekretærfunksjon 

Qamar Zaman, nestleder, vedlikeholds- 

og vaktmesteransvarlig 

Øistein Holter, vedlikeholds- og 

vaktmesteransvarlig 

Erik Chr. Green, ansvar for hjemmesider, 

informasjon og IT 

Asbjørg Karlstad, økonomiansvarlig  

 

Henvendelser fra beboere gjøres pr e-post 

til styreleder – henning.hoel@ahw.no eller 

legges i styrets postkasse (utenfor 

styrerommet). For øvrig kan man henvende 

seg til styret under ”åpent styrekontor” 

mandager kl. 18-19 (ikke åpent hele 

sommeren pga ferieavvikling). 

 

 

ekeapparater 
Lekeapparatene i hovedlekeplassen er 

ikke i forskriftsmessig stand. Styret har 

derfor iverksatt utbedring av disse slik at 

de ikke utgjør noen fare for barna. Det er 

nå på plass en ny huske, mens de to gamle 

er reparert slik at de er i forsvarlig stand. 

Sameiet har også vært så heldige å få 

tilskudd fra Husbanken/Groruddalsmidlene 

for utskiftning av apparatene (50%), og det 

er bestilt nye apparater som vi håper barna 

vil få stor glede av. Nye apparater vil 

sannsynligvis bli satt opp i august. Når vi 

har fått på plass nye lekeapparater i stedet 

for de 2 gamle på hovedlekeplassen, vil vi 

ha nye lekeapparater med nytt underlag på 

alle våre 4 lekeplasser. 

 

ørutskiftingsprosjektet 
Manglene i leilighetene som ble 

registrert i forbindelse med overtagelsen 

den 27. januar er nå utbedret. Det er sendt 

ut brev til sameiere som hadde krav om 

refusjon, tilsvarende sameiets besparelser 

p. g. a. redusert arbeidsmengde i deres 

leilighet da det var lagt nye rør på forhånd. 

Det står igjen noen problemer med å få 

fjernavlest alle varmtvannsmålerne 

automatisk til Internett, men de vil bli løst. 

Det vil uansett ikke ha innvirkning på 

beregning av fakturaene for betaling av 

varmtvann etter forbruk. De totale 

kostnadene til rørutskiftingsprosjektet vil 

holde seg innenfor det vi presenterte på 

sameiemøtet i år, under 22 millioner. 

 

 

else- miljø og sikkerhet 
Styret vil kjøpe inn nytt 

brannslukkingsapparat og røykvarsler til 

samtlige leiligheter for å bedre 

brannsikkerheten (og oppfylle våre HMS-

forpliktelser). Dette dekkes av 

fellesutgiftene. 

Det vil komme eget informasjonsskriv om 

gjennomføringen av utskiftningen. 

 

 

oder i Fossumberget 54/56 
Leilighetene i Fossumberget 54 og 56 

fikk ved seksjoneringen tilknyttet en bod 

som tilleggsdel. Seksjonseierne kan derfor 

ikke selge boden separat, eller bytte boder 

seg imellom. Styret har erfart at dagens 

bruk av boder i enkelt tilfeller avviker fra 

den bodfordelingen som følger av 

seksjoneringen.  På denne bakgrunn har 

man behov for å korrigere avvikene slik at 

seksjonseierne disponerer og bruker den 

bod man faktisk eier. I tillegg ser det ut til 

at enkelte boder er forlatt og ikke i bruk,  
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mens andre kanskje ikke disponerer bod i 

det hele tatt. Styret har derfor behov for å 

kartlegge den faktiske bruken av boder og 

gjøre nødvendige korrigeringer. Dette er 

viktig for at riktig bod skal følge 

leilighetene ved kjøp og salg, og for å 

unngå bruk av boder som enten er 

brannfarlige eller i strid med andre HMS-

regler (helse- miljø og sikkerhet). Det er 

viktig at eiere/leietakere hjelper oss med 

denne kartleggingen og leverer tilsendt 

skjema. Etter at kartleggingen er 

gjennomført ønsker styret å utbedre dører, 

vegger og låser til bodene.  

 

 

erederrommene – 

Lekkasje – Legionella 
I mars fikk vi lekkasje på et rør med glykol 

på taket som sørger for varmegjenvin-

ningen fra ventilasjonssystemet til 

varmepumpene i berederrom 1 som 

forsyner Fossumberget 24-34 med varmt 

vann. I tillegg til reparasjonen av røret, 

som var ganske komplisert, måtte vi skifte 

begge varmepumpene. 

Styret vurderer å sette i verk tiltak for å 

unngå flere slike lekkasjer. 

I samme tidsrom fikk vi brev fra 

bydelsoverlegen som påla oss å få laget en 

risikoanalyse for spredning av legionella 

fra berederrommene. Vi engasjerte et 

anerkjent firma for dette, som i følge 

målinger og tester mente at vi burde gjøre 

tiltak og modifikasjoner i berederrommene 

for ca 0,5 million kroner. Styret var ikke 

enig i deres konklusjoner, og fikk medhold 

hos bydelsoverlegen i at vår metode for 

bekjempelse av spredning av legionella var 

helt tilfredsstillende, hvis vi gjorde visse 

mindre tekniske justeringer.  

 

lanteurner ved alle 

innganger 
I forbindelse med de 3 prosjektene som vi 

fikk støtte fra Husbanken i fjor, ble det 

valgt en noe enklere og billigere løsning 

for beplantningsprosjekt enn budsjettert. 

Styret valgte å bruke de resterende midler 

til en planteurne med sommerblomster til 

hver av inngangene, som vi håper beboerne 

vil sette pris på. Tanken er at stell av disse 

skal tas vare på av beboere selv i 

oppgangene.  

 

 

Vi benytter også anledningen 
til å ønske alle beboere en 
fortsatt god sommer! 
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