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saE traordinært 

meiemøte/beboermøte 
Et kombinert sameiemøte og beboermøte 
vil bli avholdt i løpet av senhøsten. 
Innkalling med dato og saksliste vil bli delt 
ut i god tid før møtet.  
Aktuelle temaer for beboermøtet er 
presentasjon av økonomisk status hittil i år 
og prognoser for resten av året samt 
gjennomgang av et foreløpig budsjett-
forslag for neste år og en del praktisk 
informasjon vedr. bl.a. vannmåler-
ordningen og IN-ordning. 

 
ortfall av garanti på 
rørutskiftingsarbeidet 

Som det er blitt opplyst på alle 
innformasjonsmøter, er det 5-års garanti på 
det arbeidet som gjøres i rørutskiftings-
arbeidet. Styret vil imidlertid gjøre 
oppmerksom på at denne garantien 
bortfaller hvis man bruker uautoriserte 
håndverkere til å utføre supplerende 
arbeider på eller i tilknytning til 
baderommene. 
 

ppgradering av 
lekeplasser 

Som vi har informert om tidligere fikk vi 
innvilget støtte fra Husbanken til å 
gjennomføre planlagte prosjekter på 
uteområdet. Vi er nå ferdige med å 
utvide/asfaltere gangveier og svinger samt 
montert og supplert nye gjerder. Dessuten 
har vi gjennomført beplantningsprosjektet, 
slik at nå er turen kommet til oppgradering 
av lekeplassene. I løpet av 3-5 uker vil vi 
oppgradere alle de 4 lekeplassene våre. På 
hovedlekeplassen vil kun husken skiftes ut, 
slik at det der er behov for ytterligere 
investeringer som det ikke var økonomisk  
 

 
rom for innefor denne satsingen. Det vil 
imidlertid i neste omgang bli søkt om støtte 
til slike investeringer. 
 

eboermøtene i september  
Styret inviterte til 2 beboermøter der 
vi ønsket beboernes forslag til hva 

som kan gjøres med gjentagende 
problemer med for eksempel forsøpling på 
området, hærverk, nabokrangel osv. 
Til sammen møtte 40 beboere opp og styret 
takker disse for engasjement og vilje til å 
gjøre Jesperud Sameie til en bedre plass å 
bo. Beboerne kom med forslag som styret 
vil følge opp, bl.a. når det gjelder tiltak 
mot forsøpling. Ellers er mange av 
problemene knyttet til en del beboeres 
evne til å bo i et så stort fellesskap som 
sameiet er. Det dreier seg om holdninger til  
omgivelsene, både fysisk og mellom-
menneskelig. Alle beboere, både eiere og 
leietakere, må ta ansvar på disse områdene. 
På møtene ga flere beboere uttrykk for 
ønske om å gjøre inngangspartiet 
triveligere. Det er ofte ikke så mye som 
skal til før det ser litt koseligere ut. Styret 
synes dette er et godt initiativ og i likhet 
med andre sameier og borettslag vil styret 
sponse et slikt trivselstiltak med inntil kr. 
1.000,- pr oppgang. Gå gjerne flere 
sammen og skap trivsel. Søknad sendes 
skriftlig til styret.  
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frem
Jesperud-RUSKEN 

På de avholdte beboermøter kom det 
 en ide om å arrangere RUSKEN på 

Jesperud for voksne og barn for å plukke 
søppel. Styret synes ideen var god og vil 
følge den opp ved å arrangere Jesperud-
RUSKEN en dag i en av de kommende 
uker. Det kommer nærmere oppslag om 
dette. 
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