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y utgave av Jesper’n 
En ny Jesper’n er ute igjen. Denne 
gangen litt før planlagt tid. Det er mye 

styret ønsker å informere om, så vi benytter 
anledningen til å samle informasjonen i et 
felles nyhetsskriv. Har du en god historie eller 
stoff du ønsker å ha med, send en melding til 
styret. 
 
 

alkongdører 
Styret har fått inn tre tilbud på 
balkongdører. Vi har valgt en leverandør 

som vil ta seg av hele organiseringen av 
utskiftingen. Total pris pr. balkongdør blir ca. 
kr 9400,-. Prisen inkluderer ny dør, bortkjøring 
av gammel dør, isolering og listing (og mva). 
Døren vil være hvitmalt på innsiden og ha 
sameiets blåfarge på utsiden. Styret mener 
dette er en god pris tatt i betraktning at alt 
arbeid er inkludert. Det vil være et tillegg for 
låsesylinder med nøkkel. 

Leveringstid på dører er ca. 2 - 2,5 mnd, 
slik at antatt oppstart av arbeidet vil bli i 
januar. Siste frist for å melde seg på denne 
ordningen er satt til mandag 16. oktober. 
Tirsdag 17. sendes bestillingene til 
leverandøren. Kontakt styret med e-post eller 
ring Øyvind Træthaug (92 65 77 65). De som 
allerede har meldt sin interesse vil bli 
kontaktet direkte fra styret. 
 
 

induer i tillegg? 
Mange har ytret ønske om å skifte 
vinduer samtidig med balkongdører. Det 

lar seg gjøre. Styret vil innhente fast pris på 
dette hos noen utvalgte snekkere. Er det mange 
nok som ønsker dette gjort vil vi kunne ordne 
en gjeldsordning hvor sameiet tar opp et felles 
lån hvor nedbetalingen fordeles på husleien til 
beboerne som blir med på ordningen. Det er 
store gevinster å hente på oppvarming av 
leilighetene. Ønsker du å være med på dette, ta 
kontakt med styret snarest, så vil vi kunne 

forhandle frem en god pris på dette og ta 
jobben samtidig med balkongdørene. 
 

ufting av hunder 
Styret vil minne beboerne på følgende 
som gjelder ved hundehold i sameiet: 

- det er generell båndtvang på sameiets 
område  

- hunder skal ikke las gjøre fra seg på 
sameiets område 

- det vil bli innført at styret skal søkes før 
anskaffelse av hund 

 
 

o i sameiet på kvelden 
Mange klager har kommet inn 
gjeldende bråk på sameiets uteområde 

på kveldstid. Generell tid for ro er etter kl. 22 
på kvelden. Vi ber om at alle respekterer våre 
regler for ro på kveldstid og at foreldre 
sørger for at deres barn overholder disse 
tidene.   
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Høstrydding 
Alle beboerna må huske på å ta bort 
løv fra vannrenne/sluk på terrassene. 
Tette renner og sluk fører til overvann 
på terrassene som igjen kan gi 
vannlekkasjer ned i stua til naboen 
nedenfor. Husk at det er beboeren 
med overvannet som må betale for 
skadene nedenfor. 
 
Søppel – mat – sigarettsneiper på 
området 
- foreldre må be barna være flinke 

og kaste søppel i bøttene 
- mye søppel gir for mye skadedyr 
- fuglene river ut søppel fra kassene 

fordi det kastes mye mat der 
- Det vil bli en ny bøtte på 

gangveien nedenfor nr. 40 
 
   Hasse 
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refelling 
Styret har vedtatt å hugge alle frukttrær 
på området på grunn av alt ekstraarbeid 

det medfører for vaktmester. Frukt har blitt 
kastet utover og fugler og skadedyr lokkes 
unødvendig til området. Til våren vil det 
vurderes å plante nye trær for å pynte opp der 
de gamle stod. 
 Hogging av en del større bartrær har vi 
søkt friluftsetaten om for en tid tilbake. Uten 
tilbakemelding fra dem er det lite og ingenting 
vi kan gjøre på egenhånd. 
 
 

ellesboden kun for sykler og 
barnevogner 

Mange fellesboder er overfylte av gjenstander 
som ikke trenger å være der. For å gjøre det 
lettere for dem som til daglig har behov for å 
ta inn og ut sine sykler eller barnevogner gjør 
vi følgende: 

- fellesbodene skal kun benyttes til 
sykler og barnevogner 

- nytt skilt blir satt opp hvor dette står 
spesifisert 

- periodiske kontroller vil bli 
gjennomført – alt annet enn det tillatte 
vil bli kastet uten varsel 

 
arkering 
Styret har fått mange negative 
tilbakemeldinger på innføringen av 10 

minutter hvor bilen kan stå stille uten synlig 
av- og pålessingsaktivitet. Vi ønsker å bruke 
denne ordningen en periode for å se om den 
har ønsket effekt. Dersom enkelte beboere har 
spesielle behov for å stå lenger vil vi være 
behjelpelige med spesiell tillatelse til dette.  
 Ny bomautomat er bestilt og vil bli 
installert i løpet av forholdsvis kort tid. 
Automaten vil skrive ut en billett som må ligge 
synlig i frontruta mens bilen står på sameiets 
område. Uten synlig parkeringsbillett vil 
kontrollavgift bli gitt umiddelbart av 

parkeringsselskapet. Med billett gjelder 
fortsatt det at bilen kan stå stille uten synlig 
av- og pålessing i 10 minutter før avgift gis. 
 

ent med oppussing av bad 
Styret oppfordrer alle beboere som har 
planer om å pusse opp badene å vente 

til saken med utskifting av vannrør er vedtatt. 
Ellers vil det kunne medføre dobbeltkostnad 
for beboerne, som vil være meget uheldig. 
Dersom det er umulig for beboer å vente, 
anbefaler vi å kontakte styreleder eller 
teknisk assistent i styret umiddelbart slik at vi 
kan få veiledet til riktig faglig løsning på 
vannforsyning. Beboer risikerer uansett at 
kulverten med stigerør for vann må åpnes når 
utskiftingen foretas. 
 

ilstandsrapport 
Styret har signert kontrakt med OBOS 
Prosjekt for utarbeidelse av 

tilstandsrapport for sameiets bygningsmasse. 
Denne vil utgjøre grunnlaget for 
vedlikeholdsplan hvor for eksempel 
utskifting av vannrør er en presserende detalj. 
Rapporten vil foreligge før jul.
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Det er kommet en ny bok i handelen. Den heter 
"Veien til førerkortet - trinn for trinn" av Eli 
Hagen 
 
Lille Ola går til sin mor.  
– Hei, mamma, kan jeg få 200 kroner?  
– Slettes ikke.  
– Hvis jeg får det skal jeg fortelle hva pappa sa 
til hushjelpen mens du var borte.  
Hun spisser ørene, finner fram pungen og gir 
ham pengene.  
– Nå, hva sa han? 
– Han sa ”Hei, Marie, husk at jeg trenger rene 
sokker til i morgen!” 

Noen bedre?


