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Vi starter opp igjen med 
nyhetsskriv 
For å forbedre informasjonen fra styret til 
alle beboerne i Jesperud Boligsameie, har 
styret besluttet å gjenoppta tradisjonen med 
nyhetsskriv. For ikke å være alt for 
ambisiøse tar vi sikte på å gi ut et nummer 
hvert kvartal. 
 Vi håper beboerne setter pris på dette 
initiativet.  
 
 
Presserende behov for vedlikehold 
av bygningsmassen 
Etter mange år uten grundig vedlikehold 
trenger sameiet en generell opprustning av 
blant annet røranlegget. Styret vil denne 
høsten sette i gang et forprosjekt for å 
kartlegge det fulle behovet. Deretter vil det 
bli lagt en langsiktig plan for vedlikehold. 
Beboerne bes forberede seg på at i løpet av 
et års tid må vannrør og kanskje også 
avløpsrør skiftes. Rørene har allerede nådd 
sin forventede levealder siden kvaliteten på 
rør og rørarbeider da sameiet ble bygget var 
av relativt dårlig kvalitet. Dersom vi ikke 
gjør noe med dette nå, vil vi få store 
problemer med å opprettholde forsikring 
mot vannskader. 
 Som en følge av investeringene som må 
på plass vil husleien måtte øke vesentlig i 
2007. Først må en investeringsplan på plass. 
 Styret planlegger informasjonsmøte om 
dette arbeidet senere i høst. 
 
 
Ryddehugst langs bekken 
Mye frivillig innsats har blitt lagt ned i 
opprydning rundt den nederste delen av 
bekken utenfor nr. 36-40. Styret vil benytte 
denne anledningen til å takke Lyder Haugen 
for alle timene han har lagt ned i arbeidet! 
 
 

Om klager 
Styret har blitt gjort oppmerksomme på at 
det sirkulerer muntlige klager på styrets 
og vaktmesterens arbeid. Styret ønsker 
både positiv og negativ tilbakemelding på 
vårt arbeid velkommen. For å kunne svare 
seriøst må klager fremsettes skriftlig. De 
kan enten leveres til et styremedlem 
direkte eller legges i postkassen ved 
bomberommet. 
 
 
Sameiet på internett 
Styret har besluttet å opprette hjemmesider 
på internett med mye nyttig informasjon til 
beboerne. Midlertidig hjemmeside er på 
lufta. Første versjon av nettstedet vil være 
klart til 1.okt. Følg med utover høsten på: 
http://www.jesperudboligsameie.no 
e-post: styret@jesperudboligsameie.no 
vaktmester@jesperudboligsameie.no 
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Hei 
 
Det er noe beboere må tenke på – 
å lese husordensreglerna når det 
gjelder  søppel og ødeleggelse på 
området. Dette er for alles trivsel. 
 
Hold orden både ute og inne i 
trappehus – spesielt i garasjen! 
 
Min arbeidstid er: 
Mandag – fredag: 0730 – 15 00 
Telefontid: 1000 – 1100  
 
I nødsfall (problemer med vann 
eller strøm) utenom arbeidstid, vær 
vennlig og ring numre til rørlegger 
og/eller elektriker som står på tavla 
rett innenfor inngangen til hver 
oppgang.  
 

   Hasse 
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Kjøring på sameiets område 
Styret har lagt merke til økt biltrafikk på 
veiene i sameiet. Et mål utover høsten blir å 
begrense denne kjøringen. Første skritt på 
veien er nå at tiden bilene har lov til å stå i 
ro uten å få bot blir redusert til 10 minutter. 
Vi vurderer også ny bomautomat med 
parkeringslapper slik at det ikke er noen tvil 
om tidspunkt for innkjøring. En bil uten 
lapp vil da automatisk få bot. 
 
Felles bestilling av balkongdører 
Mange beboere har ytret ønske om å skifte 
balkongdører. For å få en gunstig pris 
skaffer styret en god leverandør som passer 
inn i sameiets standard. Det blir forhandlet 
fram en total pris hos en byggmester som 
inkluderer montering og nødvendig listing i 
etterkant. I tilfellene hvor beboere vil gjøre 
jobben selv kan vi få til en spesialavtale. Ta 
kontakt med styret så raskt som mulig 
dersom du ønsker å være med på dette. 
Grunnet hektisk aktivitet i byggebransjen er 
det ikke aktuelt med installering før tidlig i 
november. Mer info kommer på internett når 
avtalen er klar. Har du ikke internett, 
kontakt styret for nærmere informasjon. 
 

Mandagsmøtene 
Husk at styret har bemannet kontoret og tar 
imot henvendelser hver mandag kveld kl. 
18-19. Styremedlemmene deler denne 
oppgaven. 
 
 
 
 
 

 
 
Presentasjon av styret 
Rolle Navn Bolig Ansvar i styret Tlf 
Styreleder Stein Johannessen F.B. 36 Ledelse, personansvar for 

vaktmester, teknisk ansvarlig, 
forsikring, kommunekontakt 

91 82 66 61 

Sekretær Rolf Hanssen F.B. 40 Innkallinger, referater, 
rundskriv 

45 22 49 53 

Styremedlem Berit Bjørnstad 
 

F.B. 28 Juridiske avklaringer 97 75 71 96 

Styremedlem Lyder Haugen 
 

F.B. 40 Uteområdene, kontakt 
mot ”Velferdsutvalget” 

22 10 52 77 

Styremedlem Øyvind Træthaug F.B. 44 Informasjon, teknisk assistent 92 65 77 65 
1. Vara Bjørg Ribe F.B. 46  22 10 42 21 
2. Vara Anne Britt Hildrum F.B. 46  22 10 52 78 
 

Hva gjør tannlegen hvis han ikke klarer å trekke ei 
tann?  
- Han slår opp vinduet slik at det blir mer trekk... 
 
Hva kaller man en tannlege som er nøye med 
arbeidet sitt?  
- En tannpirker... 
 
To jegere stod og diskuterte hvem som var flinkest 
til å skyte. Den ene sa: 
- I går skjøt jeg en elg på 300 m..  
Den andre jegeren: 
- Oi, var det ikke vanskelig å skyte en så lang elg? 
- Nei! I går skjøt jeg en elg med gevær på 300 m.. 
- Er det ikke vanskelig å skyte med så langt gevær!? 
- Nei hør nå her! I går på 300 m avstand skjøt jeg en 
elg med gevær!!! 
- Oi... da var det bra ikke elgen skjøt først! 

Noen bedre?


