
 

 

Informasjon etter styremøtet 13. august 2018 

 

 Sak; Oppfølgningssaker, daglig drift og korrespondanse 

 

- Hundehold; Det er kommet en del klager på negative sider av hundehold fra beboere som ønsker 

styrets hjelp til å bevisstgjøre hundeeiere på de negative sidene ved deres hundehold sett fra 

naboer uten hund. Styret minner om at Husordensreglene har generelle bestemmelser om 

hundehold som bør leses innimellom. Klagene som er kommet omfatter behovet for å være mer 

påpasselig på å plukke opp hundens etterlatenskaper. At hundelufting etter kl. 2300 bør være slik 

at det ikke fører til forstyrrelser eller irritasjon fra naboene. Vi minner selvfølgelig også om 

båndtvangen og appellerer til den enkeltes empati med dem som er redd for, sjenert av eller 

allergiske mot hunder. Styret er selvfølgelig klar over at det er en rekke andre irritasjonsmomenter 

som også er uønsket i sameiet; Trillekoffert i gangveien for dem som har bestilt nattfly, slamring i 

bildører om natten, unødig bilkjøring, parkering på gresset osv. Denne gangen var det hundeholdet 

som spilte hovedrollen.   

- Styret er anmodet om engasjement i forbindelse med en aggressiv hund og konflikten mellom to 

hundeeiere i den forbindelse. Styret fant ikke å ville engasjere seg i konflikter mellom to beboere 

og deres hunder.   

- Styret har fått en del henvendelser fra oppganger som ønsker ny- eller replanting ved inngangene. 

Styret ønsker å se beplantningen under ett og har derfor gjort en henvendelse til Asker og Bærums 

Vaktmesterkompani for å få utarbeide en enkel plan for ny og nødvendig beplantning til erstatning 

for det som er fjernet eller har dødd. Dette er et ressuurskrevende område og styret er nødt til å ta 

hensyn til de budsjettmessige realiteter   

- Nøkkelbestilling; Styret har tilsluttet seg ABBLs etablerte  rutiner for bestilling av nye nøkler. 

ABBL har utarbeidet et skjema som kan leveres elektronisk for bestilling av nye nøkler. Se 

ABBLs sider eller følg linken her.  

 
 
 

Sak; Elbil - lading  

 

Helset Elektro er godt i gang med prosjektet. Ved fristens utgang hadde 90 beboere sendt sine 

bestillinger på installasjon av enten bakplate eller komplett ladeboks.  

 

Ad. Utleieplassene; Styret installerer bakplate på de plassene der leietaker trenger det i dag. Den 

enkelte kjøper selv sin ladeboks.  Installert bakplate vil avspeiles i leieprisen.  

  
 

Sak; Fiber – internett / TV  

 

Sameiets kontrakt med Canal Digital går ut. Styret stilte seg spørsmålet; hvor går vi videre? Styret 

har mottatt et tilbud fra GET, som inkluderer TV og Internett i pakkeløsninger der den enkelte kan 

velge fritt mellom tilbud med forskjellig profil. Styret diskuterte fordeler og ulemper ved dagens 

Canal Digital og / eller GET og har konkludert med å invitere seksjonseierne til å velge mellom 

leverandører og tilbud i et ekstraordinært årsmøte 9. oktober.  
 
 
 

Sak; Oppussing av oppgangene 

 

Årsmøtet gav styret oppgaven med å starte arbeidet med oppussing av trappeoppgangene. Arbeidet 

har mange sider som krever planlegging; Design, fargevalg, fremgangsmåte og finansiering av 

oppussingen. Styret har i første omgang engasjert seksjonseier – og interiørarkitekt - Kristin Gude 

til å lage et forslag til oppgradering / nytt design. Styret gjennomgikk resultatet av Krisins arbeide 

og er foreløpig veldig fornøyd med både valgene av materialer og farger – og med 

http://www.abbl.no/Skjemaer/Bestilling-av-noekler
http://www.fossum.info/wordpress/?page_id=950


presentasjonene. Forslaget er videre tenkt å legges frem for oppgangstillitsvalgte samt presenteres 

på det ekstraordinære årsmøtet i oktober.  

Styret arbeider videre med finansiering, kostnadsoverslag, budsjett og gjennomføringsplan med 

sikte på å legge frem en komplett plan for årsmøtet 2019. 

 
 
 

Sak; Løpende vedlikehold 

 

Status for de forskjellige arbeidene.  

- Maling og utskifting av planker i bodene. Øistein har skiftet den kledning og treverk vi ble 

enige om.   

- Tyveri av strøm; Styret har fått rapporter om tyveri av strøm fra uttak i garasjen under 

blokk 4. Slikt tyveri er relativt enkelt å forfølge; én kabel er fulgt til hybelhuset – dette er tatt 

opp med Løvenskiold og vil bli brakt i opphør. En annen kabel er benyttet til lys og håndlampe 

under en av beboernes bilreparasjon på parkeringsplassen. Vedkommende er bedt om å merke 

kabelen når den benyttes til dette.  

- Vinduer og dører;   

- Det er tidvis stor pågang fra seksjonseiere som ønsker eller mener det er behov for 

utskifting av dører og vinduer. Dette er del av en langsiktig plan for oppgradering av 

bygningsmassen i sameiet og vi vil «nå rundt» etter en tid. Imidlertid er slike skifter svært 

ressurskrevende og det er behov for å spre utgiftene over flere budsjettår. Derfor vil vi ikke 

kunne imøtekomme alle som ønsker, men vil prøve å tilfredsstille alle som må!   

- Garasjeport syd; det er gjort justeringer på porten i syd (i blokk 1). Porten er ustabil og gir 

dessuten fra seg ulyd og støy. Leverandøren søker å finne løsninger på på ustabil drift og 

støy/vibrasjoner.  

- Asfaltering av hull i parkeringsplassen. Det er sjekket med Asker og Bærums 

Vaktmesterkompani og det innhentes pris fra annen aktør med sikte på å få fylt hull og flikket 

på parkeringsplassen i løpet av høsten. Kommunen kontaktes for å asfaltere hull i 

Fossumhavene mellom Fossumveien og parkeringsplassen.  

- Sykkelstativer – det er foreslått å bytte ut stativene med en utgave som er bedre tilpasset 

terrengsykler og sykler med tykkere dekk. Styr ser på løsninger for å tilpasse de eksisterende 

stativene. Påminnelse til beboerne om å se på egen sykkelbeholdning for å sikre at bodene ikke 

fylles med sykler som ikke er i bruk. Oppfordringen legges ut på Facebooksiden 

- Styret ser ikke behovet for en dugnad i høst.  

 
 

 

Sak; Eventuelt 

 

1. Anette Syverud har besluttet at hun trekker seg fra styret. Styret beklager, og tar Anettes 

beslutning til etterretning.  

2. I forbindelse med at et styremedlem trekker seg har det bredt seg en oppfatning om at en erstatning 

må velges på et ekstraordinært årsmøte. Styret har vært uenige i denne forståelsen, som er hevdet 

fra valgkomiteen og forretningsfører. Styret har vært av den oppfatning at i en slik situasjon så trer 

en av varamedlemmene til styret inn i rollen frem til neste årsmøte, der man velger et fast 

styremedlem. Forretningsfører bekreftet senere at styrets forståelse var i overensstemmelse med 

eierseksjonsloven. Styret valgte å følge denne prosedyren og kan derfor ønske varamedlem Kerstin 

Olsson velkommen til styrearbeidet. Styret ser frem til at Kerstin slutter seg til gruppen og 

arbeidet! 

 

 
 

 


