
 

 

 

 

Info fra Styret februar 2019 

 
Oppfølgningssaker, daglig drift og korrespondanse 
 

Økonomisk gjennomgang; situasjonen er tilfredsstillende positiv 

  

Forslag fra Einar Einarsen om å installere belysning på baksiden av blokkene. Styret innhenter pris på 

et evt. arbeid. Om investeringen blir høy legges det frem for årsmøtet.  

 

Forslag fra Hans Hubert om å gjøre vedtektsendring for å sikre innsats 17. mai: Styret er av den 

oppfatning at sameiet ikke kan vedtektsfeste en forpliktelse så lenge deler av forpliktelsen gjelder Fossum 

Huseierforening. Tas inn i som forslag til instruks for oppgangstillitsvalgte 

   

Status innkomne problemer fra sameiere: Dører og vinduer: Styremedlem har vært på befaring hos nabo 

i FH 58. Dører og vinduer sitter fast. Styret vedtar at disse skiftes ut. 

Peisen virker ikke flere steder. Styret diskuterte dette og registrerer at flere har samme problem, uten at 

styret oppfatter problemer med peisen å være fellesskapets ansvar, så lenge pipeløp og pipene i sin 

alminnelighet er i orden. Problem kan som regel løses ved å åpne vindu, lukke dører i leiligheten. 

Trefelling ved søppelhus; Skamferingen av treet ved søppelhus 1 er påtalt og kommentert på FB-sidene. 

Treet er nå felt.  

Lås på søppelskur treg – Styret sjekker og reparerer 

Garasje og garasjeåpnere: Styret kjøper inn nye åpnere for videresalg. Garasjeporten i Syd-Fossum 

knirker fortsatt. Dessuten bør muligens antennen flyttes for å ha bedre mottak av åpnernes signaler fra 

utsiden. Styret innhenter tilbud på motor og montering i samarbeid med Norport. Styret vurderer 

kostnader for å trekke tre-fas kabel til porten, samt innhenter pris på akustisk måling i leiligheter over.  

  
 
 

Oppgangene oppussing 

 

Deltakerne i møtet med Selvaag orienterte det øvrige styret om møtet 

 

Styret legger frem tre alternative finansieringsmuligheter for årsmøtet:  

➢ Engangsbetaling,  

➢ Låneopptak – individuell nedbetaling (IN-ordning) 

➢ Lånefinansiering – økning av fellesgjeld 

  

Styret anbefaler årsmøtet å gå inn for en IN-ordning.   

 
 

Garasjeavtalen med Huseierforeningen 

 
«Forhandlingsutvalget» orienterte resten av styret om forhandlinger med huseierne. Nytt møte med Huseierne 

tirsdag 26. 

 

Styret vil gjøre oppmerksom på at det vil bli belastet kr. 200 pr. år for tilgangene på strøm på plassene.   



 

 

 

Arbeidsavtale Øistein Barhaugen: Øistein ansettes som ambulerende vaktmester på tilkallingskontrakt.  
 

Årsmøtet – arbeids- og ansvarsdeling 

 
 

Forretningsfører 

 

ABBL har vært forretningsfører i en årrekke. Det er ved flere anledninger gitt uttrykk for misnøye 

med samarbeidet og forretningsfører fra sittende og tidigere styrer.  

 

Det er mottatt tilbud fra Norian og OBOS og gjennomført et møte med OBOS.  

 

Styret gjennomgikk tilbudene fra de to aktørene og konkluderte slik:  

 

Vedtak: Styret velger OBOS til ny forretningsfører pr. 1. juni 2019 

  
 
 

Diverse 

 

Parkeringsplassene: Styret gjennomgår parkeringsplassene for å bringe klarhet i hvilke plasser som 

disponeres av de forskjellige sameierne og beboerne i Huseierforeningen. Tidligere oversikter ser ikke ut 

til å stemme på en del punkter og en gjennomgang vil være fornuftig for å avdekke evt. urettferdigheter og 

kan også kunne ubrukt kapasitet som kan benyttes til andre formål til fellesskapets glede.  

 

Øistein sjekker prisen på akustikkmåling i leiligheten i SD  

 


