
Informasjon fra styret – april 2019 
 

 

 

Oppfølgningssaker, daglig drift og korrespondanse 

 

-Henvendelse fra en gruppe beboere vedrørende røyking beboerinfo og rutiner. Husordensreglene er 

vedtatt av årsmøtet og bestemmelsene for røyking er innskjerpet. Foreløpig vil ikke styret understreke 

dette temaet nærmere enn noe annet av Husordensreglene. Styret informerer gruppen om dette.  

 

-Endring av fast snekkerkontakt for innsetting av dører og vinduer. Snekker Cato Sørensen er ny 

kontakt. Vurderinger av behov gjøres fortsatt av styrets Øistein Barhaugen 

  

-Oppussing av sidefelt og espalierer: Øistein starter arbeidet 2. mai. Lift ankommer samme dag.  

 

-Info om lufteanlegg: Styret utarbeider et enkelt infooppsett om lufteanleggets funksjonalitet for å bøte 

på problemer med dårlig trekk bl.a.  

 

-Kommende befaring med Consolvo – vedlikehold av belegg – info på websidene: Styret gjør avtaler 

med beboere som har meldt behov for ny inspeksjon og fører oversikt over innspill. Mulig OBOS-

deltakelse på befaring 

  

-GET: Overgangen ser ut til å ha gått relativt bra. Styret oppfatter GET som velorganisert og forberedt 

på en så vidt massiv overgang 

 

-Dør – låskasse i SF 51. Styret har retningslinjer for håndtering av skader på låser, ansvar i den 

forbindelse. Skader skal meldes styrets kontakt før evt. låsesmed kontaktes.  Sameiet har sine 

kontakter i denne sammenheng.  

 

-Innbrudd i FH 30 – Klage i den forbindelse løst.  

 

Oppussing av oppgangene 

 

Selvaag har startet prosessen med konkurranseutsetting (til minimum tre bedrifter) av prosjektet. 

Resultatet kan ventes i løpet av et par uker. Oppgaven er som det fremkommer slik:  

  

BAKGRUNN - ORIENTERING 

Tiltaket 

• Eksisterende belegg byttes til vinylbelegg i alle oppganger. 

• Gulv i første etasje, i alle oppganger legges med fliser. 

• Det legges nytt belegg i trappetrinn. 

• Nytt rekkverk og handløper. Selvaag Prosjekt innhenter pris på forskjellige typer: 1. som 

eksisterende. 2. glass og eik håndløper 3. metall og eik håndløper.  

• Alle inngangsdører til leilighetene byttes til nye dører iht. dagens krav. DB 35. 

• Vegger og himlinger males.  

• Teglvegger børstes og støvsuges. 

• Det etableres 1 stk ny lampe i hver etasje. 

• Listverk byttes til nytt i sort aluminium. 

• Postkasser byttes til nye.  

 



Fremdrift 

 

SP starter med å innhente anbud hos 3 kvalifiserte entreprenører på de ulike tiltakene beskrevet i 

budsjett.  

SP vil ha anbud og evaluering klar til uke 20.  

Fossum BS planlegger ekstraordinært årsmøte for vedtak om finansiering.  

Gjennomføringstid er beregnet til 3-4 mnd. SP kan starte før sommerferien. Oppgangene vi starter på 

må da være ferdig til fellesferien.  

Nærmere avklaring med hensyn til oppstart avtales med styret.  

 

Rigg 

Prosjektet må ha en riggplass og plassering avklares ved felles befaring. 

 

 

Arbeidstid i gjennomføringen 

Arbeidstid i gjennomføringen vil normalt være mellom kl. 07:00 og 18:00, arbeid utover nevnte 

tidspunkt varsles. 

Det etterstrebes at arbeider som er veldig støyende avsluttes kl. 17:00. 

Det er en del logistikk å ta hensyn til ved oppussing av oppganger, god informasjon vil bli gitt til 

beboerne før og underveis i prosjektet.  

 

Byggherrekomite/ Byggherremøter  

Det er fornuftig å opprette en byggherrekomite med 2-3 deltagere fra boligsameiet.  

Byggherrekomiteen vil være delaktig i bygge- og fremdriftsmøter i Prosjektgjennomføringen og deltar 

på alle møter totalentreprenøren innkaller til.  

Byggherremøter avholdes hver 14. dag og da fortrinnsvis på dagtid. Avklares nærmere.  

 

Profilering  

Selvaag Prosjekt vil sette opp skilt og annen profilering, plassering avklares med 

styret/byggherrekomite. 

Betalingsplan og forskudd: 

Betalingsplan vil bli utarbeidet etter at tiltakene er konkurranseutsatt og besluttet. 

 

Garanti/Forskudd vil være 10 % av brutto budsjettsum. 

 

Veien videre 

SP starter med å innhente anbud hos 3 kvalifiserte entreprenører på de ulike tiltakene. Legges frem for 

styret i uke 20.  

SP innhenter priser på forskjellige rekkverkstyper. 1. som eksisterende. 2. glass og eik håndløper 3. 

metall og eik håndløper.  

 

STYRETS BESLUTNINGER:  

Byggherrekomite/ Byggherremøter:  

Medlemmer fra sameiet: Vedtak: Oppnevnelse utsettes til neste møte  

 

Finansiering: Forslag: styret anbefaler at oppussingsprosjektet finansieres gjennom låneopptak i 

OBOS-bank og refinansiering av eksisterende lån i DnB flyttes til OBOS bank. Løpetiden justeres slik 

at terminbeløpet blir tilsvarende dagens. Det innføres IN-ordning. Endelig vedtak gjøres på 

ekstraordinært årsmøte.  

Vedtak: Vedtatt  

 



Beslutning/ ekstraordinært årsmøte: Forslag; det gjennomføres et ekstraordinært årsmøte i sameiet før 

sommeren 

Vedtak: 13. juni innkalles til ekstraordinært årsmøte kl 1900. Møtet innkalles pr. mail til 

seksjonseierne 

 

Agenda og regi ekstraordinært årsmøte:  

Vedtakstekst: 

Vedtak 1: Finansiering  

Vedtak 2: Alternativ 1 eller 2 rekkverk og løpere.  

  

Utarbeidelse av sakspapirer: 

Arbeidsdeling under møtet: Selvaag Prosjekt presenterer  

 

 

Garasjeavtalen med Fossum Huseierforening 

 

Huseierforeningen har valgt nytt styre. Avtaleforslaget ble fremlagt for foreningens årsmøte. Nytt 

styre kommer tilbake til oss for justering og signering.  

 

 

Dugnad 14. mai  

 

Prioriterte oppgaver? 

Oppmøtetidspunkt? 

Mat, grill? Gode pølser 

Container (Torkel bestilt)  

Arbeidsdeling: 

 

Knut; innkjøp av pølser, øl, brus, lomper,  

Stig: Jord og gressfrø til veikantene 

 

Oppgaver: 

Så i veikantene 

Flytte benk over kum mellom blokk 3 og 4 etter pålegg fra brannvesenet 

Kappe furuer ved parkeringsplassen 

Rake på gressplenene 

Sykkelstativ montering– Øistein sjekker 

Rydde i sykkelbodene  

Rydde bak blokkene  

MM.  

 

 

Facebook, web, info, e-posts - Respons – styrets leveranser og forpliktelser 

 

Styret får en anselig mengde mails og andre henvendelser fra seksjonseiere med noe på hjertet. 

Henvendelsene tar mange former og har i varierende grad innhold av konkrete spørsmål, gode tips, 

kritikk og tilbakemeldinger som krever eller ikke krever aksjon fra styrets side. Noen er svært 

standhaftige og krever svar, andre kan være mer beskjedne, men ikke desto mindre slik at de skal 

besvares og gis respons.  

 



For å sikre god respons til seksjonseierne og riktig oppfølging av spørsmål, tips, bør styret legge 

retningslinjer for ansvar og arbeidsdeling på spørsmål av forskjellig karakter og tema.  

 

Generelt: styrets medlemmer bør sjekke mails daglig. Alle styrets medlemmer må følge sameiets 

Facebookside og benytte denne til info om «sine» temaer.  

 

Svaransvar: Den enkelte har ansvar for å besvare spørsmål og følge opp sine saker mot seksjonseiere: 

 

Knut: Generelle spørsmål, om forretningsfører, om finansiering, forhold til Bærum Kommune, 

prosjekter i Fossum Boligsameie, elbil, websider/info  

Stig: Facebook, websider/info, forsikringsselskap, GET  

Kerstin: Oppgangstillitsvalgte, dugnader 

Torkel: Garasje, callinganlegg, skilting, dører og låser, belysning, kontakt ABVK, salg portåpnere, 

forsikringssaker  

Øistein: Bygninger og uteboder, VVS, El., ABBL teknisk (OBOS), HMS-brannvern, forsikringssaker 

 

Responstid; 24 timer  

 

 

Vedlikeholdsplanen  

 

Vedlikeholdsplanen er fast innslag i hvert styremøte. Planen skal revideres i 2019. Status i forhold til 

nåværende plan utarbeides.  

 

Tilbud fra Selvaag om utarbeidelse av vedlikeholdsplan ved overgang til OBOS forretningsførsel.  

 

Eventuelt 

Styreleder har vært i kontakt med ledelsen i ABBL om alvoret i situasjoner som er skapt av 

forfalskning av referatet fra 2018 og forretningsførers feilaktige informasjon til seksjonseiere som har 

henvendt seg til ham. I forståelse med ABBL forholder Fossum Boligsameie seg heretter – frem til 

overgang til OBOS – til forvaltningssjef Geir Ellefsen.   

 

 


