
 

«Fossum Boligsameie skal til enhver tid fremstå som et attraktivt og 

moderne sted å bo for nåværende og fremtidige seksjonseiere» 

 

 

INFORMASJON FRA STYRET VED UKESLUTT 

UKE 41 

 

OPPUSSING OPPGANGER 

Status 

Som alle har sett av informasjon fra Selvaag, blir det et opphold frem til 24 oktober før 

arbeidet igjen starter opp. Som tidligere nevnt, går man da videre med FH 56. Denne skal 

males grå.  

Bestilling av kikkehull til dører 

Tidsfristen for bestilling av kikkehull til de nye dørene går ut i dag 11 oktober. Det er til nå 

innkommet 60 bestillinger som blir videresendt til dørprodusent.   

Dør og postkasseskilting 

I forbindelse med oppussingen av oppgangene skal postkasser og leiligheter skiltes på nytt. 

Som de fleste vil ha lagt merke til er dagens postkasser livlig dekorert av klistrelapper; «ingen 

reklame takk», håndskrevne navnelapper, H-nummer og skilt i forskjellige utførelser. Styret 

vil rydde i denne jungelen i våre nyoppussede oppganger, primært for å forenkle 

orienteringen for posten, bud og besøkende, men også av estetiske hensyn.  

Seksjonene får nye skilt ved ringeklokken ved siden av inngangsdøren. Skiltingen av 

postkasser og leilighetene vil være korresponderende og angi beboernes etternavn. I regelen 

vil dette være ett eller to navn.  

Styret skilter postkasser og dører som del av oppussingen. I ettertid dekkes kostnadene av 

den enkelte. Ved senere endringer skal skiltene bestilles gjennom sameiets leverandører. 

Skiltene skal holde sameiets standardkvalitet og utførelse, etter rutiner vi kommer tilbake til.  

Styret vil innhente navn fra den enkelte seksjonseier i en egen mail i løpet av de nærmeste 

ukene.      

Opprydding i blomsterkasser 

Oppryddingen i blomsterkassene er vel nå så godt som ferdigstilt. Det er avdekket flere 

kasser som er i elendig forfatning. Disse ryddes det nå opp i, slik at de er klare for utbedring 

kommende vår. Vanlig levetid på slike blomsterkasser er 40-45 år, så vi må regne med flere 

«livsforlengende» utbedringer i årene som kommer.  

 



E-mail adresser 

Styret har behov for å gjenta vår anmodning om å oppdatere oss og OBOS om seksjonseiers 

e-mailadresse og mobilnr. Husk at all informasjon fra styret er basert på elektroniske 

utsendelser. Av den grunn oppfordrer styret dere til å ta kontakt med nabo man av ulike 

årsaker tror ikke benytter elektronisk informasjonsverktøy. I slike tilfeller kan det være en 

god ide å få oppgitt pårørendes telefonnr og e-mail adresse slik at all informasjon fra styret 

og forretningsfører når samtlige seksjonseiere. Opplysningene sendes til 

Nina.Kristoffersen@OBOS.no med kopi til styret@fossum.info 

NB! Har du allerede sendt inn denne informasjonen, skal det ikke sendes inn på nytt 

E-mail som sendes fra styret til alle seksjonseiere, sendes som «blindet kopi». Dere vil derfor 

motta meldingen som en personlig e-mail og ikke se alle mottagere. Vi presiserer i mailen 

hvis denne kun er gått til en mottager. 

 

 

Fossum, 11 oktober 2019 

Styret 
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