
Fossum Boligsameie skal til 

enhver tid fremstå som et 

attraktivt og moderne sted å 

bo for nåværende og fremti-

dige seksjonseiere  

 

OPPUSSING OPPGANGER 

Status 

Arbeidet med oppussingen av opp-

gangene gjenopptas 24 oktober iføl-

ge tidligere utsendt informasjonsno-

tat fra Selvaag Prosjekt. Det vil da bli 

oppstart i hhv FH 56 og 54 hvor det 

males grått. Planen er videre er opp-

start 4. november i FH 32 og FH 30. 

Her skal det også males grått. Leg-

ging av gulvbelegg utføres når maler-

arbeidet i hver oppgang er ferdigstilt.  

Det samme med montering av nye 

ringeklokker og dørskilt. 

Nye inngangsdører og rekkverk 

Beslutninger rundt nye dører og 

rekkverk har vært en av grunnene til 

at prosjektet nå er noe forsinket. Det 

har vært mange hensyn som skulle 

ivaretas. Montering av disse er der-

for planlagt på nyåret.  

Ferdigstillelse 

Dato for ferdigbefaring av hele pro-

sjektet er satt til 6 februar 2020. 

Overtagelsesdato er satt til 14 fe-

bruar 2020. 

Bestilling av kikkehull til dører 

Tidsfristen for bestilling av kikkehull 

til de nye dørene har nå gått ut. To-

talt 77 seksjonseiere har ønsket dette 

montert. 

OPPRYDDING I BLOMSTERKASSER 

Som tidligere nevnt er det i forbin-

delse med oppryddingen identifisert 

10-12 blomsterkasser som har behov 

for til dels omfattende utbedringer 

slik at disse kan få et forlenget liv på 

5-10 år. Dette er også estimatet på 

hvor lenge vi kan forvente at reste-

rende kasser kan anvendes. 

FAKTURERING—ELBILLADING 

Forbruket til lading av elbil vil bli fak-

turert etterskuddsvis en gang pr. år. 

Kostnadene beregnes fra en gjen-

nomsnittspris på strøm gjennom 

året. Det blir lagt et administrasjons-

gebyr på beløpet, som skal dekke 

kostnader for overvåking av oppetid 

og drift av systemet. Første faktura 

vil dekke bruken fra start i fjor høst 

eller når ladeboks ble tatt i bruk – til 

1. oktober 2019. Vi regner med å 

sende første faktura i løpet av de 

nærmeste to ukene.  

Fossum, 18 oktober 2019 
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