OPPUSSING OPPGANGER

Arbeidet med oppussingen av oppgangene er igjen i gang. FH 58 er som kjent en
prøveoppgang, hvor vi har fått testet ut
veggfarge, fliser og gulvbelegg oppover i
oppgangen. Styret har utført flere befaringer under denne uken, og vil foreslå en
del endringer – da særlig med tanke på
kvalitet på utførelsen. Når denne oppgangen er tilfredsstillende, går vi videre
med FH 56/54 osv.

king av ringeklokker, postkasser og dørskilt vil styret forholde seg til navnene som
står på ringeklokketablået på utsiden. Vi
ber derfor hver enkelt om å sjekke at
dette er korrekt. Korreksjoner sendes styret innen torsdag 31 oktober. Endringer
som måtte komme etter at skiltene er
produsert må bekostes av den enkelte.
Når det gjelder seksjonseiere som leier ut
sine leiligheter gjør vi spesielt oppmerksom på at det skal skiltes riktig til enhver
tid. Det blir ikke tillatt med egne klistrelapper!

Fargevalg

RENHOLD

Fargevalget i FH 58 er som tidligere nevnt
blå. Valgte blåfarge er imidlertid ikke helt
slik man forestilte seg den når den kom på
veggen. Veggene vil derfor bli malt om til
en noe dypere blåfarge. Øvrige «blå» oppganger bør ta en befaring og med det kvalitetssikre at det er denne fargen de fremdeles vil gå for. Vi kan ikke male flere oppganger 2 ggr.

Styret har innhentet tilbud på profesjonell
vask av oppgangene. Vi har mottatt tilbud
fra tre renholdsbedrifter og tar sikte på å
gå over til nye rutiner etter at oppussingen
av oppgangene er ferdigstilt. Det er viktig
å bevare våre felles verdier, når vi nå har
investert i å oppgradere og renovere!

Status

Styret vil også gå inn for at alle vegger
med uttalt struktur i pussen vil bli helsparklet, og med det få en glatt overflate.
Dette vil gi et langt mer moderne og tidsmessig uttrykk.
Nye inngangsdører
Bestilling på nye inngangsdører er nå
sendt produsent. Listen med bestilling på
kikkehull er også overlevert dørprodusent.
Etterbestillinger av kikkehull må da hver
enkelt foreta selv når dørene er på plass.
Dørlåser

BLOMSTERKASSER
De aller fleste har nå ryddet i blomsterkassene, for mange har dette vært en stri
tørn, som forhåpentlig skal bidra til å bevare trauene en god stund til. Som tidligere nevnt har styret fått pekt ut en del trau
som kan være i faresonen. Vi har i den
forbindelse valgt ut ett av de skadde trauene til et forsøkstrau for renovering. Dette
tømmes, tørkes ut, rengjøres og pusses
for deretter å behandles innvendig med
epoxy samt utvendig med adekvat overflatebehandling. Erfaringene skal gi en pekepinn på hvordan vi kan renovere uten å
skifte i det videre.

SKJERMING FOR INNSYN
Alle dørene vil bli levert med standart dørvrider og låser. Ønsker man sikkerhetslås, Enkelte av beboerne i første etasje føler
må man selv besørge montering av dette behov for å skjerme for innsyn, særlig på
etter at dørene er montert.
sidene av inngangsdørene til oppgangene.
Dette kan man ha stor forståelse for. ImidEnkelte har ytret ønske om «Yale Doorman V2N». En elektronisk lås, hvor man lertid har vi sett at en løsning som virker
ikke anvender nøkkel, men kode eller en rasjonell for den enkelte kan forringe de
brikke. Vi har undersøkt priser og funnet estetiske kvalitetene for fellesskapet. Styat www.komplett.no leverer til en god ret jobber derfor med å finne fornuftige
pris. Det er som dere vil se der tre fargeal- løsninger og ber derfor de som måtte
ternativ. Husk, dørene er i fargen S6500N planlegge en fantasifull, rasjonell eller
– altså mørk grå. Ønsker dere en slik mon- subjektiv vakker installasjon om å holde
tert er fremgangsmåten som følger:
an en liten stund.
Bestill egen lås på www.komplett.no . Der- Styret kommer tilbake til dette!
som dere vil ha hjelp til monteringen; Kontakt så Øistein Barhaugen i styret, han
tilbyr innsetting/bytte til en fast pris.
Styret ønsker alle på Fossum en god hel –
Dørskilt/skilt til postkasser
og en fin uke
Vi skal sende navneoversikt til produsen- Fossum, 25 oktober 2019
tene. For sikre en korresponderende mer-

Fossum Boligsameie skal til
enhver tid fremstå som et
attraktivt og moderne sted å
bo for nåværende og fremtidige seksjonseiere

