
Fossum Boligsameie skal til 

enhver tid fremsstå som et 

attraktivt og moderne sted å 

bo for nåværende og fremti-

dige seksjonseiere  

 
Oppussing av oppgangene 

Status fremdrift 

Flislegger har i løpet av denne uken 

gjort seg ferdig med flislegging i Fos-

sumhavene 54-58. Han har nå påbe-

gynt arbeidet i FH 32. Oppgangen i 

FH 58 har fått en ny og penere blåfar-

ge. To av de øvrige oppgangene har 

fått et strøk med lys grått. Vi var ikke 

fornøyde med leggingen av vinyl gul-

vet i FH 58, så dette tas opp og legges 

på nytt. Da denne oppgangen skal 

fremstå som standard for øvrige opp-

ganger, er det viktig at vi sikrer opti-

mal utførelse her. 

Låser—nye dører 

I forrige ukes informasjon, ble det 

opplyst om at hver seksjonseier har 

ansvar for å demontere og montere 

sikkerhetslåser fra gamle dører til de 

nye dørene. Dette vil ifølge nye opp-

lysninger fra dørleverandør være full-

stendig overflødig, da de nye dørene 

vil bli utstyrt med FG-godkjente sylin-

dere. 

Man kan oppnå en FG-godkjent en-

tredør på to måter: det ene er to ikke 

FG-godkjente låser (altså gammelt 

låssystem med ekstra sikkerhetslås) 

eller en FG-godkjent lås/sylinder. En 

lås som holder kravet vil være mye 

mere praktisk, og den mere 

«gammeldagse» løsningen med to 

låser vil heller ikke gjøre døra noe 

sikrere.  Sikkerhetslåser fra de gamle 

dørene skal derfor ikke overføres til 

de nye dørene. 

Dørskilt 

Det vil bli montert nye like dørskilt 

for samtlige seksjoner. Disse monte-

res ved siden av døren. Private dørs-

kilt skal ikke lengre benyttes. Styret 

har tidligere informert om begrens-

ninger på antall navn som av praktis-

ke årsaker skal stå på skiltene.  

Husk, de nye dørene skal ikke deko-

reres med noen form for skilting, 

pynt eller klistrelapper. Dette gjelder 

også montering med dobbeltsidig 

tape. Julekranser o.l skal henges på 

veggen på siden av dørene. Egne kro-

ker vil bli montert i forbindelse med 

oppussingen 

Vask av oppganger 

Som nevnt i informasjon – uke 44 – 

har vi inngått en avtale om renhold 

av oppganger. Denne vil være gjel-

dende fra 1 mars 2020 når oppus-

singen er ferdigstilt. Samtidig opp-

fordrer vi alle til å opprettholde ren-

holdet frem til denne avtale trer i 

kraft. 

Kameraovervåkning av garasjean-

legg 

Vi har til nå satt opp 4 stk kamera 

som skal overvåke store deler av ga-

rasjeanleggene. Dette testes nå ut en 

stund fremover før vi evnt kom-

pletterer for å dekke hele anlegget.  

Garasjedørene 

Dørene til garasjene mellom blokk 2 

og 3 og mellom blokk 3 og 4 er slitt 

og modne for utskifting. Vi forbere-

der dette og i mellomtiden ber vi alle 

være oppmerksomme og forsikre seg 

om at de lukkes etter dere.   

Oppussing 

Det foregår omfattende oppussing av 

leiligheter flere steder i sameiet for 

tiden. Vi ber om at man gir gode na-

bovarsler og overholder varslede ar-

beidstider under oppussingen. Vi ber 

tiltakshavere organisere avfallshen-

ting slik at big-bags eller containere 

ikke blir stående så lenge at de 

skjemmer området eller skader ple-

nen.   

God helg til alle på Fossum—fra 

styret! 

 

 




