
Fossum Boligsameie skal til 

enhver tid fremsstå som et 

attraktivt og moderne sted å 

bo for nåværende og fremti-

dige seksjonseiere  

 

Status fremdrift 

Igjen har det vært noe opphold i 

arbeidene, noe som primært skyl-

des styrets ønsker om enkelte 

endringer. Vi mener at vi nå har 

kommet frem til en god og ende-

lig løsning, som bør kunne sette 

større fart i arbeidet og til slutt et 

enda bedre resultat når det står 

ferdig på nyåret. 

Nye dører. 

Nye dører er noe av det siste som 

blir montert. Vi regner med i må-

nedsskifte januar/februar 2020 

Gelender/håndløpere 

Nye gelendre/håndløpere vil bli 

montert omtrent på samme tids-

punkt som dørene 

Vask av oppganger 

For å gjøre arbeidet lettere og 

mer renslig for de som jobber i 

oppgangene, er det fint om vi alle 

passer på å holde det mest mulig 

rent frem til det hele er ferdig og 

profesjonelle tar over jobben. 

Dette vil jo også bidra til at vi tar 

med oss mindre byggestøv og 

skitt inn i leilighetene. 

Brodder/piggsko 

Husk, det er ikke tillatt hverken nå 

eller senere å gå i oppgangen med 

brodder eller støvler med pigger. 

Disse må tas på når man kommer 

ned ved utgangsdøren. Styret vur-

derer å få satt opp en klappstol, 

slik at det blir enklere for alle å 

trekke «piggene» på seg. 

Fyring i peis/vedovn  

Se www.fossum.info 

Bodene i første etasje 

Husk å holde fellesbod i første 

etasje ryddig, slik at naboen lett 

kan komme til sin enhet. Samtidig 

ber vi innstendig om at sikrings-

skap/anlegg (finnes i alle boder i 

midten av blokkene), ikke blokke-

res med sykler, kartonger møbler 

etc. Dette er et HMS krav, da bl.a 

brannvesen må ha lett tilgang til 

alle elektriske knutepunkter. 

God helg til alle på Fossum! 

Hilsen Styret 

- INFORMASJON ved ukeslutt 

http://www.fossum.info



