- INFORMASJON VED UKESLUTT

Status fremdrift oppussing av oppgang- klistrelapper, pynt eller skilt på hverken
er
postkasser eller dører. Julepynt etc. skal
henges på krok ved siden av dør.
Flislegger har denne uken begynt arbeidet i FH 28. På grunn av omfattende opp- Parkering
pussingsarbeider i to leiligheter i samme
Styret oppfordrer innstendig om at det
oppgang, blir arbeidet med oppgangen
ikke parkeres eller kjøres på sårbar gresssatt på «hold» inntil videre. Syd-Fossum
plen. Hver seksjonseier må ta ansvar for
61 og 59 er i gang med å rive listverk.
også å formidle dette til besøkende. Det
Håndverkere har derfor forflyttet seg til
er mange som renoverer leiligheter for
SF 61.
tiden, vi ber om at håndverkere og enBelegg er forsinket, men gulvlegger er i treprenører gjøres oppmerksom på hvor
gang. Starter for fullt på mandag. Beleg- sårbar plenene og øvrige beplantning er
get vil være ferdig på onsdag neste uke. for parkering, hensetting av avfall osv.
Teppene som skal nedfelles ved inngang- Parkering i veien over natten skal ikke
ene er kommet og blir montert til slutt forekomme. Husk at feilparkering setter
nå arbeider med belegg er ferdig
vår alles sikkerhet i fare ved å hindre
utrykningskjøretøy.
Flislegger og maler snart ferdig i Fossumhavene.
Budsjett 2020/Felleskostnader
Som nevnt i tidligere notat, vil dørene bli
montert fra medio januar og fremover.
Hvis noen planlegger å reise bort i denne
perioden, er det smart å la en nabo få
nøkkel. Vi blir mer spesifikke på dato når
arbeidet nærmer seg.
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 byggstøv og skitt inn i leilighetene.

Styret arbeider nå med budsjett for 2020
og vil i den forbindelse gjøre oppmerksom på at det legges opp til å øke felleskostnadene med 5% fra og med januar
2020. Økningen kommer som følge av
forventede økte kommunale avgifter,
høyere strømpriser bl.a.

Brodder/piggsko
Vi minner igjen om at det ikke er tillatt
hverken nå eller senere å gå i oppgangen
med brodder eller støvler med pigger.
Disse må tas på/av når man er ved utgangsdøren. Her vil det bli montert et
nedfellbart sete når oppussingen er ferdig.
Skilting dør (ved siden av) og postkasser
Navneskilt ved dør samt postkasseskilt er
nå sendt til produksjon. Vi har da forholdt oss til navnene som står på ringetablået ute. Tidsfrist for endring/rettelser
var 31 oktober (se infoskriv uke 43). Det
blir ikke lengre tillatt med noen form for

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

