
Fossum Boligsameie skal til 

enhver tid fremstå som et 

attraktivt og moderne sted å 

bo for nåværende og fremti-

dige seksjonseiere  

 

Status fremdrift oppussing av 

oppganger 

Maling og flislegging er nå avsluttet i SF 

57-61. Flislegger har nå startet opp i SF 

55. Det er også montert nye postkasser i 

SF 59 og 61. Nøklene til disse blir lagt i de 

gamle postkassene, som fjernes ca en 

uke etter ny er satt opp. Blir nøklene ikke 

hentet, er det seksjonseiers ansvar å 

skaffe ny.  

Som dere ser er postkassene utstyrt med 

skilt for «ingen uadressert post». De som 

likevel ønsker slik post kan fjerne skiltet 

ved å glide det ut av skinnene. Det skal 

ikke festes noen form for nye klistremer-

ker på de nye postkassene. Behov for 

navneendring på skiltene sendes til sty-

ret. 

Oppgangene er våre viktigste rømings-

veier og skal være fri for hindringer. Der-

for skal ingen gjenstander plasseres i 

oppgangen enten som pynt eller praktis-

ke formål. Skohyller eller -stativ eller 

annet som hindrer fri tilgang bryter mot 

brannvesenets bestemmelser for røm-

ningsveier. Likeledes bør oppgangene 

være tømt for å gi håndverkere tilgang 

og for å unngå skader/malingsøl på pri-

vate gjenstander unngås.  

I åtr kan alle utfolde seg med julepynt 

som kan henges opp på de gamle døre-

ne. Når de nye dørene er installert vil det 

ikke være anledning til å henge, spikre 

eller skru i disse. Husk at dørene tilhører 

sameiet og ikke enkelte seksjonseier. 

Skader som påføres dørene må erstattes 

av den enkelte. Det må ikke bores eller 

slås stifter i nymalte vegger. Styret vil 

sørge for at nye kroker blir montert. 

Gamle ringeklokker legges utenfor bebo-

ers inngangsdør. Hvis man ikke ønsker å 

beholde klokken, legges denne i egen 

bøtte i oppgangen. 

Avslutning flisarbeider 

Avsluttende flisarbeider gjøres når ny 

entrematte er på plass. Første matte skal 

monteres i FH 58 før juleferie setter inn.  

Stikkontakter i oppgangene 

Det vil bli montert sorte stikkontakter i 

hver annen etasje – 1. og 3.  

Sluttdato/juleferie 

Sluttdato for arbeidene er beregnet til 

Uke 9 2020. Det tas juleferie f.o.m 

20.1219-06.01.20 

Normal arbeidstid 

Normal arbeidstid er fra kl 07:00 – 18:00. 

Støyende arbeider kan forekomme mel-

lom kl. 07.30-16:00 

Parkering og kjøring i området 

Husk parkeringsbestemmelsene for fel-

lesområdet. Håndverkerbiler som skal 

stå mer enn en time flyttes til parkerings-

plassen. Alle entreprenører som er enga-

sjert i oppussingsarbeidene i oppgange-

ne er informert om dette.  

Vasking/stell av nye gulv 

Det er viktig at vi farer pent med det nye 

belegget. Vi fortsetter med egen-

organisert trappevask inntil renholdsfir-

maet tar over hele arbeidet 1. mars 

2020. Det støvsuges og vaskes med van-

lig Ajax såpevann på både vinylbelegg og 

fliser i første etasje. Prøveoppgangen – 

nr 58 – blir prøvevasket av bedriften 

Grønt Renhold idet den er ferdigstilt.  

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. 

For å unngå at sko/tøfler blir hensatt i 

inngangspartiet i oppgangene anbefaler 

vi at sålene som ble anbefalt i forrige 

ukebrev blir satt på årets ønskeliste. 

 

Styret ønsker alle på Fossum en 

god helg! 

- INFORMASJON ved ukeslutt 




