
Fossum Boligsameie fra A-Å 

 

    

A.  ✓ Avfall Vi praktiserer avfallssortering i Fossum 

Boligsameie. Matavfall og restavfall kastes i 

plastcontainerne i søppelbodene. Matavfall 

pakkes i grønne poser og anbringes i dunkene 

med brune lokk. Tømming skjer hver 

mandag/tirsdag 

 

Se også C. 

 

B.  ✓ Blomsterkasser 

✓ Barnehagene 

Forhold rundt bruken av og beplantning 

balkongkassene. Se her 

 

Barnehagene: Det er to barnehager på 

området. Her finner du nøkkelinformasjon om 

Grini Barnehage – avdeling Fossum. Her 

finner du nøkkelinformasjon om Barnehagen 

Vår.  

 

C.  ✓ Containere Plast og papir anbringes i spesialcontainere på 

området. Husk at containerbilene er avhengig 

av et romslig arbeidsområde. Unngå å parkere 

for tett på.  

 

D.  ✓ Dørskilt 

✓ Dugnader 

Dørskilt: se her 

Dugnader: Sameiet praktiserer en årlig 

vårdugnad – følg med i mailutsendelse, 

hjemmeside eller vår lukkede Facebookside   

 

E.  ✓ Eiendommen 

✓ Elbil 

Fossum Boligsameie er etablert på selveiet 

tomt. Eiendommen har Gnr.: 31 Bnr.: 144. 

Tomteareal: 31213 kvm. Se  

 

Sameiet har bygget et system for elbillading 

basert på Zaptec ladestasjoner. Den enkelte 

blir fakturert for individuelt forbruk en til to 

ganger pr. år. Ettermontering av ladestasjoner: 

meldes til styret og bestilles gjennom sameiets 

leverandør; Helset Elektro 

 

 

F.  ✓ Forretningsfører 

✓ Fossum 

Idrettsforening 

✓ Forsikring 

✓ Fossum 

Boligsameie 

 

OBOS er forretningsfører for Fossum 

Boligsameie.  

 

Fossum Idrettsforening: for leie av klubbhus 

se her. For Idrettsforeningens webside se her 

 

Sameiet er forsikret i IF. Skader meldes til 

styret – evt. direkte til selskapet dersom 

skaden er akutt og alvorlig.  

Se under for ansvarsfordeling i styret 

Fossum Boligsameie på nett; 

www.fossum.info . Facebook; Fossum 

Boligsameie – lukket gruppe 

 

http://www.fossum.info/wordpress/wp-content/uploads/2020/01/INFORMASJON-FRA-STYRET-blomsterkasser.pdf
https://www.baerum.kommune.no/tjenester/barnehage/alle-barnehager/KeyInfo/?pages=16274
http://fossumgrendehus.barnehagenvaar.no/
http://www.fossum.info/wordpress/wp-content/uploads/2020/01/Bestilling-av-navneskilt.pdf
https://www.helsetelektro.no/
https://www.fossumif.no/Hjem/Toppmeny/Leie-klubbhus.html
https://www.fossumif.no/Hjem/
http://www.fossum.info/wordpress/wp-content/uploads/2019/12/N%C3%A5r-vannskade-oppst%C3%A5r.pdf
https://www.facebook.com/groups/1642743295846627/?ref=bookmarks


G.  ✓ Garasjene 

✓ GET 

Garasjene: Alle leiligheter har sin private 

parkeringsplass i garasjen. Styret disponerer i 

tillegg et antall utleieplasser, som tildeles etter 

venteliste.  

 

Sameiet har avtale om leveranse av 

TV/Internett med Get.  

 

H.  ✓ Hundehold Fossum Boligsameie tillater hundehold – se 

Husordensreglene 

 

I.  ✓ Informasjon; e-

mail, Facebook 

✓ Internett 

Informasjon: Styret kommuniserer med 

seksjonseiere kun gjennom e-mail, sameiets 

hjemmeside og vår lukkede Facebookgruppe  

 

Internett: GET leverer TV og Internett som 

del av det felles tilbudet til seksjonseierne. 

Tjenestene er inkludert i den månedlige 

betalinger fra hver enkelt seksjonseier. 

Innretningen og fordelingen av TV-kanaler, 

internetthastighet og ekstratilbud avtales med 

GET.  

 

J.  ✓ Jord Se under «blomsterkasser».   

K.  ✓ Kollektivtransport 

✓ Kamera 

Buss fra Fossum eller Syd Fossum, T-bane; 

nærmeste stasjon Ekraveien. Se Ruter 

Garasjene er kameraovervåket. Kameraene 

dekker det meste av garasjeområdet og alle 

inn-/utganger. Opptakene bevares i fjorten 

dager før sletting.  

 

L.  ✓ Lys  Feil ved belysning i blokkene meldes til 

styret. Feilretting og skifte av pærer, lysrør 

gjøres normalt under vaktmesters inspeksjon 

hver onsdag.   

 

M.  ✓ Måking Området måkes av Bærum Kommune og av 

Asker og Bærums Vaktmesterservice. 

Sistnevnte er engasjert av styret i Fossum 

Boligsameie 

 

N.  ✓ Nøkler Nøkler (systemnøkkel) bestilles gjennom 

styret. Se under for ansvarsfordeling i styret 

 

O.  ✓ Ordensregler Se husordensreglene   

P.  ✓ Postkasser 

✓ Parkering 

✓ Peis 

Bestilling postkasseskilt. Se her 

Postkassene skal kun være utstyrt med 

originale skilt. Klistrelapper og «Ingen 

reklame takk» er hverken nødvendig eller 

tillatt.  

 

Beboernes biler skal fortrinnsvis parkeres i 

garasjen. Sameiet disponerer 19 utleieplasser 

som fordeles etter kø-prinsippet samt 

parkering for gjester i forlengelsen av blokk 1 

og 4 

  

 

http://www.fossum.info/wordpress/wp-content/uploads/2020/01/Kontrakt-Fossum-Boligsameie.pdf
http://www.fossum.info/wordpress/wp-content/uploads/2019/03/HUSORDENSREGLER-FOR-FOSSUM-BOLIGSAMEIE.pdf
https://www.facebook.com/groups/1642743295846627/
https://ruter.no/reiseplanlegger/
http://www.fossum.info/wordpress/wp-content/uploads/2019/03/HUSORDENSREGLER-FOR-FOSSUM-BOLIGSAMEIE.pdf
http://www.fossum.info/wordpress/wp-content/uploads/2020/01/Bestilling-av-navneskilt.pdf


Leilighetene er utstyr med peis/ildsted. Trekk 

i ildstedet vil variere med ventilasjon og 

tilgang på luft. Se her for tips ved fyring.   

Q.  ✓ Q Spørsmål rettes til styret@fossum.info  

R.  ✓ Ringeklokker Skilt ved ringeklokkene bestilles gjennom 

styret. Se under for ansvarsfordeling i styret 

 

S.  ✓ Sykkelboder 

✓ Styret 

Sykler skal oppbevares i sykkelbodene foran 

hver blokk  

Styret; navn, adresse og funksjon finner du 

her 

 

T.  ✓ Terrasser 

✓ TV 

Terrassegulvene er renovert med nye belegg. 

Unngå innretninger eller overgulv som kan 

perforere belegget og skape veier for 

vanninntrengning i betongen. Se også 

«blomsterkasser».   

 

TV; sameiet har avtale med selskapet GET for 

levering av TV-signaler og internett. Begge 

leveransene faktureres sammen med 

felleskostnadene. Den enkelte avtaler 

tilleggstjenester og innretning direkte med 

GET.   

 

U.  ✓ Uteområdene Uteområdene er vårt viktigste felles 

trivselsområde. Det er viktig at alle bidrar til 

bevare disse. Vi ber derfor om at man unngår 

å kjøre eller parkere på gresset. Det er 

utplassert egnede søppelbøtter for hundenes 

etterlatenskaper på flere av sykkelbodene. 

Beboere i første etasje kan beplante inntil en 

meter på utsiden av blomsterkassene for 

skydd mot innsyn.  All beskyttelse for innsyn 

skal gjøres ved beplantning – ingen faste 

vegger eller andre faste innretninger tillates.   

 

V.  ✓ Vaktmester 

✓ Ventilasjon 

Asker og Bærum Vaktmesterservice er 

sameiets vaktmester. De går runder i sameiet 

hver onsdag og påser at alle innretninger, 

belysning ol. fungerer som de skal. Melding 

om feil og mangler meldes til styret Se under 

for ansvarsfordeling i styret.   

 

Styremedlem Øistein Barhaugen er dessuten 

engasjert til vaktmesteroppgaver som ligger 

utenom det naturlige engasjement for ABVK. 

Dette på tilkallingsbasis.  

 

Ventilasjonssystemet i leilighetene er basert 

på avtrekk gjennom ventiler plassert i 

kjøkken, bad og toalett. Systemet suger luft ut 

av leiligheten (skaper undertrykk). For å 

skape balansert inneklima skal ventiler på 

ytterveggene være åpnet, slik at frisk luft 

slippes inn.  

 

http://www.fossum.info/wordpress/wp-content/uploads/2019/11/Fyring-i-peis.pdf
http://www.fossum.info/wordpress/?page_id=3
https://login.get.no/login?service=https%3A%2F%2Fwww.get.no%2Fportalbackend%2Fj_spring_cas_security_check


Av hensyn til trekk i ildsted er det viktig at 

ventiler på yttervegg er godt åpnet – og at 

dører til bad, kjøkken og toalett er lukket. Se 

her for tips 

W.  ✓ WC og bad Den enkelte sameier kan føle behov for 

renovering og oppgradering av badene i 

leilighetene. Vi ber om at alle som planlegger 

slike arbeider følger våtromsnormen, benytter 

profesjonelle krefter og benytter fastmembran 

i våtromsområder. Skader som forårsakes av 

dårlig arbeid dekkes ikke av sameiets 

forsikring.  

 

X.  ✓ X-faktor   

Y.  ✓    

Z.  ✓ ZZZZ De fleste leilighetene har soverom mot 

forsiden. Vi ber derfor sameiere og deres 

gjester å ta hensyn og unngår bråk, bilkjøring 

ol. på nattetid. For bestemmelser om stilletid, 

røyking på terrassene mm. – se 

Husordensreglene.  

 

Æ.  ✓    

Ø.  ✓ Økonomi  Se regnskap slik det blir presentert på 

årsmøtene. Sameiet har en solid økonomi og 

en samlet lånebelastning på 11 millioner.  

 

Å.  ✓ Åpnere 

✓ Årsmøtet 

Åpnere; Garasjeportene åpnes med trådløse 

åpnere. Åpnerne skal ikke oppbevares i bilen 

når denne er parkert. Tapte åpnere meldes 

styret og ny bestilles gjennom styrets 

ansvarlige. Se under for ansvarsfordeling i 

styret 

 

Fossum Boligsameie holder normalt årsmøte i 

løpet av mars/april  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fossum.info/wordpress/wp-content/uploads/2019/11/Fyring-i-peis.pdf
http://www.fossum.info/wordpress/wp-content/uploads/2019/03/HUSORDENSREGLER-FOR-FOSSUM-BOLIGSAMEIE.pdf


 

Styret i Fossum Boligsameie – oppgaver 2019/2020 – 

mailadresse: styret@fossum.info  

 
Styreleder Knut Skoe  

Fossumhavene 56 

Kontakt OBOS 

Finansiering 

Byggingeniør / konsulent 

Webside 

Informasjon/styrereferater 

90066181 / 

mellom kl. 1800 - 

2000 

Nestleder Stig E. Paulsen 

Syd Fossum 57 

 

Kontrakter 

Kontakt Bærum kommune (asfalt, 

brøyting, strøing mm.)  

GET 

Naboskapssaker – kontakt med vel 

og foreninger 

Informasjon 

Facebook og Web/hjemmeside 

95226262 

mellom kl. 1800 - 

2000 

Styremedlem 

Bygningsansvarlig 

Øistein 

Barhaugen 

Fossumhavene 58 

Bygninger og uteboder 

VVS 

El.  

ABBL teknisk 

HMS-brannvern 

Forsikring 

 

97059530 

mellom kl. 1800 - 

2000 

Styremedlem  

Teknisk ansvarlig 

Torkel Grotøy 

Fossumhavene 32 

Callinganlegg 

Skilting 

Dører og låser  

Belysning 

Kontakt ABVK 

Salg portåpnere 

Forsikringer 

 

95251521 

mellom kl. 1800 - 

2000 

Styremedlem  

Dugnad, oppslag   

Kontakt  

Kerstin Maria 

Olsson  

Syd Fossum 53 

Dugnader uteområder 

Kontakt og oppfølging oppgangs-

tillitsvalgte 

 

901 36 954 

mellom kl. 1800 – 

2000 

    
 

mailto:styret@fossum.info

