- INFORMASJON UKESLUTT
Oppsummering uke 7

Gerikter på boddører

Dette har vært en uke med utbedringer, rydding på feltet og en del
sluttføringer av diverse arbeider. Styret hadde i begynnelsen av uken et
godt og konstruktivt og hyggelig møte
med oppgangsansvarlige (oa) i sameiet. Vi ble der enige om at alle avvik
som heretter oppdages, rapporteres
til respektive oa, som igjen videresender en samlet avviksrapport til styret.

Dette var en oppgave SP hadde oversett. Det vurderes nå å sette på umalte geriktere som males på stedet eller
bestille ferdig malte som øvrige geriktere og listverk. Det siste er nok det
beste, men har ca 2-3 ukers leveringstid

Nye dører
Montering av nye dører skal være
sluttført når denne uken er omme.
Det vil imidlertid gjenstå noen utbedringer og flekkmaling av småskader.

Maling av sikringsskap
Alle sikringsskap skal være ferdig malt
(grå) innen 18 februar.

Børsting av vegger
De røde murstensveggene skal børstes og støvsuges. Arbeidet er påbegynt og skal være ferdig til 18 februar

Ny dørmatte (ved inngangsparti)

Nedrigging av brakke

Alle mattene er nå på plass. Disse skal
nå ligge en liten stund før alle kantene limes til gulvet med lim som ikke
herder slik at teppene kan tas opp
igjen. «Snublekanter» som vi ser i
enkelte oppganger, vil forsvinne om
kort tid

Nedrigging av brakke er planlagt til
uke 9/10

Ferdigstilling og befaring
Alle arbeider skal være ferdige til 18
februar. Styret vil kort tid etter dette
avtale ferdigbefaring.

Vinylbelegg og vegger
Arbeidet med å støvsuge alle vegger,
gulv og trapper er i gang. Maler skal
gå i etterkant og fjerne malingsøl og
overflødige plasser med lim. Ferdigstilles 18.02

Styret ønsker alle på Fossum
en riktig god helg!

Belysning og el. arbeider
Nye sensorer blir ferdig denne uken.
Støpsel i oppganger blir ferdig tirsdag
18.02 neste uke, men de sliter litt
med å komme seg inn i noen boder
siden beboere ikke svarer på henvendelser.

Nye gelendre/håndløpere
Nye gelendre til 4 etg i enkelte oppganger er satt i bestilling. Det er ca 4
ukers leveranse på dette.

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

