- INFORMASJON UKESLUTT
Oppsummering uke 8

Dette sliter unødvendig på nytt gulv

Vi nærmer oss slutten på oppussingen.
Det gjenstår imidlertid enda noen opprettinger, samt listverk rundt boddørene.
SP går nå over alle punkter vi har fått
tilbakemelding fra dere om. Det blir ferdigbefaring neste uke, så får vi se hvor vi
står da. Helhetsinntrykket er i hvert fall
bra, selv om dette har vært en kronglete
prosess. Mange hyggelige tilbakemeldinger bekrefter uansett at vi har fått den
oppgradering vi både hadde forventet og
håpet på.

Skjerming, innsyn og fasader

Kikkehull
Kikkehull som er forhåndsbestilt er montert. Ettermontering må man besørge
selv, og da til en helt annen pris enn hva
som lå i prosjektet.
Vinylbelegg og vegger

Vennligst les notat lagt ut på våre hjemmesider vedr skjerming for innsyn, tørking og lufting av klær på terrasse, samt
montering av parabolantenne. Styret ber
om at presiseringene tas til følge og at
innretninger som ikke er i henhold til
sameiets regelverk fjernes.
Utsmykking av oppgangene
Styret må igjen minne om at det ikke er
henges opp private bilder, blomsterpotter andre gjenstander i oppgangen.
Gjenstander skal ikke hensettes på gulvet
i oppgangen. Vi minner om brannvesenets pålegg og ber dere om å respektere
dette. Vi har en egen komite som skal se
på utsmykking av inngangspartiet i første
etg. Komiteen består av Einar Einarsen,
Grethe Østervold, og Kirsten Bølling

Arbeidet med å støvsuge alle vegger, gulv
og trapper er i gang. Maler skal gå i etter- Klappstoler ved inngangspartiet
kant og fjerne malingsøl og overflødige
Det tar dessverre enda litt tid før klappplasser med lim. Ferdigstilles uke 9
stolene til inngangspartiet er på plass.
Belysning og el. arbeider
Produsent oppgir nå 14 mars som leveringsdato.
Nye sensorer er montert og fungerer bra.
Støpsel i alle oppganger er også ferdigDørskilt
montert.
Nye dørskilt (plasseres ved siden av døreNye gelendre/håndløpere
ne) med navn ligger i bestilling og blir
montert så fort de ankommer.
Det blir noen etterjusteringer her.
Oppslagstavler
Gerikter på boddører
Husk, utgangsdørene i første etg skal ikke
Nye ferdigmalte geriktere til boddørene
være en erstatning for oppslagstavlene
er bestilt og vil være på plass om ca 2
som nå er fjernet. Beskjed til naboer i
uker. Oppretting av en del av dørene er
oppgangene gjøres pr e-mail eller med
ekstrabestilling og inngår ikke i prosjektet
notat i postkassene. Styret kan også være
behjelpelige med å legge ut på vår FB
Ferdigstilling og befaring
side eller hjemmeside www.fossum.info
Alle arbeider skal være ferdige til 28 februar. Styret vil kort tid etter dette avtale
ferdigbefaring.
Styret ønsker alle på Fossum en riktig
god helg!
Vask av oppgangene
Som dere vet, overtar renholdsbyrå vask
av oppgangene f.o.m 1 mars. Inntil det er
det fint om alle tar i et tak og holder oppgangene presentable slik de fortjener
etter et halvt år med oppgradering. Det
ligger mye grus og sten ved inngangspartiet som blir dratt oppover i etasjene.

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

