
Fossum Boligsameie skal til 

enhver tid fremstå som et 

attraktivt og moderne sted å 

bo for nåværende og fremti-

dige seksjonseiere  

 

De siste ukene har for alle vært spesielle, 
og vi har måttet innrette oss etter andre 
bevegelsesmønstre og rutiner. Vi er da 
heldige som bor som vi gjør, med vakker 
natur rett utenfor døren. Her har det ikke 
vært vanskelig å holde de foreskrevne 2 
meters avstand. Dette er goder vi kanskje 
ikke tenker så mye over i hverdagen, men 
har kommet til uttrykk nå de siste ukene. 
Ikke minst når vi ser bilder fra storbyer 
verden over. 
«Koronakrisen» har for de fleste av oss 
her på Fossum derfor vært overkommelig 
– ikke minst nå når vårsolen bidrar som 
den gjør nå. Vi skulle imidlertid gjerne 
sett at vi nå var helt ferdige med oppus-
singen og ferdigbefaring, men gitt alt 
annet som kunne ramme oss er jo dette 
overkommelig. Styret har imidlertid nå 
tatt initiativ til en gjennomgang av opp-
gangene med Selvaag, slik at vi snart kan 
sette en sluttstrek. 
  
DUGNAD 
Styret minner om dugnad som avholdes 
tirsdag 5 mai fra kl. 17. For å ivareta koro-
natiltak vender styret tilbake med ret-
ningslinjer samt oppgaver som skal utfø-
res. Container vil bli satt ut i forbindelse 
med dugnaden. Disse er først og fremst 
reservert avfall og skrot fra fellesområde-
ne.  
 
ÅRSMØTET 
Av hensyn til begrensninger i møte– og 
forsamlingsmuligheter i disse koronatider 
gjennomføres årsmøtet digitalt. Alle sam-
eiere får gode og enkle instruksjoner om 
hvordan dette gjennomføres i endelig 
innkalling, som kommer om en ukes tid. 
Årsmøtene i de fleste borettslag og sam-
eier er gjennomført slik denne våren. Det 
elektroniske årsmøtet foregår over 8 da-
ger fra 19. mai til 29. mai og vil omhandle 
kun de lovpålagte sakene. Innsendte for-
slag, styrets forslag og valg blir utsatt til 
et ekstraordinært årsmøte umiddelbart 
over sommeren, om dette er mulig og 
ikke strider mot myndighetenes retnings-
linjer.  
 
BEPLANTNING I BLOMSTERTRAU 
På grunn av den dårlige tilstanden til 
blomstertrauene, ble det utført en stor 
felles dugnad i fjor høst. Alle busker, tuja, 
løvtrær mm ble fjernet eller satt i store 
potter. Samtlige i første etasjeleilighete-
ne fikk anledning til å sette busker og 
trær rett utenfor trauene på fellesområ-

det (max ca 60 cm avstand fra trauene). 
Alt dette for å forlenge levetiden på trau-
ene noen år til og med det spare sameiet 
for en større kostnad nå som vi nettopp 
har pusset opp oppgangene. Om det en-
da er noen som ikke har plantet tuja/
busker om til store potter, ber vi om at 
dette gjøres umiddelbart. 
 
KJØRING/PARKERING PÅ GRESSPLEN 
Vi kan ikke helt se at vi har lykkes med å 
disiplinere oss til å holde bilhjulene unna 
en sårbar gressplen. Vi bruker mye res-
surser på å holde plenen vedlike, så sty-
ret ser nå på andre tiltak for å skjerme 
plenene. Styret sender ut mer informa-
sjon om dette om ikke lenge. 
 
PARKERING UTENFOR OPPMERKEDE 
PLASSER 
Kommunen har ved flere anledninger 
vært nødt til å returnere uten å ha fått 
tømt plast/papircontainere grunnet feil-
parkerte biler. Dette bidrar til at enkelte 
setter fra seg papir og plastavfall utenfor 
og derved bidrar til forsøpling av felles-
områdene våre. For å gjøre slutt på den-
ne praksisen har vi merket opp p-plasser 
tydeligere, samt skravert områder det 
ikke skal parkeres på. Vi vurderer også 
tydeligere skilting, samt å fakturere eiere 
av feilparkerte biler for ekstra henting.  
 
TERRASSEMARKISER 
Styret får stadig henvendelser om anbe-
faling og evt. retningslinjer til terrasse-
markiser. Vi har derfor bedt firmaet Inte-
riør Total/Vogsborg Konsult om et tilbud 
til om leveranse på av nye markiser til 
sameiere på Fossum. Firmaet kan levere 
markiser fra leverandøren SELT i riktig 
lengde og 1,60 uttrekk i grå  utførelse: 
Uten elektrisk motor; kr. 14.000,- ink. 
mva. 
Med elektrisk motor; kr. 17000,- ink. 
Mva.   
Montering kr 3.000,- eks. mva. + evt. 
elektriker.  
Markisene holder industrikvalitet. In-
teresserte henvender seg direkte til Inte-
riør Total/Vogsborg Konsult; mob. 
97979770  
NB! Styret er kun formidler og bestilling 
og kjøp er en sak mellom seksjonseier og 
Interiør Total.  
 

Styret ønsker alle på Fossum en rik-
tig god helg! 
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