
Velkommen til

Informasjonsmøte 

7. oktober 2020

Fossum Boligsameie 7. oktober 2020                                                             - mellom byen og marka



Dagsorden

 • Rørprosjekt: prioritert vedlikehold. Norconsult orienterer

 • Kort oppsummering oppgangsoppussingen

 • Kort gjennomgang av vedlikeholdsrapport

 • Kort om miljøet i Fossum Boligsameie

 • Gjennomgang av sakslisten for digitalt ekstraordinært 

årsmøte. 
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Rørprosjektet
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Oppussing av oppgangene 
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Vedlikeholdsplan
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Oppgaver Estimert 

pris

Utføres år

Rehab rør 24 mill 2021

Utv. Maling/rehab

Garasjepanel/boder

350.000 2021

Utv. Maling 

balkongrekkverk

ukjent 2021

Utskifting balkong trau 

(alle?)

60.000 pr 

trau

2022-2025

Utskifting 

takbelegg/beslag

Ikke kjent 2025-2030

Utvendig maling panel Utføres ved 

behov?/alt 

samtidig?



Vedlikeholdsplan 
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Oppgaver Estimert pris Utføres år

Rehab asfalt

garasje/park.anlegg

100.000 2021-2033

Utsk. Dører/vinduer 10.000 pr stk Etter prioritet/år

Drenering 4.000 pr  

løpemeter

2025-2030

Rehab betong garasje Foreløpig ukjent 2025-2030

Rens vent. anlegg 220.000 pr 

oppgang

2025-2030

Prisene over kun estimat med utgangspunkt i 2020 priser 



Miljøet på Fossum 
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Visjon: å skape det beste bomiljøet vi kan her på Fossum

 • Kommunikasjonsform – kritikk av styret

 • Ikke skyt pianisten; Styrets vedtak er omforent

 • Pålegg er ikke personlige

 • Utfrysing er mobbing

 • Bruk demokratiet



Digitalt årsmøte
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7 oktober – 15 oktober

åpner 7 oktober kl 19.00. - vil være åpen for avstemming/kommentarer i 8 dager.

Innkalling med agenda og fullstendig saksfremstilling følger vedlagt.

Hvordan deltar du?

Digital deltakelse: Gå inn på Vibbo.no for å delta. Dersom OBOS har registrert 

ditt mobiltelefonnummer, vil du

motta en SMS med lenke til møtet.

• Trykk på lenken og delta i møtet.

• Du kan se gjennom sakene som skal behandles, komme med spørsmål og avgi din 

stemme.

OBOS anbefaler Google Chrome som nettleser for brukere av Vibbo.no

Analog deltagelse

• Kan du ikke delta på det digitale årsmøtet, anbefaler vi at du leverer vedlagte 

stemmeseddel til styrets postkasse innen årsmøtet avsluttes.


