
Sameiet Frysjaveien 1 3 og 5 April/mai 2010 

Det årlige sameiemøtet 

ble avholdt den 21. april i 

auditoriet i Teknisk muse-

um. I motsetning til flere 

tidligere år var det i år 

ingen store tunge saker 

som måtte drøftes. Styret 

hadde kun fått inn ett 

forslag fra en beboer. For-

slaget var at Sameiet bur-

de sette opp en forsert 

nedbetalingsplan på lå-

net. Styret anbefalte at 

forslaget ikke ble vedtatt, 

da det ville redusere Sam-

eiets økonomiske hand-

lingsrom. Det ville også 

raskere føre til økte felles-

utgifter ved å hindre opp-

bygging av egenkapital. 

Forslaget ble ikke vedtatt. 

Den viktigste begivenhe-

ten på Sameiemøtet var 

således valget av nytt sty-

re. Leon Gaasø (Frysja-

veien 1) gjorde comeback 

i styret og ble valgt som 

styreleder  for 2010-2011. 

Begge de to andre styre-

medlemmene, Ferenc 

Keliger (F 3) og Barbro 

Vang Hansen (F 5) ble 

gjenvalgt for ett år. Vara-

medlem Thomas Halvor-

sen (F 1) ble også gjen-

valgt for ett år, mens vara-

medlemmene fra Frysja-

veien 3 og 5 er nye: hen-

holdsvis Ole Duus Jesper-

sen og Svein Ole Grib-

bestad. Kontaktinforma-

sjon til styremedlem-

mene finner dere på 

baksiden av Husposten 

eller på Sameiets nettsi-

der 

www.frysjaveien.no . 

Valgkomiteens med-

lemmer Eva Hege Ekeli 

i Frysjaveien 1 og Mag-

ne Seland i Frysjaveien 

3 ble gjenvalgt for ett 

år. For første gang på 

flere år fikk komiteen 

også et medlem i 

Frysjaveien 5. Avtrop-

pende varamedlem i 

styret Arne Bakken ble 

valgt inn i valgkomite-

en.  

Vennlig hilsen styret 

 

P.S. Paal Hilde fortsetter som 

redaktør for Husposten. 

Husposten 

Skibakketrappa 

Som flere vil ha lagt mer-
ke til har Friluftsetaten i 

Oslo kommune fjernet 
den gamle trappa ned til 
Akerselva ved Frysjaveien 
1. I gode gamle dager 
hørte trappa til hoppbak-
ken som lå her. I fire tiår 

siden bakken forsvant har 
imidlertid trappa vært flit-
tig brukt som snarvei fra 
Korsvoll/Maridalsveien 
ned til Akerselva.  

Sameiet har i mange år 
jevnlig bidratt til å vedlike-
holde trappa. Senest for 
to år siden arrangerte vi 
en dugnad der det både 
ble ryddet litt småskog og 
flere trappetrinn ble byt-
tet ut. Trappa ligger imid-
lertid på kommunens 
(forts. s. 2) 

Sameiemøte og 

nytt styre 

Nordre Aker Budstikke, onsdag 12. mai 2010 

Dugnad 

Lørdag den 15. mai 

kl. 10:00 avholdes 

vårens dugnad i Sam-

eiet. Styret oppford-

rer alle som har mu-

lighet til å komme. 

Styret ønsker også å 

markere at uteareale-

ne igjen er tilgjengeli-

ge etter den lange 

rehabiliteringen med 

en liten fest i hagen. 

Det blir grilling og 

noe godt å drikke. 

(forst. s. 2)  

Dugnad og 

hagefest lørdag 15. 

mai kl. 10:00  



Styret 2010-2011 

 

Frysjaveien 1 

Leon Gaasø (leder) 

Mobil: 93060089  

 

Thomas Halvorsen 

mobil: 92841384 

 

Frysjaveien 3 

Ferenc Keliger 

Mobil: 91371617  

Ole Duus Jespersen 

Mobil: 90209296 

 

Frysjaveien 5 

Barbro Vang Hansen 

 

Svein Ove Gribbestad 

Mobil: 45883472 

 

 

Vaktmester Leif Pedersen 

Mobil: 40287462 

 

E-post 

Styrets epostadresse: 

frysjavn1-3-5@styrerommet.net 

 

Nettside: 

www.frysjaveien.no 

Sameiet Frysjaveien 1 3 og 5 

Rehabiliteringen 

Skibakketrappa (forts) 
eiendom og er derfor strengt 
tatt ikke Sameiets ansvar. I vinter 
to derfor en representant for 
Sameiet kontakt med kommu-
nen med forespørsel om den 
ville vedlikeholde trappa. Etter 
noen måneder kom Friluftetaten 
på befaring og satte opp en 
sperring med advarsel om at 
ferdsel foregikk på eget ansvar. 

Deretter, etter nok noen måne-
der ble så trappa revet. 

Styret har protestert overfor 
kommunen at trappa ble revet 
uten at Sameiet ble kontaktet, 
og jobber nå for å få trappa til-
bake så raskt som mulig. Nordre 
Aker Budstikke har hatt et opp-
slag om saken og Barbro Vang 
Hansen har opprettet en støtte-
gruppe på Facebook 
(Skibakketrappa). Vi oppfordrer 
alle til å bli medlemmer! Styret 
har også tatt kontakt med Kors-
voll Vel for å hente støtte. 

Styret vil insistere på at trappa 
blir gjenbygget slik at beboerne i 
Sameiet og andre i nærmiljøet 
fortsatt kan ha enkel tilgang ned 
til Akerselva og Nydalen.  

Gangbrua  til nr. 3 

Arbeidet med brua over til 

Frysjaveien 3 er nå godt i gang. 

Det gjenstår imidlertid en del 

arbeid, så ulempene knyttet til 

arbeidet (særlig avstengning av 

indre parkeringsplass) vil dess-

verre vare i det minste til slutten 

av mai. I perioder vil hovedinn-

gangsdøren også måtte stenges. 

Det man kan se frem til er imid-

lertid ikke bare en oppusset og 

fin gangbru, men også varme-

kabler som vil holde den fri for is 

og snø om vinteren. Vi håper 

ulempene under oppussingen er 

verdt dette... 

(Dugnad, forts.) 

Dugnaden vil involvere en rekke 

oppgaver, både i hagen, i gara-

sjen og inne i blokkene. Jo flere vi 

er, jo mer får vi gjort — og jo fine-

re blir det i Sameiet vårt! 

På lappen stod det påmelding 

innen 12. mai. Dette var for at 

Styret skulle få kjøpt inn nødven-

dig forbruksmateriell og nok mat 

og drikke til grillfesten. Alle er 

imidlertid velkomne og vil, som 

alle som er med på dugnaden, bli 

med i trekningen av én måneds 

fellesutgifter. 

På sameiemøtet ga styret en 

kort redegjørelse for status i re-

habiliteringsprosjektet. Gitt at 

mange ikke var tilstede gjentas 

hovedpunktene her. 

Sameiet har nå i over ett år lig-

get i en fastlåst strid med entre-

prenøren vår, PA. Striden dreier 

seg om flere punkter, men de 

viktigste er de følgende: 

 Sameiet godtar ikke måten PA 

har indeksert kostnader. Det 

er normalt i prosjekter med en 

viss varighet at en indeks 

(normalt en fastsatt av Statis-

tisk sentralbyrå) legges til 

grunn for økning av enhets-

priser. PA har benyttet en må-

nedlig indeksering, mens Sam-

eiet mener at både anbudsdo-

kumentene og PAs tilbud klart 

tilsier at en årlig indeksering 

skulle ha blitt brukt. Forskjel-

len utgjør flere hundre tusen 

kroner. Både PA og Sameiet 

har trukket inn advokater. 

 Sameiet godtar heller ikke 

kostnader på flere hundre tu-

sen kroner knyttet til stillasleie. 

Stillaset rundt Frysjavn. 1 ble 

stående en god del lengre 

enn planlagt grunnet forsin-

kelse i montering av takene 

over øverste balkong. PA me-

ner av ulike grunner dette er 

Sameiets skyld, men Sameiet 

står fast på at PA er ansvarlig 

for problemer som oppstår 

med underleverandører. 

Totalt strides Sameiet og PA om 

omtrent en million kroner. Det 

er vanskelig å si hvor striden 

ender, men styret er overbevist 

om at Sameiet har en sterk sak. 


