
Sameiet Frysjaveien 1 3 og 5 

En takk… 

November/desember 2009 

Det går mot jul og et nytt år. 

Alt tyder på at 2010 minst på 

ett vis vil ble et hyggeligere år 

i sameiet enn de tre siste. Det 

store rehabiliteringsløftet er så 

godt som avsluttet. Den størs-

te som gjenstår er brua inn til 

Frysjaveien 3. På grunn av 

forsinkelsene besluttet vi å 

utsette arbeidet på brua til 

våren. Slik sparer sameiet mel-

lom 50 og 100 tusen i fyrings-

utgifter (man måtte fyrt på 

grunn av betongarbeidet ). 

Ferdigstillingen av brua vil 

føre til at indre parkerings-

plass må stenges i en periode 

(muligens over en måned). 

Dette vil igjen føre til ulemper 

for mange, men det er dess-

verre ikke til å unngå. 

Imidlertid: Når våren kommer 

vil vi igjen kunne gå ut i ha-

gen. Det vil bli satt opp 

lekestativ for de små 

og griller for de store. 

Det blir bra! 

Husposten 

Nettsider! 

Tidlig i høst tok Ola Ek-
lund i Frysjaveien 1 
kontakt med styret og 
meldte seg frivillig til å 
lage hjemmesider på 
Internett til sameiet. 
Det glimrende resulta-
tet er nå å finne på 
www.frysjaveien.no. 

På nettsidene vil dere 
finne masse nyttig in-

formasjon om sameiet, 
om historien og nærmil-
jøet (se bildet under for 
en smakebit på hvordan 
nettstedet ser ut). Web-
master Ola vil også leg-
ge ut nyhetsstoff og ak-
tuell informasjon. Hus-
posten, innkallinger og 
andre rundskriv vil 
også legges ut  i elektro-

nisk format under si-
den Arkiv.  

Ola vil gjerne vil ha 
innspill og tilbakemel-
dinger. Han også vil 
gjerne ha kontakt med 
beboere som har gam-
le foto f.eks. fra bygge-
tiden eller 30-40 år til-
bake. Dere som har... 
(forts. neste side)

Jul og nytt år 

Styret ønsker alle en riktig 

God Jul og et Godt 

Nytt År! 

www.frysjaveien.no 

Det er noen i sameiet som i 

det stille—uten å be om ver-

ken betaling eller ære—trår til 

for å gjøre det bedre for oss 

alle. Noen rydder og vasker, 

blant annet i vaskerom, andre 

trår til og måker snø ved plut-

selige snøfall. 

Til alle som står på for at vi 

skal få det 

bedre i 

sameiet… 

Takk!!! 

Vinter i Akerselva av Mette Gjæver (http://www.mettegiaever.com/) 

xxx 

 



 

XXX 

Styret 2009-2010 

 

Frysjaveien 1 

Paal Sigurd Hilde (leder) 

Mobil: 41636582 

 

Thomas Halvorsen 

mobil: 92841384 

 

Frysjaveien 3 

Ferenc Keliger 

Mobil: 91371617  

Vibeke Hesselberg 

Mobil: 91149263 

 

Frysjaveien 5 

Barbro Vang Hansen 

 

Arne Bakken 

Mobil: 93665122 

 

 

Vaktmester Leif Pedersen 

Mobil: 40287462 

 

E-post 

Styrets epostadresse: 

frysjavn1-3-5@styrerommet.net 

Sameiet Frysjaveien 1 3 og 5 

Vaskerier 

Det har dessverre vært svært 

mye feil på vaskemaskiner og 

tørketromler i senere tid. En god 

del av disse har som årsak at folk 

er uforsiktige og ikke tømmer 

lommer o.l. Reparatørene har 

funnet alt fra medlemskort på 

Sats til nøkler. Det er svært dyrt å 

reparere maskinene (fort flere 

tusen kroner), så vi må igjen be 

alle om være påpasselige. I vers-

te fall kan slike skader føre til at 

prisene på vask og tørk må økes. 

Bråk og parkering 

Det er dessverre slik at en del 

ikke følger husordensregle-

mentet når de pusser opp (eller 

gjør annet bråkete arbeid i lei-

lighetene). Vi minner derfor 

om §4 i husordensreglementet: 

”Sliping, pussing, banking og 

boring i vegger, gulv og tak 

høres over store deler av huset 

og må ikke forekomme etter kl. 

20.00, og er ikke tillatt på hel-

ligdager eller etter kl. 17.00 på 

dager før helligdager.” 

Vi minner også om at det kun 

er oppmerkede plasser som 

skal benyttes til parkering (med 

mindre det er spesielle forhold 

som nødvendiggjør det, slik 

som rehabiliteringsarbeide).  

Gjesteparkeringsplassene er 

også ment for kortvarig parke-

ring for gjester—(normalt) ikke 

for sameiere. Merk at feilparker-

te biler, og biler som står lang 

tid eller veldig hyppig på gjes-

teparkeringen kan bli tauet 

bort uten varsel! 

Nettsider (forts.)  
bodd her i lang tid må gjerne bidra 

til å skrive sameiets historie.  

Målet er at nettsidene skal være et 
nyttig informasjonsverktøy for alle 
som bor her—særlig for nyinnflytte-
de, men også oss som har bodd 
her en stund. Det vil også kunne 

være god reklame for sameiet, slik 
at det blir enda mer attraktivt å flyt-
te hit. 

Uansett, Ola fortjener en stor takk 
for innsatsen! 

Feilparkerte biler kan bli 

borttauet uten varsel!! 

Intet bråk fra oppussing 

etter kl. 20:00 (17:00 på 

dager før helligdager). 


