
Sameiet Frysjaveien 1 3 og 5 

Inspeksjon av skader! 

Oktober 2009 

Til tross for gjentatte opp-

fordringer gjennom opp-

slag i blokka og omtale i 

husposten over flere år, har 

problemene med søppel-

lukt vedvart i Frysjaveien 1. 

Styret har derfor måttet gå 

til det skritt å beslutte at 

sjakta stenges. Dette vil skje 

i nær fremtid. Det vil settes 

opp et ekstra søppelskur på 

parkeringsplassen oppe. 

Gitt at det har vært lignen-

de problemer i F3 mener 

styret også disse bør steng-

es. I første omgang er det 

imidlertid kun F1 som berø-

res. (forts. s. 2)  

 

Det går sakte men sikkert 

mot vinter i Oslo, og kan-

skje enda saktere, men 

like sikkert går det mot 

slutten på vårt store re-

habiliteringsprosjekt. 

Som de fleste vil ha lagt 

merke til er nå arbeidet 

med utearealene endelig 

i gang.   

Det har versert en del 

rykter angående hvor 

det blir og ikke blir lagt 

ferdigplen. Gitt at ferdig-

plen er relativt dyrt har 

styret holdt seg til et 

stramt budsjett. Det vil av 

denne grunn bli lagt fer-

digplen kun på det store 

arealet mellom F1 og F3, 

samt det lille arealet ne-

denfor F5. På områ-

dene ellers rundt 

blokkene vil det kun 

bli lagt jord, som vil 

beplantes til våren.  

Det vil selv etter det-

te gjenstå en del 

mindre arbeider, 

Husposten 

Oppstillingsplasser 

Som omtalt i forrige 

utgave av husposten 

ble en sak med en sam-

eier om leie for oppstil-

lingsplassen prøvd for 

forliksrådet i septem-

ber. Sameieren nektet å 

betale leie for plassen i 

den tiden den ikke var 

tilgjengelig i oppus-

singsperioden, og fikk 

medhold for dette syn i 

forliksrådet. 

Styret har i samråd 

med Sameiets  advokat 

vurdert nøye om saken 

skulle ankes. Konklusjo-

nen ble tilslutt at midle-

ne ikke ville stå i forhold 

til målet i en anke. Uan-

sett hvordan anken end-

te ville kostnadene både 

finansielt og ikke minst i 

form av tidsbruk bli be-

tydelige. Selv om styret 

fastholder at beslutning-

en fra forliksrådet var 

gal, har vi derfor ikke 

anket saken. 

Gitt at én sameier der-

med har fått slippe å 

betale leien i perioden 

p-plassen var utilgjeng-

elig, må alle sameiere 

få samme rett. Sameie-

re som ønsker tilbake-

betalt leie for en perio-

de de ikke har tilgang 

til en oppstillingsplass i 

rehabiliteringen, må 

fremme et begrunnet 

krav skriftlig til styret. 

Utfallet av denne sa-
ken er et inntektstap 
for Sameiet. (forts. s. 2)  
 

Sakte, men sikkert 

som inngangspartier og 

brua inn til F3. Disse vil 

gradvis bli ferdigstilt. Til 

våren vil så lekeapparater 

og peiser/griller settes 

opp i hagen. 

Det går mot slutten… 

Vennlig hilsen styret 

Styret anker ikke, leien 

økes til 100,- pr. mnd. 

Søppelsjakta i nr. 1  

Den 29. oktober, mellom kl. 

16:00 og 19:00, vil vakt-

mesteren, en glassmester, 

en av våre byggfaglige råd-

givere og muligens en re-

presentant fra entreprenø-

ren gå rundt for å inspisere 

skader knyttet til rehabilite-

ringen. Alle berørte skal ha 

blitt varslet, men vi minner 

her om at det er viktig å 

tilrettelegge slik at følget 

får adgang til leiligheten.  

VIKTIG: Har du hatt skader, 

merk datoen 29. oktober! 

Vær snill ikke gå ute på plenen før om tre uker! 



Siste utgave Husposten ble for-
sinket grunnet en feil fra trykkeri-
et side. Fristen for å melde inter-
esse for bytte av inngangsdører 
ble derfor veldig knapp. Det er 
derfor fortsatt mulighet til å 
henge seg på. Styret vil også leg-
ge en egen bestillingslapp i post-
kassa til alle. 

Tilbudet vaktmester har innhen-
tet er på kr. 16.875,- inklusiv dør 
og montering, noe som skal 
være et par tusen billigere enn 
enkeltbestillinger. 

Branndører 

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 

Container 

Søppelsjakta (forts.) 

Det er imidlertid kun snakk om 

tid før alle sjaktene må stenges: 

Det må skje når kommunen inn-

fører tvungen kildesortering. 

Mange vil ha sett at det er hengt 

opp oppslag om container i alle 

blokkene. Fra fredag 23. oktober 

er det mulighet til å kvitte dere 

med gamle møbler, oppussings-

avfall og annet. Les nøye hva 

som ikke skal kastes i container, 

herunder hvitevarer og andre 

elektriske artikler, maling osv.! 

Fortau og høyspent 

Styret har i høst igjen vært i 

dialog med våre naboer i Brek-

ke borettslag, nedenfor oss i 

Frysjaveien, om hvordan vi 

sammen kan overtale kommu-

nen til å etablere et fortau på 

høyre side av Frysjaveien (sett 

ovenfra) helt ned til Frysjaveien 

5. Brekke hadde 21. september 

et møte med Samferdsels- og 

miljøkomiteen i Rådhuset. Ing-

en fra styret hadde dessverre 

mulighet til å delta, men vi 

sendte et støttebrev som Brek-

ke brukte.  

Etter det vi kan lese i Nordre 

Aker Budstikke 29.september 

ser det nå endelig ut som politi-

kerne har våknet og innsett at 

tiltak må iverksettes. Dette viser 

at det nytter at sameiene og 

borettslagene her  i Frysjaveien 

står sammen.  

Styret har også vært i kontakt 

med aksjonsgruppa som job-

ber for nedgraving av høy-

spentkabler. Interesserte kan 

kikke på nettsidene: http://

Oppstillingsplasser (forts.) 
Inntektene fra den månedlige 
leien skal dekke vedlikeholds-
kostnadene for oppstillingsplas-

sene. Det er urimelig at de som 
ikke har p-plass skal måtte subsi-
diere vedlikeholdet. Fra 1. jan. 
2010 hever Styret derfor som 
resultat den månedlige leien av 
oppstillingsplasser ute  fra kr. 90,
- pr. måned til kr. 100,- Dersom 

det blir mange som krever tilba-
kebetalt leie som omtalt over, vil 
styret heve leien ytterligere. 

hoyspent09.blogspot.com/ 

Styret vil komme med mer infor-

masjon når det er aktuelt. 

Neste sommer blir det lekeapparater også hos oss (bilde fra Brekke br.lag)! 


