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I denne utgaven 

Husposten kommer nå i 

nytt format  og med det 

følger også en ambisjon 

fra styrets side. Både forri-

ge og det sittende styret 

har vært smertelig klare 

over at forbedringspoten-

sialet på informasjons-

fronten er betydelig. Det-

te ble understreket i et  

brev styret nylig mottok; 

et brev underskrevet at 

en rekke sameiere i Frysja-

veien 1 og 5. 

I hovedsak fordi oppus-

singen har tatt såpass 

mye av styrets ressurser 

ble ambisjoner om å bli 

bedre ikke realisert. Styret 

ønsker nå endelig å ta tak 

i denne utfordringen. 

Selv om ikke alle utgaver 

på langt når vil bli så om-

fattende som denne, vil 

styret nå utgi Huspos-

ten én gang i måne-

den. 

Mvh, Styret 

Husposten 

Status for rehabiliteringen  

Siden dere fikk en opp-

datering i juni, har 

sommerferien i stor 

grad rådet. Det ble ikke 

avholdt møter mellom 

Sameiet og entreprenø-

ren, PA, i ferietiden. I 

slutten av august ble 

imidlertid drøftingene 

gjenopptatt. Før som-

meren gikk Sameiets 

faglige rådgivere nøye 

igjennom fakturaene 

og regnestykkene til 

PA, og dokumenterte 

hvor vi mener de har 

beregnet feil eller tatt 

for mye betalt. Sameiet 

har på bakgrunn av 

dette oppnådd enighet 

med PA  på noen om-

råder. Vi har følgelig 

igjen begynt å betale 

utestående fakturaer 

det er enighet om, og 

PA har til gjengjeld 

lovd å gjenoppta arbei-

det. Gjenfylling av grøf-

tene rundt blokkene 

skal ifølge PA starte i 

september. 

Som dere kan lese litt 

mer om på side 3 har 

styret planer for hvor-

dan vi ønsker å organi-

sere utearealene.   

Det gjenstår imidlertid 

en del før rehabilite-

ringen er helt i havn. 

Ett viktig punkt er ska-

dene som har oppstått, 

særlig på vinduer. Her 

er det fare for at det 

igjen blir en strid med 

PA. Sameiet har derfor 

behov for å dokumente-

re grundig hva slags ska-

der som har oppstått. 

Vaktmesteren vil så snart 

det passer for alle invol-

verte organisere en in-

speksjon av vindusskade-

ne sammen med en 

(uavhengig) glassmester. 

Det er viktig at alle som 

har meldt skader (på 

skjemaet utsendt i juni) 

tilrettelegger for inspek-

sjon når de blir anmodet 

om det. … (forts. s. 4) 

Sameiet og PA nærmere 

enighet, arbeidet tar til 

igjen. Utfordringer 

gjenstår imidlertid.  



Sameiet har den senere tid hatt 

tre saker som involvert en rettslig 

prosess. Den første er en tre år 

lang strid mellom Sameiet og, i 

hovedsak, firmaet Maxit. Maxit 

leverte systemet (det katodiske 

anlegget) som ble installert i ga-

rasjene for rundt seks år siden. 

Det viste seg ganske raskt at det 

var feil og mangler ved installa-

sjonen. Sameiet gikk for om lag 

tre år siden til sak mot Maxit og 

firmaet som installerte, Vedlike-

holdsservice Drammen a.s., og 

firmaene ble dømt til å utbedre 

manglene. Sameiet ble imidlertid 

etter hvert klar over at anlegget 

verken fungerte som det skulle, 

ei heller trolig hadde den leveti-

den vi hadde blitt lovet. En vide-

re prosess fulgte som først ble 

avsluttet etter tøffe forhandling-

er på et møte i juni, der Maxit og 

Vedlikeholdsservice gikk med på 

å betale Sameiet en engangser-

statning på kr. 800 000,- mot at 

Sameiet trakk sine krav i saken. 

Dette var en løsning som både 

vår juridiske og vår tekniske råd-

giver anbefalte. Sameiet vil nå la 

anlegget stå som det er (ta ut 

restlevetiden, forhåpentligvis 

minst 4-5 år), og så må vi igjen 

rehabilitere garasjene. 

Den andre rettslige prosessen 

har involvert en sameier i Frysja-

veien 5 som begikk svært alvorli-

ge brudd på husordensreglene 

(og strafferettslige brudd, slik 

som da sameieren sparket inn 

døren til en nabo midt på nat-

ten). Ved en anledning gikk sam-

eieren til og med til fysisk angrep 

på vaktmesteren. Styret gikk ret-

tens vei for å få kastet sameieren 

ut (fravikelse av seksjonen, slik 

omtalt i §9 i Sameiets vedtekter). 

I april i år ble sameieren i Oslo 

tingrett dømt til slik fravikelse. 

Saken ble anket av sameieren, 

men anken ble i august forkastet 

av lagmannsretten. Sameieren 

ble dømt til å betale Sameiets 

saksomkostninger. Seksjonen vil 

nå bli tvangssolgt. 

Den siste saken involverer en 

sameier som har nektet å betale 

leien for parkeringsplassen sin i 

perioden den har vært utilgjeng-

elig på grunn av rehabilitering-

en. Styret har konsekvent avslått 

alle slike krav, en linje som styret 

fikk klar støtte for på sameiermø-

tet i april. Det er to grunner for 

styrets beslutning. Den første er 

at en slik policy over tid vil med-

føre et ikke ubetydelig inntekts-

frafall (om én får slippe, må alle 

få, både fremover og til en viss 

grad bakover i tid), og en tilsva-

rende utgift knyttet til OBOS sin 

oppfølging. Dette er midler Sam-

eiet vil måtte hente inn på an-

nen måte. Den andre grunnen 

er at leien knyttet til parkerings- 

og garasjeplasser også inklude-

rer avsetning til vedlikehold (se 

§7 i vedtektene). Sameieren har 

på sin side fremholdt at sameiere 

ikke bør måtte betale for noe de 

ikke får. Saken ble nylig prøvd for 

Forliksrådet og sameieren ble 

frikjent. Styret vurderer nå, i sam-

råd med Sameiets advokat, om 

saken skal ankes.  

 

Rettens vei 

Side 2 Husposten 

Styret har hatt tre saker som 

involverte en rettslig prosess på 

agendaen i vår. 

Styret mottok for få dager siden 
en økonomisk rapport fra OBOS. 
I rapporten kommer det fram at 
sameiets inntekter og kostnader 
forløper seg ganske i tråd med 
budsjettet. Likviditeten er god, 
og det vil ikke være behov for å 
øke husleien ytterligere i år. Når 
vi utarbeider budsjettet for 2010 
vil vi kunne si noe mer kontret 
om hvordan husleien vil utvikle 

seg neste år. I skrivende stund 
ser vi ikke for oss husleien vil øke 
første halvdel 2010. 

Styret hadde som kjent fullmakt 

til å ta opp et lån på inntil 40 mil. 
kroner for fasaderehabilitering-
en. Grunnet usikkerheten i slutt-
kostnaden for rehabiliteringen 
og betingelsene fra banken måt-
te hele lånesummen tas ut. Så 
snart endelig kostnad er kjent, 

vil styret vurdere om vi kan ned-
betale noe av lånet. 

Sameiets økonomi og lån Lånet ble tatt opp i DnB NOR 
som ett annuitetslån på 25 år. 
Det nedbetales med 4 terminer 
pr. år. I disse urolige finanstider 
har vi jobbet hardt med å bedre 
betingelsene. Bankene har slitt 
på grunn av krisen og derfor 
priset inn høye marginer på ut-
stedte lån, spesielt lån uten pant 
i fast eiendom (slik som vårt). 
Styret fikk imidlertid forhandlet 

seg til en reduksjon i renten ...
(fortsettelse side 4) 



let så som så. Når maskinene 
ødelegges må de repareres og 
dermed øker utgiftene. Gitt at 
inntektene fra vaskeriene må 
dekke utgiftene, kan dette med-
føre at taksten må opp. De som 
benytter vaskemaskinene og tør-
ketromlene MÅ sjekke at tøyet 
ikke inneholder gjenstander som 
kan gjøre skade.  
Mens vi er i vaskeriene må vi 
nevne rengjøringen etter bruk. 
Igjen og igjen! 

Søppelsjakter 

Som opplyst i oppslag blant an-

net i heiser har det vært et prob-

lem med lukt fra søppelsjakter i 

alle blokkene. Årsaken til dette 

problemet er at søppelsekker 

ikke er godt nok lukket, eller at 

de revner. Det er (forts. s. 4) 

Det er en del saker som dessver-
re må gjentas i hver utgave av 
Husposten. Vi gir imidlertid ikke 
opp og påpeker igjen: 

Sigarettsneiper 
Man kan fremdeles se sigarett-
sneiper her og der, også i gara-
sjene hvor det er absolutt for-
budt å røyke! Beboerne, særlig i 
Frysjaveien 5, klager på røyklukt i 
korridorene. Er det så vanskelig 

å ta hensyn? 

Lagring/dumping 

Det er lett å etterlate møbler og 
ting man ikke har bruk for lenger 
her og der og overlate alt til fel-
lesskapet. Vi har dessverre egois-
ter blant oss... Dette er ikke tillatt! 
Avfall etter oppussing skal heller 
ikke kastes i søppeldunkene. Hvis 
i tvil, snakk med vaktmesteren! 

Vaskeriene 
Så er det vaskeriene, eller rettere 
sagt maskinene som blir behand-

Det burde være unødvendig, men.... 

Styret diskuterte alt i fjor innred-
ningen av utearealene i Sameiet 
etter avsluttet rehabilitering. Når 
dette arbeider nå endelig nær-
mer seg slutten, arbeider styret 
med mer konkrete planer. Det 
planlegges å tilrettelegge for et 
aktivt uteliv i bakgården både for 
store og små. 
Vi ser for oss en lekeplass mel-
lom Frysjaveien 1 og 3, trolig 
med sandunderlag, hvor det set-
tes opp huske, sklie og noe å 
klatre i. En slik lekeplass vil koste 
en god del (anslagsvis i størrel-
sesorden kr. 150 000,-). Styret er 
imidlertid av den oppfatning at 
dette er en god investering; posi-
tiv både for barna i Sameiet og 
for verdien på seksjonene. Vi 
tenker også at det hadde vært 
hensiktsmessig med et gjerde 

ned mot dalen slik at små barn 
ikke kan ramle utfor. 
Det er planlagt å mure en enkel 
grill, samt å ha sitteplasser i form 
av bord og benker, både mellom 
Frysjaveien 1 og 3, og 3 og 5.. 
Styret anser at det ikke er hen-
siktsmessig å sette opp tørkesta-
tiv slik Sameiet hadde før rehabi-
literingen. Dette fordi det var 
relativt få som benyttet tørkemu-
lighetene for klær ute.  
 
Styre vil gjerne ha innspill med 
ideer og synspunkter om uteare-
alene!  Legg en lapp i postkassa 
vår eller send oss en epost (se 
neste side) 

Utearealer og lekeapparater 
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Planer for utearealer: 

- lekeapparater mellom 1 og 3 

- grill og sitteplasser 

Ta hensyn! Ikke kast sneiper, dump 

møbler o.a. i fellesarealer, ta vare 

på vaskemaskinene og pakk inn 

søpla for å unngå lukt! 

Utleierom 

Styret arbeider med planer for å 

pusse opp og innrede utleierom.  

Tanken er at dette skal bli rom 

som beboere i Sameiet skal kun-

ne leie ved (kortere) besøk. Sær-

lig for dem med små hybler an-

tar vi at dette vil være nyttig. I 

første omgang planlegges styre-

rommet i nr. 5 omgjort. Kostna-

dene antas å bli i størrelsesor-

den kr. 100 000,- (det dyreste vil 

bli å installere et toalett). En del 

av arbeidet vil tas som dugnad. 

Dersom det bli en suksess vil de-

ler av hobbyrommet i nr. 1 også 

pusses opp og innredes. 

Det er dessverre slik at styret ved 

to tilfeller i vår har fått beskjed  

om at det foregår salg av og 

grovt misbruk av narkotika i 

Sameiet. I det ene tilfellet fant 

vaktmesteren klare bevis og sty-

ret sendte en skarp advarsel til 

eieren av den utleide leiligheten.  

Sameiet har smertelig erfart at 

narkotikamisbruk har medført 

ikke bare ubehag og ulemper 

for andre beboere, men også 

tyverier og annen kriminalitet.  

Styret anser at misbruk av narko-

tika på Sameiets eiendom som 

uakseptabelt og vil om nødven-

dig politianmelde de involverte. 

Hærverk 

Tidligere i september ble det be-

gått hærverk i Frysjaveien 5. 

Noen sprøytet lim inn i låser 

både til fellesrom i kjelleren og til 

noen seksjoner. Vi vil gjerne ha 

tips i saken — om noen har sett 

noe, kontakt vaktmester.  

Vi antar (håper!) at det var noen 

utenfra som gjorde... (forts. s.4) 

Narkotika og hærverk 



Det har dessverre vært lite med 
informasjon fra styret om inn-
glassingen av balkonger som 
ble omtalt i fjor. Dette beklager 
styret. Årsaken til at det ikke har 
skjedd mer i saken er at styret 
har funnet det fornuftig å utset-
te bestilling og installasjon av 
innglassing til etter rehabilite-
ringen. Som dere vet har jo det-
te trukket ut i tid. Styret vil kom-
me tilbake med mer informasjon 
og ta bestillinger så snart arbei-
det med fasadene og uteareale-

ne er avsluttet. 

Innglassing 

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 

Styret vil ta i bruk en felles 

epostadresse der vi kan nås.  

Den er: 

frysjavn1-3-5@styrerommet.net 

Sameiet Frysjaveien 1 3 og 5 

Dørmatter 

Unødvendig…  

(forts. fra s. 3) 

...derfor viktig at alle bruker 

solide nok søppelposer og 

knyter dem godt igjen. Om 

problemet vedvarer vil den 

eneste løsningen være å 

stenge søppelsjakten. 

De som vasker i fellesarealene 

har hatt for vane å legge dør-

matter og aviser inn i branntrap-

pa. Tanken har vært at de vil bli 

hentet av beboerne. Dette har 

imidlertid ført til at det har blitt 

liggende flere dørmatter og tid-

vis bunker av aviser i branntrap-

pa, noe som selvfølgelig ikke er 

en god ide. De som vasker har 

nå derfor blitt instruert om å la 

dørmatter ligge og heller vaske 

rundt. Enkeltaviser vil også bli 

liggende, men dersom om det 

har samlet seg opp aviser (der 

beboere er bortreist i lengre tid) 

vil disse bli kastet. 

Status for rehabiliteringen 

(fra s. 1) … Andre skader vil bli 

inspisert litt senere. Det vil nok 

fortsatt ta noe tid før skadene 

blir utbedret, da PA i henhold 

til kontrakten har krav på en 

viss tid for selv å utbedre ska-

dene. Om de ikke gjør det, 

kan Sameiet få skadene ut-

bedret for PAs regning. Der-

som du/dere har skader, men 

ikke har fylt ut skadeskjemaet, 

er det viktig at dette gjøres så 

snart som mulig. 

Branndører 

Ved utgangen av 2008 var det 
fremdeles 84 inngangsdører til 
seksjonene av den gamle sor-
ten. Disse tilfredsstiller ikke 
brannforskriftene og må derfor 
skiftes. Om dere er i tvil om 
dere har ny eller gammel dør, 
ta kontakt med vaktmester. 

Styret vil i høst innhente tilbud 
på felles anskaffelse og installa-
sjon av dører. Dette vil bli billi-
gere for den enkelte. Husk at 
dersom det blir branninspek-
sjon i Sameiet, kan vi få pålegg 
om å skifte dører. 

Eierne/leierne bes legge en 
lapp i styrets/vaktmesterens 
postkasse hvor de melder inter-
esse, senest 2. oktober. 

Narkotika og hærverk  

(forts. fra side 3) 

… dette. Hærverket har blitt an-

meldt til politiet.  

Det er i utgangspunktet eierne 

av seksjonene som må dekke 

skader på egen seksjon. Så 

husk: Slipp aldri inn uvedkom-

ne!  

Sameiets økonomi og lån 

(forts. fra s. 2) ...med et 0,5 pro-
sentpoeng ekstra . Fra 1 juli har 
rentesatsen vært  3,75% p.a., 
som er en nedgang på 2,25 
prosentpoeng siden februar i 
år. Vi har og vil stadig sjekke 
tilbud fra andre lånetilbydere i 
håp om å oppnå bedre rentebe-
tingelser. Vi vurderer også leng-
re avdragstid. Når bankene åp-
ner for å utstede NIBOR-baserte 
lån til sameier vil vi også vurde-

re dette. 


