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Endelig har vi i Sameiet 

kunnet nyte sommeren i 

utearealene. Den yngste 

generasjonen virker godt 

fornøyd med lekeappara-

tene mellom Frysjaveien 

1 og 3. Også mange store 

har benyttet hagen — det 

har blant annet vært ar-

rangert flere grillfester. 

Andre deler av uteområ-

dene har også blitt pene-

re. Brua over til F3 har nå 

varmekabler som skal hol-

de den fri for is og snø på 

vinteren. Også utenfor F1 

har det blitt satt opp nytt 

rekkverk, samt at muren 

på nedsiden har blitt 

sandblåst og malt. 

Vi håper dere alle synes 

de nye fasadene og bal-

kongene ble fine!! 

uteblivelsen av Huspos-

ten. Alle har nok å gjøre 

og arbeidsoppgavene blir 

ikke færre. 

Nå er vi så å si ferdig med 

renoveringen. Trodde vi! 

Det dukker stadig opp 

nye ting vi må ordne opp 

i. De fleste la vel merke til 

Husposten 

gravingen mellom 1 og 

3. Det er oljetanken 

som trengte oppgrade-

ring og godkjenning. 

Den nye, fine gressple-

nen måtte tåle ganske 

hard belastning, men vi 

håper den i løpet av 

kommende vår og som-

mer raskt tar seg opp 

igjen. 

En sommer er over... 

Som de fleste vel alt 

har merket seg, øker 

fellesutgiftene med 15 

% fra nyttår. Styret har 

vært nødt til å pålegge 

en slik økning i hoved-

sak fordi Sameiet har 

fått et endelig pålegg 

om modernisering av 

Fellesutgiftene heisene.  

Også andre utgifter 

øker. Vi har hatt blant 

annet veldig høye 

strømutgifter sist vinter 

og det ser ikke bedre ut 

denne vinteren heller. 

Utgiftene til reparasjon 

av vaskemaskin og tør-

ketrommel har også økt  
(forts. side to) 

Styret beklager 

Endring i styret 

Styremedlem i F5, Barbro 

Vang Hansen, reiser uten-

lands. Svein Ole Gribbe-

stad overtar vervet. 



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 

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 

Røyking 

Som beboerne i Frysjaveien 3 

har merket, er søppelsjaktene 

også her nå avstengt. Søppelkas-

sene ute har nå blitt satt inn i 

søppelskur. Det er flere grunner 

til dette. For det første er det pe-

nere, for det andre hindrer det 

at det kastes større gjenstander 

som ikke skal kastes som vanlig 

husholdningsavfall og for det 

tredje forhindrer det at fugler får 

dratt ut og spredt søppel fra 

overfulle kasser.  

Plasseringen av skurene for F3 

har forårsaket en del misnøye. 

Foreløpig står de ved inngang-

en. Det er mye å ta hensyn til og 

vi har plassproblemer. 

Skurene vil merkes behørig når 

kildesorteringen kommer— med 

plast–, mat– og restavfall i tillegg 

til papir (som i dag). 

Gjesteparkering 

Styret minner om at det kun er 

gjester som har anledning til å 

parkere på gjesteparkeringen i 

korte perioder. Som tidligere 

advart vil biler som parkeres 

mye på gjesteparkeringen kun-

ne bli borttauet. Har du ofte 

besøk av noen? Kontakt vakt-

mester Pedersen for å gjøre 

ham oppmerksom hvilken bil 

det er snakk om. 

Merk at det vinterstid i perioder 

vil bli parkeringsforbud på gjes-

teparkeringen i forbindelse 

med brøyting. Forbud varsles. 

(Fellesutgifter forts.) 

kraftig selv om vi har kvalitetsma-

skiner. Alle brukere må følge 

bruksanvisningene! 

Fra nyttår av koster det å bruke 

vaskemaskin 12 kr, tørketrommel 

8 kr og tørkeskap 10 kr. 

Det er heldigvis sjelden styret 

lenger får klager på røyking i 

fellesarealer. Vi vil imidlertid 

oppfordre alle til også å vise 

hensyn ved røyking på bal-

konger (kast ikke sneipen ut av 

balkongen) og ved kjederøy-

king hjemme (om man ikke luf-

ter vil røyk blant annet sive ut 

på gangen når man åpner dø-

ra). Det er ikke forbudt å røyke, 

men det er lov å ta hensyn! 

Søppelsjakter og -kasser 

Det har dessverre 

vært mye husbråk 

og hærverk samt 

flere innbrudd i 

bodene i Frysja-

veien 5. Innbrud-

dene må anmel-

des  av de berørte. 

På grunn av hær-

verk og tyveri un-

dersøker styret 

muligheten for TV

-overvåking av 

fellesarealene. 

Flere sameiere i F5 

leier ut . Det er 

selvfølgelig helt 

greit, men styret 

oppfordrer utleie-

re til å være nøye 

med hvem de 

leier ut til.  

En eller flere i F5 

ser ut til å synes 

det er greit å leg-

ge igjen søppel-

posene i opp-

gangen. Det sy-

nes ingen andre 

er greit! Om du 

trenger hjelp, 

spør en nabo. 

Kulda er ingen 

unnskyldning! 

Frysjaveien 5 


