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Fremdrift rehabiliteringsprosjektet  

Rehabiliteringsprosjektet beregnes å være ferdig i løpet av 
september. Det som nå gjenstår er rehabilitering av terrazzo i 
noen oppganger, maling i deler av nr. 11 og hele nr. 9. Det siste 
som skjer er at ny belysning blir montert i begge blokkene.  
 
Har du innspill, eller oppdager noe du ikke er fornøyd med send 
en e-post til styret slik at vi kan ta det videre med 
entreprenøren. 
 
Dyrehold 

Styret har i det siste registrert at det er mange hunder i 
borettslaget som det ikke er søkt om. Dette bryter mot 
husordensreglene og kan som ytterste konsekvens få at beboer 
må fjerne dyret. 
 
Styret må samtidig understreke at hunder skal være i bånd på  
borettslagets område. Å ikke ha hunden sin i bånd bryter mot 
reglene og kan som ytterste konsekvens få at beboer må fjerne 
dyret. 
 
Det er i utgangspunktet ikke lov med husdyr i borettslaget men 
styret innvilger likevel søknader om hund eller katt, få fremt det 
ikke ligger noen tungtveiende grunner mot søknaden. 
 
Årsaken til at man må søke om husdyr har to hovedgrunner; 
styret ønsker å ha en oversikt over alle husdyr i tilfelle brann i 
gården. Den andre grunnen er at byggets ventilasjon gjør at hår 
fra hunder og katter enkelt flyttes mellom etasjene i 
oppgangene. Er det en beboer som har allergi kan dette utløse 
store problemer. 

Vi oppfordrer derfor alle beboere som har husdyr, og som ikke 
søkt om dette til styret, å gjøre dette omgående. Søknadsskjema 
finner du på borettslagets nettside under rubrikken ”Nyttig for 
beboere”. 
 
Dugnad 

Årets første dugnad blir arrangert den 10. mai kl. 17.30. Etter at 
vi sammen har jobbet noen timer så blir det tradisjonen tro 
servert grillmat og drikke. Vi håper å se mange av dere på 
dugnaden.   

 

17. mai 

Tradisjonen tro får vi besøk av Sofienberg musikkorps i 
forbindelse med nasjonaldagen. Informasjon om tidspunkt for 
flaggheising blir satt opp i oppgangene så snart alle detaljer er 
avklart. 
 

Generalforsamling avholdt 

Årets generalforsamling ble avholdt den 13. april. Da det til årets 
generalforsamling ikke var innkommet noen forslag var det kun 
styrets årsberetning, regnskap for 2015 og valg av nytt styre 
som ble behandlet.  Etter generalforsamlingen ble det avholdt 
beboermøte. 
 
Hensatte gjenstander 

I forbindelse med HMS-runde i april ble det for første gang på 
mange år ikke registrert noen hensatte gjenstander i noen av 
våre oppganger, kjellere eller på loftene. Styret takker alle 
beboere for den gode innsatsen og håper at fremtidige HMS-
runder blir like positive! 
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Generalforsamling avholdt 

Årets generalforsamling ble avholdt den 13. april. Da det til årets 
generalforsamling ikke var innkommet noen forslag var det kun 
styrets årsberetning, regnskap for 2015 og valg av nytt styre 
som ble behandlet.  Etter generalforsamlingen ble det avholdt 
beboermøte. 
 
Hensatte gjenstander 

I forbindelse med HMS-runde i april ble det for første gang på 
mange år ikke registrert noen hensatte gjenstander i noen av 
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runder blir like positive! 
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Fremdrift rehabiliteringsprosjektet  

Rehabiliteringsprosjektet beregnes å være ferdig i løpet av 
september. Det som nå gjenstår er rehabilitering av terrazzo i 
noen oppganger, maling i deler av nr. 11 og hele nr. 9. Det siste 
som skjer er at ny belysning blir montert i begge blokkene.  
 
Har du innspill, eller oppdager noe du ikke er fornøyd med send 
en e-post til styret slik at vi kan ta det videre med 
entreprenøren. 
 
Dyrehold 

Styret har i det siste registrert at det er mange hunder i 
borettslaget som det ikke er søkt om. Dette bryter mot 
husordensreglene og kan som ytterste konsekvens få at beboer 
må fjerne dyret. 
 
Styret må samtidig understreke at hunder skal være i bånd på  
borettslagets område. Å ikke ha hunden sin i bånd bryter mot 
reglene og kan som ytterste konsekvens få at beboer må fjerne 
dyret. 
 
Det er i utgangspunktet ikke lov med husdyr i borettslaget men 
styret innvilger likevel søknader om hund eller katt, få fremt det 
ikke ligger noen tungtveiende grunner mot søknaden. 
 
Årsaken til at man må søke om husdyr har to hovedgrunner; 
styret ønsker å ha en oversikt over alle husdyr i tilfelle brann i 
gården. Den andre grunnen er at byggets ventilasjon gjør at hår 
fra hunder og katter enkelt flyttes mellom etasjene i 
oppgangene. Er det en beboer som har allergi kan dette utløse 
store problemer. 

Vi oppfordrer derfor alle beboere som har husdyr, og som ikke 
søkt om dette til styret, å gjøre dette omgående. Søknadsskjema 
finner du på borettslagets nettside under rubrikken ”Nyttig for 
beboere”. 
 
Dugnad 

Årets første dugnad blir arrangert den 10. mai kl. 17.30. Etter at 
vi sammen har jobbet noen timer så blir det tradisjonen tro 
servert grillmat og drikke. Vi håper å se mange av dere på 
dugnaden.   

 

17. mai 

Tradisjonen tro får vi besøk av Sofienberg musikkorps i 
forbindelse med nasjonaldagen. Informasjon om tidspunkt for 
flaggheising blir satt opp i oppgangene så snart alle detaljer er 
avklart. 
 

Generalforsamling avholdt 

Årets generalforsamling ble avholdt den 13. april. Da det til årets 
generalforsamling ikke var innkommet noen forslag var det kun 
styrets årsberetning, regnskap for 2015 og valg av nytt styre 
som ble behandlet.  Etter generalforsamlingen ble det avholdt 
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Balkongtrekk 

For dem av våre beboere som kjøpt balkongtrekk ønsker styret å 
minne på at trekket må festes på innsiden av balkongen.  
 

Oppussing av leiligheter 

Det er jevnlig oppussing av leiligheter i borettslaget. Styret 
ønsker å understreke at du som andelseier er ansvarlig for at alt 

arbeid skjer etter gjeldende forskrifter og i henhold til 

husordensreglene. Oppussing er tillatt mandag – lørdag kl. 08 -20. 
Søndager skal det være ro i borettslaget. 
Styret anbefaler andelseier til å informere øvrige naboer om 
planlagt oppussing.  
 

Respekter husordensreglene 

Det er som mange sikkert allerede oppdaget veldig lytt mellom 
andelene. Styret oppfordrer derfor alle beboere om å respektere 
husordensreglene og spesielt punkt to om ro. Vi ber om at det 
ikke spilles høy musikk, bankes eller bores før kl. 08.00, mandag 
– lørdag. 
 
Reklamasjoner i forbindelse med ny porttelefon 
Er det behov for reklamasjon i forbindelse med de nye 
porttelefonene skal dette gjøres direkte til entreprenør.   
Reklamasjon sendes til post@porttelefonservice.no alternativt at 
du ringer telefon 67 90 90 98. 
 

 

 

 

 

 

Kontaktinformasjon styret 2016/2017: 

E-post: post@frydenbergborettslag.no 
Kontaktskjema på hjemmesiden: www.frydenbergborettslag.no 
Andreas Nilsson - Styreleder, tlf. 942 64 547 
Ingerid Therese Furluy – Nestleder, tlf. 905 40 362 
Hans-Christian Eknes – Styremedlem   
Anette Wahlstrøm – Styremedlem 
Fredrik R. Dahl - Styremedlem 
 
Kontaktinformasjon vaktmester: 

Vaktmester kan nås på telefon 994 15 681 innenfor hans 
arbeidstid (mandag og onsdag 07.30-15.15, fredag 07.30-11.15), 
på e-post vaktmester@frydenbergborettslag.no eller via 
kontaktskjema på hjemmesiden.  
Akutte hendelser utenfor hans arbeidstid meldes styrets leder 
eller nestleder per telefon.  
Andre henvendelser rettes fortrinnsvis til 
post@frydenbergborettslag.no, alternativt per brev i 
styrepostkassen i 11 E. 
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Er det behov for reklamasjon i forbindelse med de nye 
porttelefonene skal dette gjøres direkte til entreprenør.   
Reklamasjon sendes til post@porttelefonservice.no alternativt at 
du ringer telefon 67 90 90 98. 
 

 

 

 

 

 

Kontaktinformasjon styret 2016/2017: 

E-post: post@frydenbergborettslag.no 
Kontaktskjema på hjemmesiden: www.frydenbergborettslag.no 
Andreas Nilsson - Styreleder, tlf. 942 64 547 
Ingerid Therese Furluy – Nestleder, tlf. 905 40 362 
Hans-Christian Eknes – Styremedlem   
Anette Wahlstrøm – Styremedlem 
Fredrik R. Dahl - Styremedlem 
 
Kontaktinformasjon vaktmester: 

Vaktmester kan nås på telefon 994 15 681 innenfor hans 
arbeidstid (mandag og onsdag 07.30-15.15, fredag 07.30-11.15), 
på e-post vaktmester@frydenbergborettslag.no eller via 
kontaktskjema på hjemmesiden.  
Akutte hendelser utenfor hans arbeidstid meldes styrets leder 
eller nestleder per telefon.  
Andre henvendelser rettes fortrinnsvis til 
post@frydenbergborettslag.no, alternativt per brev i 
styrepostkassen i 11 E. 
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