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GENERALFORSAMLING 2020
Styret er i gang med å forberede 
generalforsamlingen i 2020. Som vanlig kommer 
det til å sendes ut brev med frist for innsending 
av forslag i januar 2020. Styret ønsker å invitere 
andelseiere til å sende inn forslag som ønskes 
behandlet på generalforsamlingen. Du sender 
ditt forslag til post@frydenbergborettslag.
no, husk å merke eposten med «Forslag til 
generalforsamling». 

RESULTAT EKSTRAORDINÆR 
GENERALFORSAMLING 17.10.2019
Oppsummert: Forslag A falt (Omregulering av 
rekreasjonsområde til elbilparkeringsplass), 
mens forslag B ble vedtatt (Oppgradering av 
utearealene, Forslag 2 «kun det nødvendige» 
(estimert kostnad 5 500 000,-). Hele protokollen 
kan leses på borettslagets nettsider. 

Oppgradering av utearealene starter i 2020. Før 
prosjektet starter opp vil styret innkalle til et 
beboermøte slik at de som ønsker kan komme 
med sine ønsker til hva det nye uteområdet vårt 
skal inneholde. 

VARSEL OM ØKNING AV FELLESKOSTNADER
I 2020 vil Oslo kommune øke kostnadene for 
vann/avløp og avfall med 10% og borettslagets 
forsikringspremie kommer til å øke med nesten 
40% ved årsskiftet. Styret jobber aktivt med 
å holde felleskostnadene så lave som mulige 
til enhver tid, men for at borettslaget skal 
fortsette å ha en sunn økonomi det neste året vil 
felleskostnadene økes med ca. 10-15%. 

LUFTING AV RADIATORER
For å få en så kostnadseffektiv oppvarming som 
mulig og jevn varme i alle leilighetene i vinter, 
oppfordrer vi alle beboere til å lufte radiatorer 
som enda ikke er luftet. Informasjon om hvordan 
dette gjøres står i oppgangene. Du kan alltids ta 
kontakt med vaktmester om du trenger hjelp.

JULEGRANTENNING 1. DESEMBER
Tradisjonen tro vil det også i år bli julegrantenning 
1. søndag i advent. Nytt for året er at vi slår oss 
sammen med naboborettslaget Ola Narr, og her 
vil det bli teater med juletema, korps og servering 
av pepperkaker og gløgg fra klokken 17:00. Om 
været er dårlig flyttes arrangementet inn til Ola 
Narrs velferdsrom. Varighet: Ca. Én time.
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DYREHOLD
Vi minner om at Frydenberg borettslag i 
utgangspunktet ikke godkjenner dyrehold uten 
skriftlig søknad. Før anskaffelse av husdyr plikter 
beboer å sende inn søknad til styret, samt innhente 
aksept fra tilstøtende naboer. Dette gjelder alle 
husdyr, men spesielt hunder. Beboere som har 
husdyr, men som ikke har sendt inn søknad til 
styret bes om å gjøre dette umiddelbart slik at 
vi får en oversikt. Dette er spesielt nødvendig i 
tilfelle brann, slik at husdyr kan reddes selvom 
beboer ikke er hjemme. 

RØYKVARSLERENS DAG – 1 DESEMBER
Dersom du ikke allerede har gjort det; bytt 
batteriene i røykvarslerne innen 1. desember. 
Samtidig er det lurt å snu brannslukkingsapparatet 
opp-ned og sjekke sikkerheten i leiligheten. Test 
røykvarsleren minst én gang per måned og hver 
gang du har vært bortreist over lengre tid.  

BRANNSLUKKING- OG HLR KURS
Under den ekstraordinære generalforsamlingen 
luftet styret et forslag om å avholde 
brannslukkingskurs og HLR kurs for alle beboere 
i borettslaget, noe flertallet var positive til. Styret 
har innhentet to tilbud for dette og det vil bli satt 
opp frivillig kurs i 2020. Det vil bli en avstemming 
på Facebook og oppslag i gangene for å fastsette 
en dato som passer for flest mulig. 

RESPEKTER HUSORDENSREGLENE
Det er lytt mellom leilighetene og styret oppfordrer 
alle beboere til å respektere husordensreglene, 
spesielt punkt to om ro i borettslaget. 
Husordensreglene finner du på borettslagets 
nettsider. 

OBOS NØKKELPROSJEKT
Vi har fått tilbud om å være med i et spennende 
prosjekt gjennom OBOS; som gjør at vi får 
elektroniske nøkler til fellesdørene. I løpet av den 
nærmeste tiden får dere en SMS med info om 
hvordan dere laster ned appen og tar nøkkelen 
i bruk. Får dere ikke SMS innen utgangen av 
desember, ta kontakt med styret. Se infoskriv på 
hjemmesiden for mer info. NB; ordinære nøkler 
fungerer fremdeles!

GOD JUL!
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