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Frydendal Nytt   

Utgis av Vaktmester i Boligsameiet Frydendal Søndre 

 
 

. . 

Styret 2018/19 

 
Styret for Boligsameiet Frydendal Søndre: 

 Leder Christian S. Elvsaas, NF 106 

 Stein Andersen, NF 116 

 Bjørn Haaland, NF 108 

 Halil Gjoni, NF 102 

 Helga E. Haugen, NF 90 

 
Kontaktes på e-post: 
Styreleder@nedrefrydendal.no 
styret@nedrefrydendal.no  

 

Vaktmester 

 
Steinar A. Engebretsen, bor i NF98. 
Ved akutte tilfeller/haster: 

Send sms til 915 63 746 
 
Alt annet: 
Legg beskjed i Facebook-gruppen, om det du 
spør om kan ha betydning for andre i sameie. 
Andre spørsmål: Vaktmester@nedrefrydendal.no  
 
Steinar er ansatt i en 30% stilling – det tilsvarer i 
snitt 11 timer i uken eller 1 ½ dag i uken. 
Steinar har fleksitid, slik at han kan jobbe mer 
noen uker og mindre i andre. 
 
Steinar har annen jobb i tillegg, til denne. 

 

Sykler 

 
Alle sykler må merkes med navn og 
oppgang senest 5. mai. 
 
Umerkede sykler tas ut av 

bodene/oppganger og kastes 7. – 9. mai.  
 
Vi har flere sykler som står umerkede og 
nedstøvet i bodene. 
 

Container 

 
7. mai kommer container. 
Den står til 9. mai. 
Alt som skal kastes, må oppi 
containeren! 
Sjekk oppslag, om hva som 

kan kastes. Spesialavfall, hvitevarer og 
elektronisk avfall må kastes på Yggeset. 

 

Miljøbil 

 
Spesialavfall og elektronisk avfall må gis til 
miljøbilen, som kommer 25. april. Den står ved 
stor garasje mellom kl. 19.15 og 19.45. 
 
Alternativt må slikt kastes på Yggeset. 

 

Dugnad 

 
Ingen ordinær dugnad i vår. 
Hvis du har lyst til å gjøre noe utendørs fremover, 
så er det fullt mulig. Ingen grunn til å sitte inne i 
sommer, vi har en stor og fin eiendom. 
 
Formelt må Vaktmester kalle inn til dugnad, p.g.a. 
forsikring hvis noe skjer. Ren formalitet – på FB. 
I tillegg må vi tenke Helse-Miljø-Sikkerhet på alt. 
Nødvendig i henhold til regler om frivillig arbeid i 
næring. Andre regler enn i din private hage. 
Kan gjerne holde disse «dugnadene» på dagtid. 
Kontakt Vaktmester. 
 

Rehabilitering 

 
Alt på balkong kastes, om du ikke har fjernet det 
– før rehabiliteringen starter. 
 
Husk holder til flaggstang!  
Markiser tas ned, pakkes inn, monteres opp. 
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