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Frydendal Nytt   

Utgis av Vaktmester i Boligsameiet Frydendal Søndre 

 
 

. . 

Rehabilitering – maling 

 

• Bod 4 er nå malt. Vindski tas senere. 

• Bod 2 og 3 påbegynnes uke 24. 

• Utvendig rekkverk stueside males av 
Vaktmester fortløpende. 

• Rekkverk stueside innvendig: males av 
leilighetsbeboer – frist er 2019, ref. regler. 
Anbefales gjort sommeren 2018. 

• Ytterdører males av Bjørn Håland i sommer. 
Samme farge som mørke Steni-plater. 

 

Gjenstår: 
Først og fremst bod 1 og 5, hvor vi ikke har noen 
interesserte malere per i dag. 
Dernest vegger boder utside blokkgarasjer. 
 

Interessert i å bidra? 
Kontakt Vaktmester eller Bjørn Håland (NF108). 
Bjørn bistår med å koordinere malearbeidet. 
 

Garasjeport blokk 5 

 
Har blitt påkjørt to ganger i på kort tid. 
Vær oppmerksom på at farten på porten er lavere 
enn før. Dette skyldes ny teknikk og nye HMS-
regler med krav om hvor fort en slik port skal gå. 
 

Rehabiliteringsnytt 

 
Anbefaler at du melder deg inn i sameiets gruppe 
på Facebook – BS Frydendal søndre. Her legges 
nyheter og oppdatering ut fortløpende. 
 
Det er litt forsinkelser på blokk 4 og 5, da man 
har kommet til at vinduer må inn før Steni-plater 
kan monteres. Ny fremdriftsplan ligger på 
Facebook, og vil bli slått opp på Brakkerigg. 
 
Steniplater vil være på plass for: 
Blokk 5 i uke 27. Blokk 4 i uke 32 
Blokk 3 i uke 34. Blokk 2 i uke 38. 

Spørsmål vedr rehabiliteringen? 
Send e-post til styreleder@nedrefrydendal.no 
eller spør på Facebook. 
 

Tilvalg 1. etasje – port og utegulv 

 

Ønsker du dette? Send e-post til 
styreleder@nedrefrydendal.no med kopi til: 
kaare.rudshagen@selvaagprosjekt.no 

Frist: FREDAG 8. juni 2018 
 
Oppgi ditt navn og hvilken oppgang du bor i, og 
hva du bestiller. 
 
Porten er 1 m bred inkl. stolper. 
Pris ferdig montert = 5836 kroner. 
Pris tregulv på uteplass kjøkkenside = 13000 kr. 
 

Grilling - brannfare 

 
Det er innført totalforbud mot å grille på sameiets 
uteplasser, p.g.a. brannfaren. Kun lov å grille på 
egen balkong. Dette i tråd med ABBV.no 
 
Det er også forbudt å bruke motorisert verktøy 
som kan slå gnister på plen eller i nærhet av plen. 
Sigarettsneiper må kastes andre steder enn plen. 
Plenen er knusk tørr flere steder i sameie. 
 

Blokk 4 og 5 

 

Det er strengt forbudt – og livsfarlig – å gå ut på 
kjøkkenbalkongen inntil rekkverk er på plass. 
Stillas rives i løpet av få dager. 
Rekkverk kommer om to uker for blokk 5. 
 

Containere tidlig på morgen 

 
Skjedde et par ganger før kl. 06.00. 
Dette er vi lovet ikke skal skje igjen. 
Arbeidstiden er fra kl 07.00. 
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