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Lindeberg, 06.12.18 

 

Vi har nå snart lagt bak oss året 2018, et år der borettslaget har gjennomgått en 

del endringer og der store endringer for neste år allerede er vedtatt. 

 

RØRFORNYING 

 

Vi ble i august ferdige med rørfornyingen i borettslaget. Halvannet år med 

mange utfordringer både for styret, entreprenør og ikke minst den enkelte beboer 

var da tilbakelagt. 

Vi takker beboerne for tålmodighet og konstruktive tilbakemeldinger. I ettertid 

har vi hatt få henvendelser fra beboerne som gjelder jobben som er gjort. De 

fleste innspillene rakk Olimb å rette opp i før de var ferdigstilte. 

Styret har sørget for at de fleste beboere skal ha fått nøklene sine tilbake. Det 

ligger imidlertid igjen en del, og det oppfordres til å ta kontakt med styreleder 

slik at de siste også kan få tilbake sine nøkler. Beboerne må selv ta initiativ til å 

få ryddet opp i dette. 

 

BERGVARME 

 

Parallelt med rørfornyingsprosjektet har vi også boret etter bergvarme.  

Dette skal på sikt – ca 10-12 år – føre til lavere kostnader ved oppvarming av 

varmtvann. 

De eksisterende varmtvannsbeholderne ble byttet ut og de to berederrommene i 

50 B og C er slått sammen til ett, i 50 C. 

Styret får noen meldinger om at det fortsatt tar for lang tid før varmtvannet 

kommer i kranen. Det vil vi ha fokus på i tiden fremover, for slik skal det ikke 

være. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at dårlige blandebatterier kan være 

årsaken til problemet, og et slikt dårlig batteri kan påvirke varmtvannstilgangen 

på hele stammen den tilhører.   



Styret oppfordrer beboerne til å anskaffe batterier hos godkjente VVS-

forhandlere.  

 

BALKONGER 

 

Styret har også jobbet mye med forberedelse til utskifting av balkonger. 

Etter å ha gjennomført et beboermøte 19.03.18 med godt fremmøte, ble det 

avholdt en ekstraordinær generalforsamling 07.05.18. 

 

Her ble det vedtatt: 

Furua Borettslag vedtar å skifte ut de gamle balkongene med nye og 

innglassede balkonger. 

Styret ber om, dersom dette skulle vedtas, generalforsamlingens 

godkjennelse for et låneopptak for å finansiere prosjektet. På møtet vil det 

bli nærmere redegjort for hva dette kan ha å si for felleskostnadene i 

fremtiden. Det vil bli lagt frem flere mulige løsninger rundt det spørsmålet. 

Styret gis fullmakt til å inngå avtale med entreprenør og gjennomføre 

prosjektet. 

 

Etter dette har det vært mange møter med USBL, som styret har valgt å leie inn 

som prosjektledere. 

De har laget en tilbudsbeskrivelse som er sendt ut til flere aktører som har fått 

frist til 09.01.19 med å sende oss pristilbud. 

Det tas sikte på at vi skal være i gang med prosjektet i løpet av første halvår av 

2019. 

I budsjettet for neste år er det lagt inn en økning i felleskostnadene på kr 200,- 

som er øremerket de nye balkongene. 

Styret vil avholde nye beboermøter der vi vil legge frem ny informasjon når det 

er behov for dette både hva angår løsninger, priser og hvordan felleskostnadene 

blir berørt i fremtiden. 

 

TRAPPEVASK 

 

I løpet av året har vi også byttet aktør på trappevasken. 

Dette er en type jobb vi har fokus på hele tiden, både hva angår pris og selvsagt 

også kvalitet. 

Da det ikke ligger i avtalen at inngangsmatter skal flyttes og at det vaskes under 

dem, ber vi den enkelte merke seg hvilke dager oppgangen de bor i blir rengjort 

slik at de kan ta inn mattene sine. 

 

 



FORSØPLING 

 
Det kommer stadig meldinger til styret om at det kastes gjenstander ut gjennom 

vinduer. 

Det er laget utallige rundskriv om problemet tidligere, men det ser ut til at det er 

behov for å komme med påminnelser. 

Det er selvsagt strengt forbudt og kan få alvorlige konsekvenser dersom noen 

blir truffet. Styret vil kontakte beboere som blir identifisert og den enkelte er 

selv ansvarlig for sine handlinger. 

 

HUSORDENSREGLER/KJØRING 
  

I løpet av 2018 har mange leiligheter skiftet eiere og vi ønsker alle hjertelig 

velkomne til borettslaget og håpet at de vil trives og at de også ønsker å være 

med på å gjøre Furua til et godt sted å bo. 

All nyinnflytting fører til kortere eller lengre periode med oppussing. Det er da 

verdt å merke seg hva husordensreglene våre sier om støy o.l.: 

 
RO I LEILIGHETEN 

Bråk og støy fra leiligheter, fellesarealer og uterom må unngås. Det skal i alminnelighet være 

ro i leiligheter, fellesarealer og uterom fra kl. 22.00 til kl. 06.00. 

Kraftig banking, bruk av slagdrill, musikkøvelser eller annet støy til sjenanse for naboene, er 

kun tillatt på: 

- Hverdager mellom kl. 08.00 og 20.00 

- Lørdager mellom kl. 09.00 og 16.00. 

Og når dette er nevnt, kan vi like gjerne ta med kjøring og parkering i borettslaget. 

Det er ingen tvil om at det er stor økning av kjøring og parkering. Styret foreslo for 

generalforsamlingen at det skulle monteres en bom som avkrevde betaling, men 

dette forslaget falt. 

Styret er fortsatt ikke i tvil om at dette ville vært et effektivt tiltak, men nå må vi 

bare henstille til alle om å respektere det som står i husordensreglene om dette: 

 
KJØRING/PARKERING I BORETTSLAGET 

Motorkjøretøy (inkl. motorsykler og mopeder) skal plasseres i parkeringshus eller på 

oppstillingsplass. Beboerne i Furua har ikke adgang til å benytte gjesteparkeringsplassene. 

Det er forbudt å kjøre og parkere på borettslagets veier og stikkveier, samt å 

vaske/reparere/skifte dekk på motorkjøretøy. Unntatt er kjøring av syke og/eller 



funksjonshemmede eller møbler og annen tung transport. Nødvendig av- og påstigning er 

tillatt inntil 15 min. uten spesiell dispensasjon. 

 

Parkering skal foregå med motor avslått og kjøring skal maks. foregå i gangfart. 

Friske mennesker har ikke behov for å kjøre inn i borettslaget uten at de bringer 

med seg noe som kan være tungt å bære. 

Flere beboere har ikke fått med seg at det ikke er tillatt å parkere på 

parkeringsplassene uten at det er skilter på bilen. Ved overtredelse vil slike biler bli 

fjernet for eiers regning og risiko. 

 

LEKEPLASSENE 

Styret hadde en intensjon om å bruke penger på å oppgradere lekeplassene i år, 

men har kommet frem til at det er bedre å vente med dette til de prosjektene er 

ferdig avsluttet.  

Utskifting av balkongene vil helt klart påvirke de indre områdene våre. 

 

BRANNVERN 

 

22. og 23. 11 ble det det gjennomført en kontroll av brannslukningsapparatene. 

Kun 35 boenheter hadde glemt å sette ut apparatene, og disse vil bli fulgt opp i 

løpet av januar 2019. 

 

FELLESROMMET 

 

Furua er så heldige at vi har tilgang til eget fellesrom der bursdag, barnedåp og 

andre rolige familiesammenkomster kan feires. 

Da er det litt trist at ikke alle leietakere tar kontrakten på alvor. Det er klart skissert 

i kontrakten hva som ikke er akseptabel bruk av rommet 

Dersom ikke alle tar hensyn til at dette rommet også har naboer, kan det meget 

godt skje at vi blir nødt til å avvikle dette tilbudet, noe som burde være en helt 

unødvendig problemstilling.  

 

GET 

 

Styret har fornyet avtalen med Get som gjelder fra nyttår. 

Den nye avtalen innebærer: 

 

*Alle får 10 poeng ekstra for bruk til valg blant tv kanaler (fra 50 til 60 poeng). 

*Inkludert internetthastighet (uten å betale ekstra) endres fra 10 Gbps til 30 

Gbps. 



 *Alle beboere får en ny Getboks 3 (erstatter til Getboks 2)inkludert i avtalen.   

Denne vil bli utlevert på nyåret. 

*Etter oppgradering av kabelnettet i 2019 vil alle få samme opplastnings-  som 

nedlastningshastighet ( inntil hastighet på 280/280). 

Det innebærer at hastighet i standardpakka blir 30/30. 

 

I fjorårets infobrev ble det antydet at vi skulle avvikle et forsinket 40-

årsjubileum – det ble det dessverre ikke noe av. 

Vi får finne en senere anledning til å feire når alle de siste store prosjektene er 

ferdige. 

 

Styret vil til slutt takke alle beboere for tilliten ved siste generalforsamling og 

for at hver enkelt av dere gjør dette til et borettslag det er godt å bo i. 

 

Vi ønsker dere en fredfylt julefeiring og et riktig godt nyttår der 

nye utfordringer og oppgaver vil dukke opp. 

 

Styret  

 

 



 

 

 


