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Kjære sameier. Dette er årets første informasjonsskriv fra styret. Her vil vi oppsummere status på både 
pågående og avsluttede saker som styret har befattet seg med siden det forrige informasjonsskrivet 
ble distribuert desember. 

I tillegg til sakene som er nevnt her, jobber styret til enhver tid med alle de administrative og 
økonomiske oppgaver som et sameie på 360 enheter medfører. 

Styret jobber kontinuerlig med å effektivisere og forbedre driften og for å gi beboerne et best mulig 
servicetilbud. Innspill og forslag til endringer, tiltak og forbedringer mottas derfor med takk. 

Sykkelboder 

Det har nylig blitt installert toetasjes sykkelstativer i sykkelbod DE. Stativene leveres av firmaet 
Haniss. Dersom løsningen fungerer tilfredsstillende, vil den bli etablert også i de øvrige sykkelbodene. 

 

Callinganlegg  

Som vedtatt på årets sameiermøte vil det i løpet av høsten bli installert nytt callinganlegg fra firmaet 
Defigohome. Systemet vil i første omgang bli installert i alle innganger i oppgang BC (U., 1., og 2. 
etg.). Deretter skal systemet testes og evalueres i 1 mnd. Dersom systemet fungerer tilfredsstillende, 
vil det bli utført en fullskala installasjon i alle oppganger og ved innkjørselen til garasjen. Vi ønsker at 
flest mulig beboere i B og C skal få ta del i testingen av systemet i prøveperioden. Styret ber derfor 
alle i B/C som er interesserte om å sende en epost til styrekontor@grefsenterrassehus.no. Oppgi 
leilighetsnummer samt fullt navn på alle i husstanden som skal være registrert i systemet. Merk 
emnefelt med «Callinganlegg». 

 

Avenyfest 2018  

I år avholdes avenyfesten fredag 17. august.  Hold av kvelden. Nærmere informasjon om tidspunkt, 
pris og påmelding vil bli publisert på hjemmesiden.  

 

Tennisbanen  

Det ble arrangert «åpen dag» på tennisbanen onsdag 30. mai. 

For å stimulere til økt bruk av tennisbanene, tilbys alle beboere som registrerer seg, fri tilgang til 
banene hele 2018-sesongen. Dersom du ikke har adgangsbrikke til banene, betaler du 200 kr for 
denne. Henvend deg til styrekontoret for å registrere deg. De som allerede har betalt for 
abonnement, får pengene tilbake. Tilbudet gjelder kun beboere. 

 



 
Fasadevask 

I juni har vi gjennomført rengjøring av sameiets fasade. Dette er gjort for å redusere tilgrodde 
områder primært på baksiden og mellom blokkene.  Forsiden av blomsterkassene på terrassene og 
beslaget på utsiden av terrassene ble også rengjort. Mange har opplevd at deler av mosen som ligger 
under blomsterkassene har blitt blåst innover på terrassen. Styret minner om at det er den enkelte 
seksjonseiers vedlikeholdsansvar å foreta rengjøring av egen terrasse. Hele bygningsmassen har nå 
fått et lite løft med fasadevasken og fremstår nå som «nymalt».    

 

Rydding av skog  

Turistforeningen nærmer seg slutten på trefellingen bak blokkene.  Neste steg vil bli å fjerne 
tømmeret, som skal kappes opp til ved og fordeles på de 27 hyttene deres i marka. Arbeidet vil være 
ferdig senhøsten 2018.  

 

Økonomi 

Sameiets økonomi er god. Per 1. tertial 2018 hadde vi et resultat på om lag kr 2,6 mill. Dette er om 
lag kr 2 mill. bedre enn budsjettert, hovedsakelig grunnet periodiseringsavvik innenfor øvrige 
inntekter, drift og vedlikehold. En prisøkning fra Canal Digital medfører økning av beboerbetaling for 
tv-anlegg/ bredbånd på kr 40/ mnd. fra juli 2018 og ut året.  

Sameiet har i mai nedbetalt ytterligere kr 2 mill. på sitt langsiktige lån som nå er på kr 6 mill. 
Vedlikeholdsfondet er på ca kr. 1,5 mill. Saldo på øvrige bankkonti er på ytterligere ca. kr.1,5 mill.    

 

 

Styret ønsker alle beboere en god sommer og håper at flest mulig blir å se på avenyfesten i august! 
 
 
 
 


