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Kjære sameier. Her kommer et nytt informasjonsskriv fra styret, hvor vi vil oppsummere status på
både pågående og avsluttede saker som styret har befattet seg med siden det forrige
informasjonsskrivet ble publisert.
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.

Callinganlegg
Installasjonen av det nye callinganlegget fra Defigo er nå fullført. Nye ringepaneler er montert i alle
12 inngangspartier, samt i nedkjørselen til garasjen.
Styret oppfordrer alle beboere om å gjøre seg kjent med det nye systemet, samt sjekke at man har
blitt korrekt registrert og at alt fungerer.
Systemet er konfigurert slik at du kan ta imot besøkende fra innganger som er direkte knyttet til din
blokk. Dvs. at beboere i:
•
•
•
•
•

A kan ta imot besøkende fra inng. AB
B kan ta imot besøkende fra inng. AB og BC
C kan ta imot besøkende fra inng. BC og CD
D kan ta imot besøkende fra inng. CD og DE
E kan ta imot besøkende fra inng. DE.

I tillegg skal alle beboere kunne ta imot besøkende fra ringepanel i garasjenedkjørselen.
For ytterligere info, samt brukermanual – besøk: https://grefsenterrassehus.no/news/installasjon-avcallinganlegg-fullfort/

Takprosjektet
Årsmøtet 2019 besluttet å legge nytt takbelegg på bygningene i sameiet, og prosjektet er nå i
startfasen. Vi planlegger at arbeidet på takene skal utføres sommeren 2020. Styret har bl.a. vurdert
installasjon av solcelleanlegg. Våre undersøkelser tyder på at et slikt anlegg ikke vil være økonomisk
lønnsomt for sameiet på nåværende tidspunkt. Men dette vil kunne endre seg i fremtiden avhengig
av strømpris, priser på solcellepaneler og den generelle teknologiske utviklingen.

Betongskader
Som orientert på årsmøtet i april, har det blitt avdekket skader på betongkonstruksjonene i
garasjeanlegget. I slutten av mai forelå endelig rapport fra ingeniørselskapet Millab Consult AS. Her
konkluderes det med at det er behov for betydelig reparasjon av konstruksjonene under blokkene og
garasjeanlegget. Reparasjonsarbeidene er foreløpig estimert å koste opp til 100 millioner kroner.
Styret besluttet på bakgrunn av tilstandsrapportene å iverksette et arbeid med å utrede alternative
muligheter for rehabilitering av garasjeanlegget ved å etablere innemiljø. Hensikten er å unngå
fremtidige kostnader ved ytterligere forringelse av betongkonstruksjonene. Ved å opprette innemiljø
vil sannsynligheten for fremtidige skader reduseres til et minimum. Det er en rekke forhold som må
utredes innen ulike fag. Styret har på bakgrunn av dette engasjert selskapet Rambøll for å utføre en
mulighetsstudie. Arbeidet er delt inn i tre faser, med konkrete rapporter fra hver fase. Styret vil
beslutte hvorvidt det er hensiktsmessig å gå fra en fase til neste.
Fase 1: I fasen for utredning og kartlegging av muligheter ønsker prosjekteringsgruppen gå gjennom
oppdragsbeskrivelsen fra SGT for å se hva som bygningsteknisk er mulig å få til i sameiet. Vi vil se på
hvilke muligheter og begrensninger som foreligger for rehabilitering av anlegg, inkludert riving av
garasjeanlegg under parkanlegg og oppføring av nytt anlegg etc. Hva er mulig å gjennomføre og hva er
ikke mulig å gjennomføre. Fase 1 vil oppsummeres i et notat som oversendes SGT.
Dersom man finner det hensiktsmessig å gå videre fra Fase 1, er neste fase å avklare forhold med
myndighetene.
Fase 2: Med bakgrunn i hva som konkluderes i Fase 1 og hva SGT ønsker, legges det opp til at man i
Fase 2 foretar nødvendige myndighetsavklaringer. Forut for myndighetskontakt utarbeides plan- og
volumskisser. Fase 2 oppsummeres i et notat til SGT hvor usikkerhetene basert på gjennomganger med
de ulike etatene belyses.
Ved positiv avklaring fra myndighetene vil eventuelt Fase 3 i arbeidet bli iverksatt. Dette innebærer:
Fase 3 baserer seg på hva SGT vurderer som hensiktsmessig å gå videre med basert på notatet som
utredes i Fase 2, samt tilbakemeldinger fra myndighetene. I fase 3, basert på hva SGT ønsker, beskrives
mulighetene med kostnadskalkyle.
Det er et omfattende arbeid som nå skal gjennomføres. Styret ønsker derfor å knytte til seg personer
i sameiet som har kompetanse på ulike ingeniør- og byggfag, for å delta i arbeidet med å utrede ulike
handlingsalternativer for rehabilitering. Interesserte bes kontakte styreleder eller styrekontoret.

Sommerens innbrudd/tyveri/hærverk
Det har vært rapportert om flere innbrudd og forsøk på innbrudd i SGT denne sommeren. Både
innbrudd i sykkelboder og andre boder har vært forsøkt gjennomført. SGT har politianmeldt samtlige
hendelser. Styret har iverksatt tiltak for å sikre en oversikt over adgangsbrikker som er på avveie. Den
enkelte seksjonseier er bedt om å melde inn serienummeret på sine brikker. Det vurderes å
iverksette andre tiltak for å sikre bygningsmassen. Seksjonseiere oppfordres til å vise årvåkenhet og
rapportere til styrekontoret dersom man observerer hendelser som avviker fra normaltilstand.

Sykkelrom i bomberom syd
Den planlagte sykkelparkeringen i bomberom syd er nå ferdig oppført. Pga. forsinkelse hos Kaba som
leverer låsesystemet, er løsningen foreløpig ikke tatt i bruk. Estimert ferdigstilling er november 2019.
Nærmere info kommer.

Idéverksted
Styret arrangerte den 22. mai et idéverksted for å motta tanker og innspill fra beboere i forbindelse
med fremtidig utforming av sameiets utearealer. I og med at det p.t. jobbes med utredning av
betongskader i sameiet, har prosjektet foreløpig en ubestemt tidshorisont.
Styret vil derfor ikke gå videre med prosjektet, før betongsaken er avklart. Vi takker for alle mottatte
innspill, og oppfordrer beboere om fremdeles å sende sine idéer og innspill til styrekontoret.

Oppgradering av lekeplass
Styret har tidligere fått bevilget kr. 180.000,- av OBOS – grønt ansvar. Dette er ment å skulle dekke
inntil 50% av anskaffelseskost for nye lekeapparater til lekeplassen. Pengene er brukt til å montere
nytt nett på klatrestativ. I tillegg er det bestilt fugleredehuske, terrengsklie, karusell og trampoline fra
leverandøren Kompan. Montering er forventet å finne sted i månedsskiftet oktober/november.

Nytt fortau i Kurveien
SGT har i samarbeid med eierne av Kurveien 3 etablert et fortau i Kurveien. SGT eier snuplassen og
midten av veien ned til avkjøring for Kurveien 3. Totalt er det benyttet omlag 100.000 kr til formålet
fra SGTs side, og omlag tilsvarende beløp med grunnarbeid fra eierne i Kurveien 3. Målet med
arbeidet er å sikre at myke trafikanter har en helhetlig trasé, adskilt fra andre trafikanter.

Trefelling/opprydding
DNT jobber også i år med trefelling bak blokka. Da det er god pris på tømmer for tiden, har det vært
vanskelig å få tak i tømmerbil. Dette er grunnen til at tømmer har blitt liggende en stund. Utover
høsten vil det som gjenstår bli hugget.

Dugnader
Vårdugnad - Til tross for regnvær var det godt oppmøte på vårdugnaden av både voksne og barn. Det
ble ryddet skog, raket plener, rettet opp kanter langs avenyen. Etter endt økt ble det servert pizza til
alle oppmøtte. Styret takker for innsatsen til alle som deltok.
Høstdugnaden ble gjennomført noe tidligere enn vanlig, da det også skulle gjøres noe utendørs
arbeid. Det ble gått med ryddesag bak blokkene. Et stort område ble tatt, men mye står igjen. Det ble
raket en del løv med mål om at vi får mindre løv inn i gangene gjennom vinteren. I korridorene ble
det fjernet flekker og tørket av vegger og lister. Kjøkkenet på sameiestuen ble ryddet og vasket.
Stolene på sameiestuen ble også renset. Det var 45 leiligheter som stilte, som er noe færre enn
vanlig. Seksjoner som ikke deltok vil motta giro i posten. Betaling er frivillig.
Røykvarslerens dag
Høst og vinter er en tid da mange benytter levende lys, og desember er den måneden i året med flest
branner. Det er derfor ingen tilfeldighet at 1. desember har blitt valgt til å være den offisielle
batteribyttedagen for røykvarslere.
Styret markerer dagen med å distribuere en konvolutt med 1 stk. nytt 9V batteri i postkassene til alle
beboere i sameiet. De som har behov for flere batterier kan få dette ved å møte opp på
styrekontoret i kontortiden.

