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Sak  OPPUSSING AV FELLESAREAL 

  På sameiermøtet i 2017 ble oppussing av fellesarealene behandlet. 
Følgende ble vedtatt: Styret gis fullmakt til å gjennomføre oppussing av 
oppgangen etter å ha innhentet vurderinger av behov/omfang og hva som 
konkret skal gjøres mht fargevalg mv. 
 
Styret har avgjort at oppgangen fra nedre kjeller til og med 6. etasje og alle 10 
slusegangene inn til leilighetene skal males.  
Det er innhentet tilbud fra tre firmaer, Knem & Næsvik AS, Regbuen 
Malermesterbedrift  og KRM Vedlikehold. Oppdraget går til Regnbuen 
Malermesterbedrift. 
Arbeidet omfatter alle flater som nå er malt. Takene blir hvite som tidligere, 
alle dørkarmene får samme farge som karmene til de 14 leilighetene som fikk 
nye dører sist høst. 
Veggfargen ønsker vi synspunkter på. Fredag 9. mars påføres 3 
fargeeksempler på veggen i annen etasje mot heisen. Vi ber om synspunkter 
fra seksjonseierne innen ettermiddag mandag 12. mars. E-post 
styret@nordraaksgate3.no eller i styrets postkasse.  
 
Regnbuen Malermesterbedrift har til hensikt å begynne arbeidet allerede i 
uke 11.  
 

 JORDLEDNINGSFEIL 
Tirsdag 6. mars var det en feil på lyset i deler av nedre garasje. Elektriker ble 
tilkalt og jordledningsfeil/kortslutning på en kurs ble konstatert. Søk etter 
feilen ble gjort, men elektrikeren (Norelco) som kjenner bygget, kunne ikke 
fortsette jobben før mandag 12. mars. I mellomtiden er det mørkt i oppgangen 
og slusegangene i øvre og nedre kjeller og i avfallsrommet. Midlertidig 
belysning er satt opp, og vi regner med at dette går bra til tross for enkelte 
ulemper. 
 
 

 SAMEIERMØTET/ÅRSMØTET 2018 
er berammet til torsdag 26.april kl. 18.00 på Schafteløkken. Varsel om det 
sendes ut fra OBOS i nær fremtid. 
 
 
Hilsen Styret  
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