
  

Hva skjer i Lillo Nydalen – nyhetsbrev for sameiet Fernanda Nissens gate 3 

Juni 2020 

Nytt styre 

Nytt styre ble valgt på årsmøtet og består av: 
Kent Erik Tronslien (Styreleder, oppgang F), Sondre Warloff (oppgang D), Jonas Emil Tveter (oppgang F) 
Henning Kristiansen (oppgang F) og Mats Gjertsen (oppgang C). 

Vi tar veldig gjerne i mot innspill til hyggelige tiltak som kan gjøre Lillo Nydalen til et enda triveligere sted å 
bo. Styret kan kontaktes på e-post lillonydalen@mittusbl.no  

Husk nettsiden vår www.lillonydalen.no hvor du finner nyttig informasjon som husordensregler, vedtekter, 
nøkkelbestilling, informasjon om samarbeidspartnere og mye mer. Her ligger også samarbeidsavtale med 
Bovik for utvendig solskjerming.  

 
Varme leiligheter  

Det har kommet en rekke spørsmål om varme leiligheter. Se vedlegg på neste side for informasjon om 
ventilasjon.  

 
Balkonger 

Vi i styret får en del henvendelser angående «balkongsaken» i forhold til å bytte fra frostet til klart glass. Vi 
er fortsatt låst til utbyggers ansvarlige søker (arkitekt) for å kunne få saken behandlet hos PBE. De ønsker 
ikke å gjøre dette på våre vegne og vi må derfor ha ferdigattest på sameiet før vi kan engasjere en annen 
arkitekt. Det gjenstår noen arbeider utomhus som bl.a. parkering ved Dominos, søppelbrønner utenfor 
garasje samt en brannoppstillingsplass på nedsiden av bygg C. Utbygger er i samtaler med styret i 
nabosameiet for å finne en løsning de godtar. Vi purrer stadig på utbygger og har jevnlig kontakt for å 
forsøke å få dette i orden.  

 
Vis hensyn 

Styret har fått en del henvendelser den siste tiden om støy fra balkonger, spesielt etter 23.00. Alle har 
forståelse for at man ønsker og tilbringe disse fine sommerdagene på balkongen, men oppfordrer alle til å 
ta hensyn til naboer i forhold til støy. Samtidig må det være en forståelse for at alle er mer hjemme denne 
sommeren enn normalt og ønsker å benytte balkongen.  

Vi minner om husordensreglene som sier at: Bruken av leiligheten og fellesarealene må ikke på en urimelig 
eller unødvendig måte være til skade eller ulempe for andre seksjonseiere eller beboere. Det skal være 
alminnelig ro mellom kl. 23.00 og 07.00. 

Vi oppfordrer til å ta kontakt med naboer og ha en dialog om det oppleves sjenerende støy før styret 
involveres.  

 

Styret ønsker dere alle en riktig god sommer!  

  



  

Vedlegg – informasjon om ventilasjon 

Mange opplever varme leiligheter på disse fine sommerdagene. I korte trekk er det dessverre ingen felles 
rask, enkel og billig løsning som fikser problemet. Varme leiligheter de seneste dagene skyldes i hovedsak 
to hovedfaktorer. 

1. Oppvarming med energi fra sollys som varmer opp fasadene og sollys som slippes inn gjennom 
vinduer. 

2. Varmere tilluft i ventilasjonsanlegget enn vanlig, på grunn av høy utetemperatur ved inntak på 
takene.  

Punkt 1 kan vi alle gjøre noe med, ved å benytte utvendig eller innvendig solskjerming. I tillegg vil lufting 
på morgen og kveld, kontra midt på dagen hvor sola står høyest på himmelen, bidra til å slippe inn mindre 
varm og fuktig uteluft. Når det gjelder pkt. 2 om varm tilluft fra ventilasjonsanlegget, ønsker vi her å 
tydeliggjøre problemstillingen og hvilke tiltak styret nå utreder som alternative løsninger på lengre sikt.  

Det har også dukket opp nye spørsmål vedrørende støv fra ventilasjonsanlegget. Vi viser her til styrets 
nyhetsbrev av 22.01.2020, tilgjengelig på sameiets nettside under fanen «Ventilasjon».  

Luftbehandlingsanlegg for leilighetene  

Vi har ventilasjonsaggregat, inntak og utkast plassert på takene, med ett aggregat per oppgang. Anlegget 
har som hensikt å levere frisk tilluft og ventilere ut forurenset inneluft. Det er ikke installert kjøling på 
ventilasjonsanleggene. Nå som temperaturen ute er høyere enn hva behagelig innetemperatur er, vil luften 
gå gjennom anlegget uten tilførsel av energi fra varmegjenvinner, men også uten noen form for kjøling. 
Temperaturen på luften som tas inn av viftene på taket vil med andre ord være mer eller mindre den 
samme som luftens temperatur som sendes inn i leilighetene. Det hjelper dessverre ikke at takflaten og 
kanaler på taket er mørke og står eksponert for sollys hele dagen.  

Dette gjør styret 

Vi innhenter i førsteomgang forslag til løsning for installering av kjøling på aggregat og/eller kanalene, og 
vil videre innhente uforpliktende tilbud på arbeidene. Vi vet på forhånd at en eventuell installering av 
kjøling er kostbart, og at det vil ha varierende effekter på inneklimaet i de ulike seksjonene, ettersom det 
på bakgrunn av bl.a. dagens kanalsystem vil være vanskelig å differensiere mellom vestvendte og 
nordvendt leiligheter. I tillegg vet man at beboere har ulike preferanser på innetemperaturer.  

Styret vil også i samråd med fagpersonell se på effekten og muligheten for andre tiltak, som for eks. 
overdekning/skyggelegging av anlegget på sommerhalvåret for å redusere temperatur ved inntakene.  

Oppsummert 

Det vil ikke gjøres særskilte tiltak vedrørende ventilasjon og kjøling denne sommeren. Vi anbefaler hver 
seksjon smart lufting og solskjerming. For de som opplever høye temperaturer kan også portable 
aircondition-enheter være løsningen på kort sikt.  

Vi vil komme tilbake med oppdatering rundt pristilbud for kjøling og eventuelt andre tiltak på et senere 
tidspunkt.  


