
VELKOMMEN TIL ETTERSTADKROKEN 5 H 
 
Styret i Etterstadkroken 5 H består av: 
 
 Berit Knudsen, leder 
 Trine Nesland, styremedlem 
 Helge Moe Fredriksen, styremedlem 
 Geir Dorp, varastyremedlem 

 
Henvendelser til styret bør skje skriftlig, og vi oppfordrer alle til å bruke e-
postadressen etterstadkroken5h@gmail.com eller besøke sameiets nettsider 
www.etterstadkroken5h.wordpress.com.  
 
Forretningsfører 
Forretningsfører for Etterstadkroken 5 H er Enqvist eiendom. Vår kontaktperson heter 
Marcus Hultgren, og kan kontaktes på e-post til hultgren@enqvist.no eller pr. telefon 22 
80 95 95/22 80 95 38. Generalforsamling avholdes årlig – normalt primo/medio mars. 

  
Dugnad og containere 
Dugnad i hele Etterstadkroken gjennomføres hver vår. Containere settes ut i 
forbindelse med dugnaden, i tillegg til en gang hver høst hvis det er behov for det. 

  
Etterstadkroken vel og garasjelag 
Etterstadkroken 5 H er med i Etterstadkroken vel og garasjelag på lik linje med de 
syv andre blokkene i Etterstadkroken. Nr. 5-blokkene er sameier, mens nr. 7-
blokkene er borettslag. Etterstadkroken vel og garasjelag sørger for at felles 
utfordringer som vaktmestertjenester, snøbrøyting, dugnader, containere, GET-
avtale, flaggheising, feiing av garasjene m.m. blir tatt hånd om. Etterstadkroken vel 
og garasjelag har hjemmeside på Internett: www.ekvel.no.  

  
Søppel 
Det er søppelsjakter til vanlig avfall og til papir utenfor blokka. Lenger opp på 
området (mot t-banen) er det også en sjakt for glass. 

  
Navn på ringeklokken og skilt til postkassen 
Det man ønsker at skal stå på ringeklokken kan meldes inn til 
etterstadkroken5H@gmail.com, så endrer vi på skiltet. Postkasseskilt må man skaffe 
selv, i tråd med bestemmelsen om dette i husordensreglene. 

  
Nye nøkkelbrikker til ytterdør 
Fås ved henvendelse til etterstadkroken5H@gmail.com, eller et av styrets 
medlemmer. Nye nøkkelbrikker koster 200 kr. 
 
Markiser og fasadeendringer 
Det er ikke tillatt å sette opp markiser i andre farger enn grått og hvitt. Det samme 
gjelder dersom man ønsker å male taket/søyler på verandaen. 
 
Husordensreglene 
Styret oppfordrer alle beboere til å sette seg inn i sameiets husordensregler. Disse er 
slått opp i oppgangen ved postkassene, tilgjengelige på nettsidene og på forespørsel 
til styret og forretningsfører. 
 

                                 

STYRET 
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