
 
 
 
 
 
 
 
På Ekstraordinær Generalforsamling den 16. 
september ble det informert om borettslagets 
tiltagende behov for vedlikehold og hvordan 
styret arbeider med det langsiktige 
vedlikeholdet gjennom et samarbeid med 
USBL. Deres digitale løsning og årlige 
oppfølging vil hjelpe styret med å planlegge 
arbeidet mer effektivt fremover. Prioriterte 
oppgaver på kortere sikt er bytte av ytterdører, 
vinduer og balkongfronter, samt renovering av 
karnapp med råteskader. Det arbeides også med 
bytte av membran på terrassene på GV52.  

Casinetto et stort borettslag med ca. 300 
husstander og en bygningsmasse med svært 
mange forskjellige løsninger som umiddelbart 
kan virke lik. Omfanget og variasjonen stiller 
betydelige krav både til planlegging og 
gjennomføring av større vedlikeholdsarbeider, 
samtidig som økonomien må ivaretas i alle ledd 
i prosessen. I tillegg kompliseres vedlikeholdet 
ofte av at Casinetto står på «gul liste» hos 
Byantikvaren. Vi har i liten grad muligheter til 
å velge raske løsninger.   

Når det er sagt, så er det jo utført en del 
større arbeider på Casinetto i de senere år. For 
eksempel er trappehusene renovert, et stort 
antall ytterdører er byttet, det er lagt ny 
membran på øvre garasjeanlegg og ny takpapp 
på alle blokkene.  

Borettslaget fikk nye søppelcontainere på 
nedre tun i fjor høst. Og ting skjer – etter 
høstferien starter arbeidet med ny 
avfallsløsning også på øvre tun. 

 
Styreleder 

 

 

 

 

Rundskr iv  fra  styret  

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Styret i Casinetto borettslag 2020-2021   Leder: Andreas Gehe (GV42). Styremedlemmer: 
Wenche Engseth (GV 30), Mette Kjeldsberg (PA19), Andrew Kroglund (GV28), Per Håkon 
Mosserud (GV34). Varamedlemmer: Jarle Tangen (GV44), Signe Vestre (GV42) 

N y t t  a v f a l l s a n l e g g  p å  
Ø v r e  C a s i n e t t o  
Det nye avfallsanlegget på nedre tun har vært 
i drift siden 15. august 2019, og så langt har 
det fungert godt. Det ble imidlertid raskt 
oppdaget at anlegget var noe 
overdimensjonert, og to av containerne ble 
derfor stengt for nedkast. Dette sparer vi 
penger på, fordi vi betaler for tømming per 
kasse, uansett hvor fulle (eller tomme) de er. 
Planene for øvre tun er justert i henhold til 
denne erfaringen. I forhold til den 
opprinnelige planen er antall containere 
redusert fra 12 til 8. De nye planene 
innebærer også en betydelig mer bearbeidet 
utførelse av terrengtilpassende tiltak og 
skjerming. Da styret ikke fikk godkjennelse i 
Plan- og bygningsetaten (PBE)  for justert 
plassering av anlegget, vil tiltaket dessverre 
fortsatt innebære felling av flere trær og til 
dels betydelig terrengtilpassing. 

Den påkrevde detaljplanleggingen på 
øvre tun har naturlig nok medført 
forsinkelser, men i uke 41 (5.−9. oktober) 
rigges maskiner og utstyr for det nye 
avfallsanlegget på øvre tun. I uke 42 (19.−23. 
oktober) settes gravearbeidet i gang, og 
entreprenøren EnviroPac antar at de vil 
bruke 5−6 uker på arbeidet.  

EnviroPac tar imidlertid visse 
forbehold. Dersom de må sprenge eller kjøre 
bort forurensede masser slik de måtte på 
nedre tun, kan arbeidet ta lengre tid.  Masser 
må i så tilfelle leveres på godkjent mottak i 
Fredrikstad eller Hamar som har kapasitet for 
slike masser.  

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontaktinformasjon:         Styret:  920 98 034        styret@casinetto.no 

Vaktmester Eivind Sandvik:     480 88 634    post@boligassist.no 

AVFALLSANLEGGET PÅ 
ØVRE CASINETTO 
 
Det nye avfallsanlegget på Øvre Casinetto 
er lokalisert mot Gustav Vigelands vei ved 
innkjøringen til øvre tun. Anlegget vil 
bestå av 8 søppelcontainere: 4 for 
restavfall, 3 for papp og papir og én (1)  for 
glass og metall. Containerne er av typen 
SULO bunntømte containere (se bildet) der 
betongelementet er nedgravd under jorden 
og bare innkastsøylen er synlig på 
bakkenivå. Dette er en avansert måte å 
håndtere avfall på, og lite skjemmende. 
Hos oss er estetikken ytterligere i varetatt 
ved at vi har valgt gule containere 
(tilnærmet Casinetto-gult).   
 

FREMDRIFT 
Uke 41/42: 5.−9 oktober 

Rigging av maskiner og utsyr 

Uke: 42: 12.−16. oktober 

Oppstart gravearbeid 

EnviroPac anslår anleggstiden til 5 til 6 uker.  
Kontaktperson i EnviroPac: Christopher  A. 
Christensen,  mobil: +47 976 08 322, e-post: 
christopher@enviropac.no 

VERDT Å VITE 
Arbeidet knyttet til det nye avfallsanlegget er 
krevende og sammensatt. Høyspentkabelen 
mellom trafoen i Gustav Vigelands vei og GV54 
må legges om i samarbeid med Elvia (Hafslund), 
noe som vil påvirke kjøreadkomsten til 
borettslaget. Nåværende bom i innkjørselen vil i 
tillegg bli erstattet av en senkbar pullert iht. 
tidligere avtale inngått med GV24.   

Anleggsarbeidet vil kreve en del inngrep på 
anleggsstedet. To trær mot Gustav Vigelands vei 
samt trær på oversiden av containerne, må felles. 
Det store treet foran trafoen blir imidlertid 
stående. Busker og kratt som blir berørt av 
arbeidene, blir også fjernet, men det legges til rette 
for mye beplanting i og rundt standplassen. Så 
langt det lar seg gjøre, vil innkjørselen til øvre tun 
holdes fri for anleggsarbeid. Under arbeidet med å 
etablere pullerten, vil det midlertid være begrenset 
tilkomst til borettslaget. 

 


