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Hærverk på beplantningen ved parkeringshuset
Bjørketrærne som er plantet langs
grenselinjen mellom p-huset og den
kommunale tomten “Hundesletta”
har blitt utsatt for hærverk.
På bildet ser man et tre som har
blitt knekt. Slikt hærverk må
betales av andelseierne i Solfjellet
Borettslag og dekkes inn av
husleien/felleskostnaden.
Utskifting av dette treet koster kr.
11 250,- inkl. mva.
Hensikten med den plantede trerekken er å myke opp den store
dominerende fasaden som vender ut mot “hundesletta” og “Lille Wembley”

Hærverk på vegetasjon ved Haugerudveien 84

Rapport mottatt fra OBOS Prosjekt
Her har noen tatt seg til rette å saget ned flotte einer.
De har også kappet annen lav vegetasjon og lagt alt bare ligge.
Dette burde vært straffet.
Med vennlig hilsen
OBOS Prosjekt AS - Oslo.
Borettslaget v/styret har alltid vært klar på at ingen beboere har
anledning til å utføre uttynning eller felling av trær på kollen. Dette er en
oppgave som kun skal utføres på bakgrunn av gartner faglig råd og
anvisning og skal bestilles av borettslagets styre. Man kan ikke ha en
situasjon hvor enkelt beboeres synspunkter skal ligge til grunn for pleie og
vedlikehold av kollen.
Hvis borettslagets styre blir informert om hvem som tar seg til rette på
fellesområdet, vil styret umiddelbart kreve erstatning på vegne av
borettslaget. Slike erstatningssaker knyttet til ulovlig felling av trær har i
henhold til rettspraksis utløst store erstatningsbeløp
overfor skadeforvolder.
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Hærverk på vegetasjon ved Haugerudveien 84

Amatørmessig og ikke faglig utført. Med andre ord rent
hærverk utført av beboere.

Styret ønsker alle
beboere en riktig
god sommer
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Solfjellet borettslag er en typisk
representant for 60-tallets
boligarkitektur

Beboeravis
for
Solfjellet Borettslag
Administrasjon - Styret
Solfjellet Borettslag v/styrerommet.
Haugerudveien 78, 0674 - Oslo

Solfjellet Borettslag består av
9 høyhus med12 etasjer. Det er to
heiser og to fellesvaskerier i hver
blokk. Byggingen av. borettslaget
tok til i 1966, ble ferdigstilt i
1970 og kan sies å være en
typisk representant for 60-tallets
boligarkitektur. Arkitekter var
Rinnan og Tveten og
hovedentreprenør var
Fagbygg A/S.
Administrasjon - Styret

Kontortid for beboere:
1. og 3. onsdagen i måneden
kl. 18.00 til 19.00. Ingen kontortid i
perioden 15. juni til 15. august

Borettslaget består av 648
leiligheter. Det er tre hovedtyper
leiligheter, liten toroms, stor toroms
og treroms på henholdsvis
43,34 m2, 55,5 m2 og 80,55 m2.

Styrerom:
22 32 20 03. Kun i kontortiden 1.
og 3. onsdagen i måneden mellom
kl. 18.00 og 19.00

Styreleder: Terje Aas
Nestleder: Mette Holmen
Styremedlemmer:
Sølvi Helen Klaussen
Stein Even Graadahl
Roald Silnes

Driftskontoret - Ansatte
E-post:
solfjellet@borettslag.net

Driftskontoret

Driftsleder: Roger Lunde
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VELKOMMEN TIL
BORETTSLAGET

Haugerudveien 80, 0674 - Oslo

Kontortid for beboere:
Mandag til og med lørdag
kl. 10.30 til 11.30
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22 32 21 72

E-post:
solfjellet.vaktmesterkontor@getmail.no

Vaktmester: Max Enger
Vaktmester: Robert Skaug

http://www.solfjellet.no
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