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Klage over avslag på etablering av
parkeringsplasser ved kollen
Plan- og bygningsetaten
Boks 364 Sentrum
0102 OSLO

ovennevnte sak datert 2. november 2012.
Vi påklager med dette avslaget på vegne
av tiltakshaver Solfjellet borettslag.

!

Klagen er rettidig fremsatt.

Oslo, 23. november 2012
13116-0010-12
KLAGE OVER AVSLAG PÅ ETABLERING
AV PARKERINGSPLASSER —
HAUGERUDVEIEN 78, SAKSNR
201210724
1. Innledning
Det vises til avslag på søknad om
etablering av parkeringsplasser i

Etatens avslaggrunner kan oppsummeres
slik:
Etaten mener tiltaket ikke tilfredsstiller krav
til visuelle kvaliteter etter pbl § 29-2
Etaten finner ikke grunnlag for å gi dispensasjon fra bebyggelsesplanens formål naturterreng.
Vi vil i det følgende redegjøre nærmere for
tiltaket, og vise at vilkårene er oppfylt med

Fortsetter side 3

Nyttige opplysninger foran årets ordinære
generalforsamling
Generalforsamlingen er
den øverste myndighet i
borettslaget. Generalforsamlingen ledes av styrets
leder med mindre generalforsamlingen velger en annen møteleder.
I generalforsamlingen som
avholdes hvert år presenteres styrets arbeid og resultater gjennom årsberetning og regnskap.
Styret honoreres for sin innsats gjennom generalforsamlingens fastsettelse av
styrehonoraret.
Generalforsamlingen kan
ikke ta opp til behandling
eller treffe beslutning om
andre saker enn det som er
bestemt angitt i innkallingen

Etter loven har forretningsfører og styreleder plikt til
å være tilstede.
Når det skal fattes vedtak
har andelseier kun en stemme. En annen person kan
stemme med fullmakt fra en
andelseier som ikke har
anldning til å være tilstede.
Det er kun anledning til å
inneha og benytte en fullmakt. Hvis den annen personen er en andelseier, kan
man altså møte med 2 - to
stemmer. Fremleietaker
(bruker) og en representant
fra OBOS har rett til å
møte med tale og
forslagsrett men ikke
stemmerett.
Ved avstemming betraktes
blanke stemmer som ikke
avgitt og telles ikke med i
opptellingen.

Ved de unntak som følger
av loven eller vedtektene,
treffes alle beslutninger
med alminnelig flertall av
de avgitte stemmer.
Ved stemmelikhet utgjør
møteleders stemme utslaget
dersom han/hun har stemmerett. Har han/hun ikke
stemt eller det gjelder valg,
avgjøres saken ved loddtrekning.
Lov om borettslag har ingen
bestemmelse om hvordan
avstemmingen skal foregå
og gir ingen andelseier rett
til å kreve det. Møteleder
eller minst en tiendedel av
de fremmøte kan kreve det.

«Forøvrig er det
møteleders beslutning»

!
!
Inngangen på nedre plan benyttes
!
Møt frem i god tid. Dørene stenges kl. 18.00

Vel møtt til ordinær generalforsamling som avholdes i
Haugerud kirke mandag 22. april.
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Klage over avslag på etablering av
parkeringsplasser ved kollen
hensyn til visuelle kvaliteter for tiltaket i seg
selv og i forhold til omgivelsene. Videre vil vi
redegjøre for at det er grunnlag for dispensasjon fra gjeldende formål i bebyggelsesplan ut fra de kriterier som stilles i pbl §
19-2. Vi vil også komme med enkelte bemerkninger til øvrige forhold som er behdlet i avslaget.
2. Tiltakets visuelle kvaliteter, pbl § 19-2
Etaten har konkludert med at tiltaket ikke
oppfyller krav til visuelle kvaliteter.
Pbl § 29-2 krever at tiltaket skal inneha
gode visuelle kvaliteter både i seg selv og i
forhold til dets funksjon og dets bygde og
naturlige omgivelser og plassering.
Som bilag til denne klage har prosjekterende utformet mer detaljerte kart og illustrasjoner for å utdype hvordan tiltaket er
tenkt utformet. Innsendte kart og illustrasjoner i søknaden var ikke fullt så detaljerte,
men ga mer skissemessige illustrasjoner over
hvordan skjerming, beplantning mv var tenkt.
Det vises til vedlegg 1) Revidert landskapsplan, 2) Revidert snitt A- A og 3) Lengdesnitt
B-B.
Når det gjelder tiltaket i seg selv, skal det
vurderes opp mot dets funksjon. En parkeringsplass vil alltid måtte ha en opparbeidet
flate som vil bryte med naturgitt terreng for
at en bil skal kunne parkere der. En parkeringsplass vil aldri kunne inneha svært gode
visuelle, estetiske kvaliteter, rett og slett ut
fra dets funksjon. I dette tilfellet har imidlertid landskapsarkitekten prosjektert og utformet tiltaket slik at parkeringsplassene på en
god måte omrammes med grønt i form av
busker og trær samtidig som asfaltarealene
brytes opp med grønne elementer. Dette
hindrer også at tiltaket fremstår som massivt
og dominerende. Vedlagte illustrasjoner
viser en parkmessig opparbeidelse som på
en god måte innlemmer tiltaket i de naturgitte omgivelser slik at tiltakets funksjon ikke
er så inngripende som parkeringsplasser
ellers ville kunne vært.
Når det gjelder det visuelle er det også
viktig å ha i tankene at dagens situasjon,
hvor det parkeres biler langs veien og over
alt i området grunnet svært begrenset parkeringsdekning på organiserte plasser, gir et
svært uheldig og visuelt kaotisk trafikkbilde.

Når det gjelder tiltakets plassering i forhold
til dets bygde og naturlige omgivelser, er
plasseringen nøye vurdert nettopp med
henblikk på å skape en best mulig
tilpasning til omgivelsene. Fjernvirkningen
av tiltaket vil bli minimal, da eksisterende
kolle og vegetasjon fortsatt vil legge rammer og bakgrunn for den visuelle opplevelsen av kollen. Tiltaket er lagt inn i terreng, og er tenkt skjermet i stor grad av ny
vegetasjon og beplantning som skjermer
mot innsyn. Plasseringen tar utgangspunkt i
eksisterende gangsti, hvoretter parkerings
plassene må legges flatt innover i terrenget
frem til fjellskrenten. Den skjæringen som er
nødvendig for å kunne oppnå denne plasseringen innebærer naturlig nok et inngrep i
eksisterende fjellskrent. Dette er planlagt
kompensert gjennom at det plantes klatreplanter i nedkant av fjellskjæringen, samtidig som annen nyplantet vegetasjon på
best mulig måte vil gjenskape det grønne
preget og kompensere for nødvendig
fjerning av vegetasjon. Det "sår" etaten
viser til som følge av skjæringen vil således
ikke bli synlig som et brudd med de grønne
omgivelsene. Alternativet til en skjæring
ville være å fylle opp terrenget og lage en
mur i forkant mot gangstien. En slik løsning
ville på alle måter medføre et mer synlig
og inngripende tiltak i forhold til omgivelsene og det naturgitte terreng. Derfor er en
slik løsning ikke valgt. Skjæringen i fjellskrenten er dermed nødvendig for å oppnå
best mulig plassering med hensyn til skjerming og nennsom tilpasning til omgivelsene.
Etaten viser i avslaget til at terrenglinjer
ikke vises i situasjonsplanen. Disse vises
imidlertid klart på landskapsplanen som er
mye mer detaljert. Terrasseringen som vist
på lengdesnittet illustrerer at tiltaket er
plassert svakt skrånende oppover i terrengets naturlige stigende retning. Tiltaket er
plassert slik på tomten at det ikke vil påvirke egen eller naboers bebyggelse og
utsyn på noen negativ måte. Samtidig gir
valgte plassering minst mulig synlige inngrep i naturlig terreng. Omsøkte plassering
er også grundig vurdert ut fra omgivelsene
med tanke på at dette er en del av tomten
som ikke er egnet for lek og rekreasjon.
Det er planlagt en kjøreadkomst inn til par-
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Klage over avslag på etablering av
parkeringsplasser ved kollen
keringsarealet, mens gående vil ha flere
muligheter gjennom å benytte seg av gangveier som er innlemmet på ulike steder i tilknytning til de grønne punktene. Videre vil
det bemerkes at de grøntarealer som er
lagt inn vil føre til at håndtering av overflatevann vil løses på egen eiendom, i motsetning til hva som vil være tilfellet for mange parkeringsanlegg hvor det kun er lagt
asfalt.
Det er korrekt forstått at maksimumshøyde
på skjæringen er seks meter, slik tilsendt
materiale dokumenterer. Dersom denne
skjæringen skulle reduseres, vil følgelig
også antall parkeringsplasser måtte
reduseres. Det har vært et bevisst valg å
forsøke å plassere inn/konsentrere så
mange plasser som anses hensiktsmessig på
ett sted, fremfor å spre disse rundt om på
tomten og i området for øvrig. Det vises i
den forbindelse også til at det i umiddelbar
nærhet, lenger ned med direkte adkomst
fra Stjernemyrveien, er etablert to åpne
parkeringsanlegg - ett for Solfjellet
borettslag og ett for Haugerud borettslag.
Det anses som hensiktsmessig at disse anleggene ligger i tilknytning til hverandre for
å hindre unødig spredning og båndlegging
av arealer på borettslagets tomt som
benyttes til andre formål.
Førstnevnte parkeringsanlegg er parkmessig
opparbeidet med trær og beplantning og
med en grønn innramming/buffer som skaper en skjerming sett fra veien, se vedlegg
4. Det sistnevnte anlegget fremstår mer som
et fullt ut asfaltert område uten noen form
for skjerming eller tilpasning til områdets
grønne karakter, og skaper en uheldig
kontrast i så måte. Det vises til vedlegg 5.
Etaten skriver at det berørte arealet som
følge av tiltaket i enda mindre grad enn
tidligere vil være egnet for lek og rekreasjon. Til dette vil vi bemerke at det har
vært et helt bevisst valg å legge parkering
til denne delen av tomten nettopp fordi den
allerede er lite tilgjengelig og ikke benyttes
til lek og rekreasjon. Det er et opparbeidet
lekeområde rett på nedsiden av kollen.
Videre er det store naturområder på tomten
som er mye bedre egnet for slike aktiviteter
og regulerte friluftsområder i umiddelbar
nærhet. Som kjent ligger Solfjellet
borettslag rett ved Markagrensen, slik at

det ikke skorter på store, frie rekreasjonsarealer. Flyfoto i vedlegg 6 illustrerer
tilgjengelige grøntarealer i området, hvor
Solfjellet borettslag er merket med A.
3. Kort om dispensasjon etter pbl 19-2
Det er formelt nødvendig med dispensasjon
fra planformålet naturterreng.
Alle de ovennevnte hensyn under punkt 2
viser at innvilgelse av dispensasjon i dette
tilfellet ikke vil føre til at hensynet bak
bestemmelsen det dispenseres fra tilsidesettes i vesentlig grad. Terrengtilpasningen
er gjennomtenkt og opprettholder de hensyn bestemmelsen er satt til å ivareta samtidig som det skapes nødvendige parkeringsplasser som ikke ble innregulert ved
regulering av borettslagets tomt på 60tallet. Ved vurdering av dispensasjon fra en
eldre plan slik som her, er det viktig å ta i
betraktning hvordan samfunnsutviklingen har
vært siden den gang planen ble vedtatt, og
dermed hvordan dagens behov og krav
sammenfaller med planens intensjoner.
Dersom tilsvarende boligbebyggelse skulle
blitt innregulert i området i dag, ville det
vært høye krav til parkeringsdekning, og
det ville ikke vært mulig å oppnå så mange boliger uten å gjøre vesentlig større
inngrep i naturen enn det som her er tilfellet. Etter en helhetsvurdering synes det
også klart at fordelene med å gi dispensasjon klart vil være større enn ulempene i
dette tilfellet. Fordelene er grundig diskutert i punktet ovenfor, og vi kan ikke se noen
ulemper utover det faktum at det gjøres
enkelte nødvendige inngrep i terrenget for
å kunne skape faktiske arealer som kan
egne seg til parkering. Ved at disse inngrepene på en nennsom måte vil skjermes og
tilpasses dagens situasjon, dempes disse
ulempene til et minimum.
Vilkåret for å innvilge dispensasjon er til
stede i dette tilfellet, og skal derfor gis.
4. Nærmere om parkeringssituasjonen
Det er grundig redegjort for parkeringssituasjonen i området i vårt følgeskriv av
26. juni 2012 som fulgte med søknaden. Vi
vil igjen presisere at Solfjellet borettslag
har stor mangel på parkeringsplasser for
sine beboere og at parkeringssituasjonen i
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Klage over avslag på etablering av
parkeringsplasser ved kollen
området er kaotisk. Dette har etaten sagt
seg enig i ved flere anledninger.
Når etaten i avslaget skriver at parkeringsbehovet ikke alene kan være avgjørende,
har vi forståelse for det. Det er imidlertid et
moment blant flere som skal tas med i betraktning ved behandlingen av saken. Den
valgte plasseringen er som nevnt nøye
vurdert, og anses som det best egnede
areal på borettslagets egen tomt. Det finnes
ingen andre arealer i området som kan
benyttes pr i dag, dette har borettslaget
brukt svært mye tid og ressurser på å
utrede. Ut fra de hensyn som er nevnt
ovenfor, er vi derfor av den oppfatning at
behovet for parkeringsplasser og de
fordeler det vil innebære for borettslaget,
og ikke minst for resten av omgivelsene
gjennom fjerning av biler fra kjøreveier i
området, må veie tyngre enn det etaten har
lagt til grunn i sitt avslag.
Etaten har i avslaget oppfordret tiltakshaver til ikke å gå videre med ytterligere tiltak på eiendommen inntil nylig igangsatt
planprosess for mulig omregulering av
Haugerudveien 79 fra parkeringshus til bolig er ferdig behandlet. Denne oppfordringen oppfattes som en form for byggeforbud som mangler hjemmel og begrunnelse. I mangel på annen begrunnelse forstår vi dette som at etaten mener at parkeringssituasjonen vil bli bedre når reguleringssaken er ferdig behandlet. Til dette
er å bemerke at parkeringshuset eller eventuelle nye plasser knyttet til et boligprosjekt
på eiendommen uansett ikke vil gi en dekning i nærheten av hva som er nødvendig.
Borettslaget eier totalt 92 parkeringsplasser
som skal dekke behovet for 648 leiligheter.
De har også mistet rett til en hel	
  del plasser
i senere år som følge av omregulering av
gnr 141 bnr 383 samtidig som Bymiljøetaten har varslet at plasser som borettslaget har disponert i over 25 år vurderes
trukket. Det vises for øvrig til skriv av 26.
juni 2012 for en nærmere redegjørelse.
Borettslaget jobber stadig med nye planer
for å få etablert flere plasser i nærområdet, også på egen tomt slik som her.
Dersom kommunen setter stopp for enhver
benyttelse av egen tomt til slikt formål, vil
dette være svært uheldig. Det vil også
være imot kommunens egne uttalte prinsip-

per og ønsker om forbedring av parkeringsforholdene for området generelt og Solfjellet borettslag spesielt.
Avslutningsvis vil det også vises til mailen fra
Byantikvaren som er innkommet i sak en 27.
juni 2012. Vi kan ikke se at etaten har lagt
vekt på denne i sin vurdering av saken. Det
vil likevel bemerkes at Byantikvarens varslede oppføring av borettslagets bebyggelse
og omkringliggende vegetasjon på gul liste
pr i dag ikke gir hjemmel for å nekte tiltak
på eiendommen.
5. Privatrettslige rettigheter, pbl § 21-6
Det er innkommet en protest fra en beboer i
borettslaget som hevder at borettslaget ikke
har de privatrettslige rettigheter som søknaden forutsetter, jfr. pbl § 21-6. Etaten skriver i avslaget at dette forholdet må avklares i forbindelse med eventuell ny søknad,
selv om det bekreftes at etaten ikke mener
det fremstår som klart at privatrettslige
rettigheter foreligger. Til dette punkt er det
bare kort å bemerke at søknaden er innsendt etter at tiltaket med nødvendig to
tredjedels flertall ble vedtatt på borettslagets generalforsamling 30. mai 2012, ref.
vedlegg 7. Det fremgår av referatet at
saken hadde vært tatt opp en gang tidligere på generalforsamling 27. februar
2012, og det er denne tidligere behandlingen den protesterende beboeren viser til.
Alle privatrettslige rettigheter som søknaden
forutsetter er klart til stede, og pbl § 21-6
er oppfylt.
6. Avslutning
Med dette anmoder vi om en omgjøring av
avslaget, slik at det innvilges rammetillatelse
for omsøkt etablering av parkeringsplasser.
Vi mener saken nå er så godt opplyst og
begrunnet hva gjelder de relevante vurderinger som skal foretas i saken, at det må
være grunnlag for slik omgjøring. Dersom
etaten opprettholder sitt avslag, ber vi om
at saken videresendes til behandling hos
byutviklingskomiteen i det saken omfatter
dispensasjon fra plan.
Med vennlig hilsen
Torkildsen , Tennøe & co. Advokatfirma AS
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TILLEGGSKOMMENTAR TIL KLAGE PÅ AVSLAG
OM PARKERING, SAKSNR 201210724
Det vises til ovennevnte
klagesak, hvor vi representerer tiltakshaver Solfjellet
borettslag.

!

Vi har i dispensasjonsbegrunnelse som fulgte
søknaden, og også i klagen, henvist til at Bymiljøetaten tidligere har varslet
mulig bortfall av 20 parkeringsplasser som borettslaget har disponert etter
approbasjon fra Plan- og
bygningsmyndighetene i
over 25 år.

!

Bymiljøetaten har nå
besluttet at de ikke vil at
arealene disponeres til
parkering. Av vedlagte
Parkeringsplasser ved 88 som
bymiljøetaten vil fjerne

brev av 11. februar 2013
fremgår følgende:

!

”Solfjellet borettslag har selv
store arealer innenfor sin
egen eiendom. Her bør
borettslaget se nærmere på
muligheter for å opprette
parkeringsplasser for
borettslagets medlemmer på
egen grunn, f.eks. slik
Eiendoms- og byfornyelsesetaten foreslår i sitt brev til
dere, datert 07.08.2012.”

!

Som vi grundig har redegjort for, har borettslaget
forsøkt alle muligheter for å
løse parkeringsproblematikken. Den angjeldende
søknaden om parkering på
egen grunn er en av disse
mulighetene. Det oppleves

som paradoksalt at Bymiljøetaten fremstiller det som
en enkel sak å få til parkering på egen grunn, samtidig som de beslutter bortfall av 20 parkeringsplasser og dermed en
ytterligere forverring av
parkeringssituasjonen for
borettslaget.

!

Vi ber om at vedlagte brev
fra Bymiljøetaten vedlegges saken og tas med i vurderingen av klagesaken,
herunder som ledd i en totalvurdering av parkeringssituasjonen.

!

Med vennlig hilsen
Torkildsen, Tennøe & co.
Advokatfirma AS

Dyreutvalget informerer
Av Marin Gjellum
Som sikkert mange har lagt
merke til, er det mange
søppelkasser som er plassert ut rundt i borettslaget
og på veien ved friområdet. Dette gjør det
lettere og plukke opp og
kaste hva hundene legger
fra seg. Det er totalt montert 16 søppelkasser rundt i
området, som blir tømt en
gang i uken. Vi håper alle
hundeeiere bruker disse da
vi har mottatt klager ang.
Hundeekskrementer på
borettslagets områder.
Det flotte friområdet ved
siden av parkeringshuset vil
bli klippet av ISS (ved ny
anbuds kontrakt med kommunen) med jevne mellomrom så dette går an å
bruke. Det har til tider blitt
noe høyt gress som har
gjort dette vanskelig å
bruke, men dette ser ut til

og gå i orden nå, til glede
for alle hundeeiere.

Grønt utvalget og mange
frivillige har plantet blomster planter rundt i borettslaget som er til stor glede
og trivsel for alle. Vi ber
derfor hundeeiere å unngå
markering/urinering på
planter, urner, blomsterbed,
inngangspartier, lekeapparater, ol. Dette betyr alle
upassende steder på borettslagets område.

!

Vi vil også rette en takk til
beboerne som bruker sin
egen fritid til å holde
området grønt og fint.
Vi ønsker å fremstå som et
dyrevennlig borettslag. Det
er derfor viktig og vite at vi
er mange små og store, to
og firebeinte som skal bo
og trives her. Vi deler jo
utearealer, grøntanlegg,
oppganger og heiser sammen. Vi mener derfor til
alles beste at vi er best tjent
med at dyrehold skjer innen
regulerte former.
Borettslaget har derfor satt
en grense på en katt eller
en hund per andel.
Hvis man har dyr, eller skal
anskaffe seg et dyr, må
man iflg. vedtektene for
borettslaget melde fra om
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Dyreutvalget Informerer
Av Marin Gjellum
dette, slik at det kan bli
registrert hos oss i dyreutvalget. Dette står også
på nettsiden til Solfjellet
borettslag.
(www.solfjellet.no)
Dette må gjøres selv om
det er hund/katt /innekatt.
Unnlatelse av registrering
anses som mislighold av
regelverket.
Ved siden av registrering
av dyr i borettslaget, er
utvalgets viktigste funksjon
og ivareta dyr og eiers
interesser, samt å bidra til å
løse konflikter knyttet til
dyrehold før disse eventuelt

får utviklet seg til formelle
klagesaker. Dyreutvalget vil
ikke legge ut alle saker som
kommer på dagsorden i
Solstikka, da dette kan gå
på hver enkelt dyre eier og
dyreforhold som kan være
ubehagelige og ikke egnet
for en felles
interesse. Skiftelige klager
som gjelder enkeltpersoner
og brudd på dyrehold vil
være anonymt så lenge
dyreutvalget kan følge
husordensregler.
Dyreutvalget sin oppgave
er og følge husordensregler
og ivareta avtalen som er
gjort om dyrehold med

Styret i borettslaget. Vi ser
fram til samarbeid og hjelp
fra dere som er dyreeiere
Er det noen som har en
morsom eller spesiell
dyrehistorie fra Solfjellet
ønsker vi i dyreutvalget og
høre/ skrive om det. Send
noen ord til Solfjellet.no
eller vår
http://www.facebook.com/
groups/
131536313539746/?
fref=ts
Solfjellet borettslag hund og
katt

Dyreutvalgets arbeid - Årsrapport 2012 - 2013
Av Martin Gjellum
Etter generalforsamling i
2012 ble totalt fire personer valgt inn til dyreutvalget. Tre var sittende
fra generalforsamling
2011 og som ny kom Tom
Nørve Haugerudveien 74

Hun er blitt informert om
dyreutvalgets oppgaver og
Admin på nettside og
facebook side. Tar over
Marianne Rosseide sine
oppgaver i dyreutvalget for
Solfjellet.

!

Fordeling av honorar for
2012:
Fordeling av honoraret til
utvalgets medlemmer ble
tatt opp og dette blir fordelt likt mellom medlemmene.

!

Dyreutvalget har møttes
etter behov og antall saker
leilighet 712. Videre fra
tidligere generalforsamling
sitter pr. dags dato Kurt
Madsen, Martin Gjellum .

!

Sara Elisabeth Kylgaard
fra blokk 84 stiller til valg
under generalforsamlingen
2013. Etter at Marianne
Rosseid trakk seg p.g.a.
flytting ønskes Sara som
nytt medlem i dyreutvalget.

som har kommet opp. P.G.A.
oppussing av styre- rom har
noen møter funnet sted på
fellesrom i Hauge-rudveien
82.

!

Tidlig på året bestilles
klipping av felles området,
noe som Oslo kommune har
lagt ut på anbud. ISS
fikk denne avtalen.

!

Sara Elisabeth Kylgaard
som ble med i dyreutvalget
i september har siden
deltatt på møter og blitt
informert om dyreutvalgets
arbeid.

!

En skriftlig klage vedr.
brudd på borettslagets
regler for båndtvang. I klagen på hundehold viser det
seg at naboer føler seg
utrygge og til tider truet av
en løs hund. Eier av hunden er blitt overlevert en
skriftlig anmodning med
regler for hundehold i
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Dyreutvalgets arbeid - Årsrapport 2012 - 2013
Av Martin Gjellum
Solfjellet borettslag. Og
etter samtale med Martin
Gjellum og Kurt Madsen
blitt informert om situasjonen for naboer og besøkende. Og har satt seg enig
i og følge borettslagets
regler for hundehold og
båndtvang .

!

Dårlig respons på utvalgets
forsøk på å få inn bilder av
dyr i borettslaget med
historier som skulle postes i
Solstikka. En del aktivet på
Facebook siden.

!

Representant i dyreutvalget
ble kontaktet per telefon av
bekymret mor som vurderte
en politi anmeldelse av en
person hun trodde kunne bo
i Solfjellet. Dyreutvalget
Informerer om at henvendelser må komme skiftelig
gjennom styret.

!

Ved eventuell politi anmeldelse vil dyreutvalget kunne
oppgi lister over alle dyre
eiere i borettslaget. Men
ved at dette gjelder trusler
mot dyreeiere Og ikke er
relatert til dyrehold ser
dyreutvalget på dette som
en politisak og bistår kun
med lister ved henvendelse
fra styret eller politiet.
Begynnelsen av september
ca. kl. 01.00 ble dyreutvalget kontaktet da det
befant seg en død katt
utenfor Haugerudveien 88.
Dyreutvalget i regi av Kurt
Madsen og Martin Gjellum
kontakter eier og informerer om hendelsen, det
viser seg at katten har falt
fra 10 etg. Katten døde
momentant etter fall. Etter
samtale med eier ble den
døde katten levert på
Alnabru klinikken.

Dyreutvalget fikk i desember skriftlig klage på hund i
Haugerudveien 82. 7 etg.
Eieren av hunden har tidligere blitt gjort oppmerksom på dette, da for og
kunne unngå skriftlig klage.
Dyreutvalget sendte da ut et
skriv til eier av hunden, som
svarte med en forklaring og
et løfte om at dette skulle bli
tatt hånd om.
Dyreutvalget søker om midler til og få satt opp skilt
som opplyser om båndtvang
og bruk av pose.

!

Det er per dags dato 33
hunder og 18 katter
registrert i borettslaget.

Grøntutvalgets arbeid - Årsrapport 2012 - 2013
Av Edel Esse
Årets vårdugnad Rusken,
gikk «helt på skinner» i
Driftkontorets regi med litt
hjelp fra oss i GU i forbindelse med serveringen. Det
ble notert at ikke alle var
fornøyd med opplegget for
bevertning utenfor 80blokka. Vi serverte både
pølser og drikke, samt
hjemmebakte kaker, men
det fristet likevel ikke. De
fleste ønsker å samles rundt
blokka der de bor og det
er forståelig. Det blir ikke
flere forsøk.
Drømmen fra året før om
opparbeidelse av bed ved
kollen mellom 76-78 ble
oppfylt og vel så det. En
stor takk til Styret for all
tillit og god støtte. Uten

denne ville det neppe blitt
så omfattende som det ble.

Eldresenteret som gjerne
ville gi oss honnør for det vi
har utført og gjerne ville
vite hva som skulle til for å
engasjere folk på denne
måten. Veldig hyggelig. Det
skal bli spennende å se hva
som har overlevd vinteren
og hvordan fortsettelsen
skal bli.

!
Nå blir det enklere å fortsette samt holde ved like.
Verdt å nevne er også at vi
har fått utrolig mye positive
henvendelser både fra
egne beboere og andre
som ferdes gjennom borettslaget. Eksempelvis fikk vi
besøk av styreleder i borettslaget nedenfor

Det ble ikke mye tid til andre oppgaver rundt i borettslaget i år, men det ble
registrert stor aktivitet rundt
86-blokka i regi av blokkontakt Liv Nordskag og
gode medhjelpere. Bedet
bak blokka ble ryddet og
opparbeidet på nytt og
beplantet av gartneren.
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Grøntutvalgets arbeid - Årsrapport 2012 - 2013
Av Edel Esse
Langs fjellet i oppkjørselen
er det også blitt veldig fint.
Det skjer noe der hele
tiden.

!

Per i 72-blokka gir seg
heller ikke. Der ble det
opparbeidet en ny liten
hageflekk ved tørkebåsen
med blomsterbed og benk
til å sitte og filosofere.
«JA, benken» sier Per og

ber oss være forsiktige med
å sette deg der. Det kan
koste deg dyrt!

!

Nye urner ble innkjøpt til
erstatning for stjålne og
noen har vi i reserve.
Nytt i GU er at Thomas
Christiansen flyttet ut av
borettslaget og det vil si at
vi nå bare er 3 personer.
Det er ønskelig med flere

deltagere som kan brette
opp armene og ta i et tak.
Hvis nye medlemmer melder
sin interesse er det ønskelig
fra Edels side at vedkommende tar over lederansvar
for utvalget.
Grøntutvalget, 26. januar
2013
Sigrun , Sigmund og Edel

Energimerking av bolig
Det minnes om at alle
boliger i borettslaget har
fått energimerke. Både
selger og kjøper av finner
energimerket ved å gå inn
på borettslagets nettside

www.solfjellet.no under
kategorien «Nyttig»
deretter kategorien
«Energimerke»

Felleskostnadens fordeling

Det vises til årsmeldingen med regnskap som vil bli delt ut ved
innkalling til ordinær generalforsamling
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Fra AS Haugerud Varmesentral
Alle energipriser i rapporten
fra varmesentralen er eksklusiv
mva.

!

Oljepriser er inklusiv CO2 avgift, transporttillegg og fratrukket OBOS rabatt. El priser
er inklusiv overføringskostnader og forbruksavgift.
Energipriser for biovarme er
fratrukket 12% rabatt, gitt ut
fra laveste energipris olje eller
el tilgjengelig til varmesentralen.

!

Energipris el fra Hafslund med
utkobbelbar overføring
(høyspent- kjel), har også i
denne årsperioden hatt
redusert forbruksavgift (0,45
øre/kWh) mot normalt 11,39

øre, grunnet mer enn 50%
utnyttelse av bioenergi. Denne
reduserte avgiften kommer kun
til gode ved driftsstopp eller
service på bioenergianlegget
og ved benyttelse av høyspentkjel som topplast.

!

Forbruksavgiften øker til 11,61
øre/kWh i 2013 for produksjonstrømmen. Denne avgiften
legges også til grunn i kWh
bergningen for biobrennsel.

!

Redusert forbruksavgift på
0,45 øre/kWh opprettholdes i
2013. Hvorvidt den reduserte
forbruksavgiften på el til
høyspentkjelen i fremtiden blir
tilgjengelig, er usikkert.

Totalforbruket er lavere enn
2010 men høyere enn i 2011,
noe som er relatert til et noe
høyere graddagstall i 2012
Forbruksreduksjonen kan
tilbakeføres til at Haugerud
Borettslag har avstenger
varmen om sommeren og
justering på sekundærsiden

!

Forholdet medfører en %vis
endring av fordelingen sett i
forhold til tidligere energifordeling uten at dette betyr at
Solfjellet bruker mer energi
enn det som er normalt i
henhold til tidligere herunder
den fastsatte vedtaksførte
sekundærkurve.

!

!

Terje Aas

Abonnentforbruket - graddagstall 2008 - 2012
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BORETTSLAGET

VÅREN - 2013

Solfjellet borettslag er en typisk
representant for 60-tallets
boligarkitektur

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

Kontortid for beboere:
1. og 3. onsdagen i måneden
kl. 18.00 til 19.00. Ingen kontortid i
perioden 15. juni til 15. august
Styrerom:
22 32 20 03. Kun i kontortiden 1.
og 3. onsdagen i måneden mellom
kl. 18.00 og 19.00
E-post:
solfjellet@borettslag.net

Solfjellet Borettslag består av
9 høyhus med 12 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.
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.

Administrasjon - Styret

!

Styreleder: Terje Aas
Nestleder: Rune Ljostad
Styremedlemmer:
Mette Holmen
Gøril Eia
Stein Even Graadahl

SOLSTIKKA
ØNSKER ALLE
NYINNFLYTTEDE
VELKOMMEN TIL
BORETTSLAGET

Driftskontoret - Ansatte

!

Arbeidsleder: Roger Lunde
Vaktmester: Max Enger
Vaktmester: Robert Schaug

Driftskontoret
Haugerudveien 80, 0674 - Oslo

Kontortid for beboere:
Mandag til og med lørdag
kl. 10.30 til 11.30

Design & layout
Terje Aas

! Vi er på Nett !

Trykk
Bedriftstrykkeriet AS
Tvetenveien 162,
0671 - Oslo

22 32 21 72 - 958 11 864

E-post:
solfjellet.vaktmesterkontor@getmail.no

http://www.solfjellet.no

Siste frist for
innsendelse av
redaksjonelt
stoff er
15. april

