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Fett og matolje tetter stikkledninger ut fra
blokkene og forårsaker tilbakeslag av
avløpsvann opp i leiligheter

SLIK

VIS FETTVETT I JULEN!

restavfallet.

Til slutt blir både dine og våre rør helt tette og resultatet blirHva med fett fra stekeoversvømmelser. Derfor er det miljøvennlig, lønnsomt og panne eller stekebrett?
Fett fra frityrgryter:
fornuftig at du kaster fettet ditt riktig sted. Resten tar vi oss av.

fettvett.no

De må ikke tømmes matolje
(rest fra frityrgryter ol) i
utslagsvask eller i toalett da
dette medfører tette avløpsrør ut fra blokken som igjen
medfører tilbakslag av avløpsvann som strømmer ut i
de nedre leiligheter.

• Avkjølt stivnet fett i stekepannen og stekebrett
fjerner du med tørkepapir og kaster i matavfallet.
• Fett som ikke stivner, kan
du også helle over i en
tom melkekartong, teipe
igjen og kaste i restavfallet.
• Det er miljøvennlig, lønnsomt og fornuftig at du
kaster fettet ditt riktig
sted.

Innvendig avløpsrør med
stivnet fett fra
husholdningene

Generelt om fett fra husholdningene:
• Det er tilsammen over
3000 km med avløpsledninger i Asker, Bærum
og Oslo.

Tømmes matolje ut i vasken
eller toalett stivner oljen når
det blir avkjølt lenger ned i
rørsystemet. Det legger seg
mest der rørene bukter seg,
snevrer inn, eller i skjøter.
Fettet fester seg som store
klumper invendig i stikkledningene ut fra blokka
Innvendig avløpsrør med
stivnet fett fra
husholdningene

fettvett.no

Større mengder med
flytende matolje skal alltid
leveres til renholdsverkets
gjenbruksstasjon

• Fjerning av fett i avløpsnettet koster innbyggerne
i Asker, Bærum og Oslo
millioner av kroner – helt
unødvendig.

All form for fett eller
matolje skal ikke tømmes i
toalettet eller utslagsvask

Bind, tamponger, q-tips og
våtservietter kastes heller
ikke i toalettet, men i
restavfallet.

Ønsker du besøk
av dette lille
pene dyret?
Rotte på tur i
avløpsrør

APELAND

Tette avløpsrør fører til flom,
• Det er sannsynligvis over
korrosjon, og økte repara120.000 rotter i avløpssjons- og vedlikholdskostnettet i Asker, Bærum og
nader som alle andelseiere
Oslo.
må dekke gjennom husleien/
KASTE• RRotter
DU FE
i avløpsnettet
lever
TTET
felleskostnaden.
· Fett i stekepanutelukkende av fett- og
nen og stivnet,
kjølt fett fjern
matrester
som kastes i avAndelseiere i de nedreavetaer du med
rkepapir og ka
løpet.
Ingen
mat – ingen
sjer kan ved tilbakslagtøav
ster i matav
fallet.
rotter.
Fett og matrester som helles i kjøkkenvasken og toalettet, avløpsvann i tillegg ·tilFeubett som ikke stiv
ner, kan du he
lle
tetter rørene og blir deilig rottemat. Jo mer rester du senderhaget få ødelagt sitt ov
faste
er i en tom•mEt
elke
rottepar
kan
få inntil
kartong,
teip
e
igjen, og kaste
inventar.
ned i avløpet, jo tettere blir rørene og flere blir rottene.
1i 000 barn på ett år.
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Våtromsrehabiliteringenutdrag av statusrapport 3
Prosjektet har en kostnadsramme på 110.688.888
millioner kroner. Det er pr.
d.d. fakturert i alt kr.
60.856.688,- av de disponible midlene. Prosjektet er
pr. d.d. innenfor kostnads
rammen i ”Endelig anleggsbudsjett datert
16/3-2011.
Borettslaget har i revidert
budsjett fra 16.03.2011
satt av en sum for byggherrereserver på kr.
4.000.000,-, det er i tillegg
satt av kr. 5.100.000,- for
uforutsette kostnader. Man
har tidligere registrert at
uforutsett posten ville bli
for liten, dette med hovedgrunn i større omfang vedr.
asbestsanering og tilbakeføring standard. Man så
samtidig at byggherrereserve posten er større en
hva borettslaget trengte.
Med bakgrunn i dette ble
budsjettet revidert ved å
føre over kr. 1.000.000,fra byggherrereservene til
uforutsett posten. Dvs. at
revidert budsjett av
04.09.12 har avsatt kr.
3.000.000,- til byggherrereserve og kr. 6.100.000,i uforutsett. Budsjett summen
forble uforandret på kr.

110.688.888,- Borettslaget
har en “reserve” i forhold til
revidert budsjettet av på kr.
6.100.000,-. Dette utgjør
ca. 5,5% av budsjettsummen. Den avsatte posten
for uforutsett er hittil belastet med kostnader til asbestsanering, kapping av en
strømkabel og tilbakeføring
av høyere standard på bad
hos enkelte beboere. For
kostnader som avregnes mot
et ukjent faktisk antall, er
det satt inn totalanslag
under ”Antatte til/fra” på
konto 941.
Posten for byggherrereserve
er så langt belastet for bestilling av Viega rustfrie rør
med integrert sirkulasjon lik
kr. 2.321.437,- og trykkøkningsanlegg i nr. 88 lik kr.
22.500,-. Totalt er byggherrereserve belastet med
kr. 2.343.937,-.
Post for uforutsett er så
langt belastet med kr.
5.364.744,- hvor tilbake
føringer er estimert til kr.
2.400.000,- for hele
prosjektet. Videre er det
estimert kr. 1.919700,- for
asbestsanering av hylser.
Disse to utgjør i alt kr.
4.319.700,-.

I budsjettet var det satt av
kr. 100.000,- til kostnader i
forbindelse med byggemeldingsgebyr fra Plan og
bygningsetaten (post 917).
Plan og bygningsetaten kom
med nytt prisregulativ i
2011, i det nye systemet
økte prisene betydelig vedr.
rehabilitering i blokker, med
bakgrunn i dette har vi en
overskridelse av denne
posten i budsjettet. Post 917
bygningsgebyr er belastet
med kr. 257.580,-. Konto
909, Andre konsulenter, er
det iht. budsjett ikke
budsjettert med noen
kostnader. Men da vi har
fått inn krav om uavhengig
kontroll fra PBE Oslo
Kommune er kostnadene til
dette lagt inn på konto 909.
Det er så langt påløp kr.
292.640,- for uavhengig
kontroll, men gjenstående
beløp antas til kr. 94.858,Etter prosjektleders oppfatning er de udisponerte
midlene gode og tilstrekkelig til å gjennomføre
prosjektet innenfor det
vedtatte budsjett med de
estimatene som er lagt inn
for gjenstående uforutsett.

Forhandlinger om kjøp Solfjellet P-Hus
Det vises til rundskriv av
desember 2012 og april
2013.
Forhandlinger mellom styret
og Stor Oslo gruppen pågår fortsatt. Det har blitt
enighet vedrørende beskrivelsen om hvordan betong
rehabiliteringen skal utføres.
OBOS Prosjekt har her vært
inne som rådgivere for Stor
Oslo gruppen. Det har også
blitt enighet om andre forhold som uteområder. Det
gjenstår imidlertid avklaringer vedrørende

kontraktmessige forhold
rundt kjøpet.

parkeringsplasser inne på
borettslagets område.

Forslag om kjøp vil som tidligere orientert bli fremlagt
for andelseierne i en ekstraordinær generalforsamling.
En avtale om kjøp vil først
være gyldig ved generalforsamlingens godkjennelse.
Sier generalforsamlingen nei
til kjøp mister man enhver
mulig til å sikre seg et nødvendig behov for parkeringsplasser og det vil kun
gjenstå og opparbeide

Borettslaget styre tar fortsatt forbehold om uforutsette situasjoner som kan
oppstå, som kan medføre at
saken ikke blir fremlagt for
behandling.
Fremdriftsmessig vil det nå
ikke være mulig og avholde
ekstraordinær generalforsamling som tidligere antydet i mai/juni. En eventuell
slik behandling kan tidligst
skje ut i august/september.
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Solfjellet borettslag er en typisk
representant for 60-tallets
boligarkitektur

Beboeravis
for
S olf j e lle t B or e t t slag
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

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.

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

Administrasjon - Styret
Styreleder: Terje Aas
Nestleder: Mette Holmen
Styremedlemmer:
Roald Silnes
Sølvi Klaussen
Stein Even Graadahl

Driftskontoret - Ansatte

SOLSTIKKA
ØNSKER ALLE
NYINNFLYTTEDE
VELKOMMEN TIL
BORETTSLAGET

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

Driftskontoret
Design & layout
Terje Aas

Haugerudveien 80, 0674 - Oslo

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

! 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 til
neste Solstikka er
1. august 2013

