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Test vaskeriet i Haugerudvn. 80
Etter noen måneder med
testing av nytt vaskeriutstyr
og endring/oppdatering
av programvare for styring
av maskiner samt justering
av disse i Haugerudveien
80, vil utskifting fortsette
trinnvis i de resterende
blokker. Utskifting blir utført i rekkefølge relatert til
problemer med gamle
maskiner.
Nytt vaskeriutstyr er under
installering i B-vaskeriet i
Haugerudveien 82 hvor
maskiner ikke lenger lar
seg reparere grunnet at
deler ikke kan skaffes til
maskinene.
Som tidligere orientert vil
alle vaskerier bli levert
med adgangskontroll og
terminal forberedt for bebetalingssystem. Terminalen
inne i vaskeriet som man
logger seg inn på for å reservere vasketid, loggfører
hver bruker med leilighetsnummer slik at man til enhver tid vet hvem som har
vasket og når.
Stort misbruk av vaskeriene i
borettslaget
Misbruket av vaskeriene
har vært et økende problem og har fordelt seg på
flere forhold.

Borettslaget ved styret står fritt
til og har plikt til å foreta
nødvendig vedlikehold og
utskifting eksepelvis av
vaskeriene. Vaskeriene vil bli
oppgradert fremover relatert til
behovet.
Til generalforsamlingen våren
2014 vil det bli fremsatt
forslag om å redusere fra 18
til 9 vakserier. Det vil videre
bli foreslått innføring av
betaling for bruk av
vaskeriene på lik linje med
øvrige borettslag.
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Ved misbruk eller hærverk
av utstyret eller misbruk i
form av manglende renhold
i henhold til reglene, kan
adgangen til vaskeriet med
det nye utstyret enkelt bli
trukket tilbake ved at kortet for adgangskontroll og
styring av maskinene, blir
sperret for videre bruk.
Systemet hindrer også misbruk av vaskeritider da det
ikke lar seg gjøre å vaske
på en annen brukers vasketid.
En annen form for misbruk i
den senere tid er at noen
har skaffet seg tilgang til

OL rommet i kjelleren og
slått på strømmen til vaskeriet som igjen har gjort det
mulig å vaske og tørke tøy
utover de fastsatte tider.
Dette forhold vil også
effektivt bli hindret med
installering av nytt utstyr.
Videre vil også en andelseiers vaskerikort bli sperret
for bruk hvis det vaskes for
andre som ikke bor i borettslaget
Behov for 18 vaskerier?
Loggføringen / bruken av
vaskeriet i Haugerudveien
80 har avdekket at det ikke
er behov for 18 vaskerier i
drift i borettslaget. På
grunn av bedre støydemping har det også vært
mulig å legge inn en ekstra
vasketid hver dag fredag Lørdag.
De nye høytsentrifugerende
vaskemaskinene halverer
vasketiden i forhold til de
eldre maskinene. ca 35-40
minutter. Tørketiden i tromlene tar ca. 35 minutter.
Bruken av vaskerier har
over år blitt redusert fra
behovet på slutten av 60
tallet da borettslaget ble
oppført. I forbindelse med
våtromsrehabiliteringen som
inkluderer egen kurs til bruk
for vaskemaskin, har også
flere tilpasset badet for
bruk av vaskemaskin.
Hvem skal betale?
I dagens situasjon og bruk
er det for kostbart

herunder altfor råflott å
investere i 18 nye vaskerier
med påfølgende vedlikehold og avskrivning. Videre
er det altfor råflott at borettslaget skal stille vaskerier gratis til disposisjon for
beboerne/andelseierne.
Det er både naturlig og
rimelig at inndekning av
kostnader for etablering og
fremtidig bruk dekkes inn
av brukere av vaskeriet.
Alternativet til dette blir å
heve husleien til samtlige
andelseiere, for et sted må
pengene hentes inn.
Det er altså ikke slik som
noen mener at husleien er
så høy at vaskeriene burde
være gratis. Styrets overordnede oppgave er å sørge for at inntektene/ felleskostnaden dekker de
løpende utgifter.
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Nye skilt - båndtvang - bruk pose
I dyreutvalgets regi
ble det montert nye
skilt på strategiske
steder rundt i
borettslaget.

Sittegruppen og plantefeltet ved gamle
grilplassen - Haugerudveien 76/78
På bakgrunn av spørsmål
fra grøntutvalget om å
skifte ut gamle heller med
oppretting under sittegruppen ved plantefeltet,
besluttet styret og legge
skifer av hensyn til en bedre tilpassing til eksisterende naturstein i området.
Under befaring av området
ble det observert svimerker
etter bruk av engangsgriller. det ble derfor besluttet
å føre føre opp en grill for
mer sikker bruk av slike
griller. Samtidig ble det

montert en ildsikker beholder for brukte engangsgriller. Tidligere har det
blitt investert i automatisk
vanningssystem for plantefeltet.
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Ny nettside - Svar på mest stilte spørsmål
I månedskifte sept/okt. skiftet borettslaget om til en ny nettside. Av hensyn til nye
andelseiere har man samlet informasjon om forhold nye andelseiere spør mest om lett
tilgjengelig på nettsiden. Linken «Svar på mest stilte spørsmål» finner man under
seksjonen styrekontor. Imdlertid forekommer også ofte spørsmål fra beboere som har
bodd i borettslaget en stund. De har kanskje ikke tilgang til internett? Eller kanskje synes
man det er bedre å bruke tid på å sende e-poster selv om informasjonen
finnes tilgjengelig på borettslagets nettsider?
Styrets oppgaver i et så stort borettslag som Solfjellet er omfattende og tidkrevende. Før
du sender en e-post til styret med spørsmål, sjekk om du finner svaret på nettsidene til
borettslaget.

God
Jul

Borettslagets nettside finner du på adressen http://www.solfjellet.no
Ved kjøp av leilighet i
Solfjellet Borettslag:
• Feil eller mangler i leiligheten i forbindelse med
salg/kjøp er et forhold
mellom selger/kjøper og
megler og krav skal rettes
dit. Det vises for øvrig til
borettslagets vedtekter
og husordensregler som
du børe sette deg inn i.
Vedtektene og husordensreglene finner du under
hovedkategorien ”Nyttig”
på nettsidenes menylinje.
Innflytting:
• Ved innflytting bør du
henvende deg til vaktmesterkontoret for å få en
parkeringsdispensasjon
slik at du unngår par-

keringsbot. Det er kun anledning til å stå parkert
20 minutter utenfor hver
blokk. Se kontakt opplysninger under vaktmester
på "Hjem" siden eller
"Kontakt" kategorien på
nettsidens menylinje.
Energimerke/energiattest:
• Det er for samtlige leiligheter i borettslaget utarbeidet energimerke.
Energimerket kan variere i
forhold til leilighetens beliggenhet i bygget. Lurer
du på hvilket energimerke
som gjelder for din leilighet finner du det under
hovedkategorien ”Nyttig”
på menylinjen. Her kan du

laste ned og skrive ut
energiattest og erklæring.
Postkasseskilt:
• Postkassen skal ha 3 skilt
synlig på postkassedøren
Et navneskilt, et skilt med
leilighetsnummer og et
skilt med tekst "Nei takk til
reklame"
• Navneskilt og skilt med
leilighetsnummer får du
bestilt hos Skilt og Nøkkelservice på Tveita senter i
underetasjen.
• Skiltet "Nei takk til reklame" er rød på forsiden
med tekst og hvit på baksiden uten tekst. Ønsker du
Fortsetter side 5

Jul og nyttår nærmerer seg - Bruk av balkonger
Vi minner om at oppskyting av
raketter fra balkonger ikke
e r ti l latt. Leve n de lys i
form av fakkelbokser ol. er
heller ikke tillatt brukt på
balkonger
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uadressert reklame i postkassen, monterer du den
hvite siden ut. Skiltet "Nei
takk til reklame" får du
utlevert uten kostnad ved
vaktmesterkontoret.
• Det er ikke tillatt med
papirlapper, klistremerker
eller dynostrimler på postkasedører eller postkasseanlegget da dette ikke er
miljøskapende for omgivelsene. Vestibylen er første inntrykket våre besøkende gjester får av borettslaget.
Nøkkel til hovedinngangsdør
og fellesrom:
• Ved henvendelse til
vaktmesterkontoret får du
utlevert en rekvisisjon som
du leverer til Vrio lås &
nøkkel, Christian
Krhogsgate 2. Kostnaden
til nøkkelsliping må du
betale. Hovednøkkelen er
en systemnøkkel og kan
ikke slippes opp eksempelvis hos Skilt og nøkkelservice på Tveita, da
nøkkelemnene her har en
annen kvalitet som kan
medføre at nøkkelen
knekker i låsen. Dette
firmaet har heller ingen
tillatelse til å slipe opp
systemnøkler på vegne av
borettslaget.
Låst deg ute fra egen
leilighet:
• Har du låst deg ute fra
egen leilighet og ingen
reservenøkkel og ikke vet
hva du skal gjøre? Eller
har du nettopp søkt i
Google på: "låst meg ute"
fordi du leter etter en
låsesmed i Oslo som kan
hjelpe deg? Access lås &
nøkkel AS er en låsesmed
i Oslo som har 24 timers
vaktservice for folk som
har låst seg ute. Kontakt
Access lås & nøkkel AS på
tlf: 22 82 00 50 for mer
informasjon.

Oppføring av navn på
utvendig ringetablå:
• Sender du en e-post med
navn og leilighetsnummer
til vaktmesterkontoret, vil
vaktmester sørge for å føre dette opp på ringetablået. Alternativet til epost er å legge en lapp i
postkassen til vaktmester
utenfor Haugerudveien
80. Du kan ikke benytte
telefonen til denne bestillingen av hensyn til rett
stavemåte
Andre tjenester ved
vaktmesterkontoret:
• Har du en defekt avtrekksventil får du ny uten
kostnad ved henvendelse
til vaktmesterkontoret.
• Vaktmester kan hjelpe eldre og uføre med rengjøring av avtrekksventil/kanal og utskifting av defekt
ventil.
• Vaktmester kan hjelpe
eldre og uføre med smøring av vindusmekanisme
Er du ikke eldre og eller
ufør og er i tvil om hvordan du skal smøre, kan
vaktmester vise deg dette
ved fremmøte på vaktmesterkontoret.
• Vaskerilås med innslått
leilighetsnummer til bruk
for reservering av vasketid kan bestilles ved vaktmesterkontoret mot en
liten kostnad.
• Da boning ikke er en del
renholdet av etasjevestibyler, kan de beboere
som ønsker et penere/
blankere resultat, få utlevert bonevoks uten kostnad ved vaktmesterkontoret.
• Det er viktig å merke seg
at Vaktmesterkontoret ikke
kan tilby ytelser overfor
beboere som går utover

definerte oppgaver. Unntaket er nødsituasjoner
(brann, lekkasje ol. herunder fare for liv og helse)
som kan få konsekvenser
for borettslaget og øvrige
beboere.
Trefftider ved vaktmesterkontoret / henvendelse:
• Det er viktig at du forholder deg til vaktmesterkontorets kontortid for beboere. De ansatte har i henhold til instruks, hovedoppgave med drift og vedlikehold av tekniske rom,
vedlikehold av innvendig
fellesarealer og utstyr
samt utvendig vedlikehold.
De ansatte er med andre
ord opptatt med utførelse
av disse oppgavene. Har
du ikke anledning til personlig fremmøte på vaktmesterkontoret i kontortiden, kan du legge inn en
beskjed på telefonsvarer
eller sende en e-post. Det
er arbeidsleder ved vaktmesterkontoret som registrerer henvendelser fra
beboerne vedr. driftsfeil
ol. og fordeler arbeidsoppgavene til de øvrige
ansatte. Unngå derfor
slike henvendelser til de
ansatte i oppdrag ute på
område.
Hvem skal kontaktes?
• All henvendelse som har
med oppfølgende vedlikehold og reparasjon av
borettslagets tekniske
innretninger og utstyr
innvendig i fellesområder
og på uteområdet. skal
rettes til vaktmesterkontoret - Se kontakt seksjonen ”Vaktmester” på
”Hjem” siden eller ”kontakt” kategorien på menylinjen.
• Henvendelse som vedrører
forsikringssaker, husleie,
Fortsetter side 6
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fremleie/bruksoverlating,
purringer, utkastelser mv.
og salg av boligen skal
rettes direkte til OBOS.
• Andre henvendelser kan
rettes til borettslagets styre. Henvendelser til styret
fra beboerne både i form
av e-post og brev skal
alltid være med fult navn
og leilighetsnummer. Se
kontakt seksjonen under
”Styrekontor” på "Hjem"
siden eller ”kontakt”
kategorien på menylinjen.
Anonyme henvendelser:
• Anonyme henvendelser til
styret i form av e-post blir
umiddelbart slettet. Anonyme skriv i styrets postkasse i Haugerudveien 78
blir kastet i nærmeste
søppelbeholder.
Parkering:
• Søknad om parkeringsplass finner du på nettsiden under hovedkategorien ”Nyttig” på menylinjen og velger deretter
kategorien ”Nedlasting”.
Her finner du også søknad om endring av leilighet. Søknadskjema fylles
ut og sendes med e-post
eller legges i styrets postkasse utenfor Haugerudveien 78.
• Borettslaget har kun 92
egne parkeringsplasser til
fordeling på 648 andelseiere. Det er derfor lang
venteliste på parkeringsplass. Generalforsamlingen har imidlertid besluttet å kjøpe Solfjellet
parkeringshus med ca.
400 parkeringsplasser.
Overtagelse ligger
imidlertid ca. 1 1/2 år
frem i tid.
• Parkeringsplass tildeles
etter ansiennitet/botid i
borettslaget. Når du får
tildelt en parkeringsplass

må du feste borettslagets
oblat i frontruten. Oblat
får du ved å henvende
deg til vaktmesterkontoret. Du må fremvise
vognkort for å få utlevert
oblat da dette skal være
påført plassnummer og
bilens registreringsnummer. Ved manglende eller
ikke gyldig oblat, kan du
bli ilagt kontrollavgift fra
parkeringsfirmaet Smart
Security. Har husstanden 2
biler utstedes 2 oblater.
Parkeringsplassen kan da
benyttes vekselvis med 2
biler.
• Klage på en eventuell
ilagt kontrollavgift skal
ikke rettes til styret men
direkte til Smart Security.
• Har du behov for leiebil i
en periode i forbindelse
med at din bil eksempelvis
er på verksted, kan du få
en tidsbegrenset parkeringsdispensasjon fra
vaktmesterkontoret.
• Av hensyn til brøyting og
ikke minst av plasshensyn
overfor andre brukere av
parkeringsarealet, har du
ikke tillatelse til å parkere
kassevogner/varebiler og
lastebiler som er større
enn en normal personbil.
Plassen skal heller ikke
benyttes til parkering eller
oppbevaring av campingvogner og tilhengere.
• Parkeringsarealet kan ikke
benyttes til vasking og
reparasjon av biler. Dette
er også gjeldende utenfor
blokkenes inngangspartier.
Benytt nærliggende bensinstasjoner eller verksteder til dette formål.
Fellesrom:
• I hver blokk er det fellesrom til bruk for oppbevaring av sykler og barne-

vogner som skal benyttes
til dette formål.
Etasjevestibyler:
• Sykler, barnevogner eller
annet utstyr skal ikke
oppbevares i etasjevestibylen. Unntaket er barnevogn som kan settes utenfor inngangsdøren for en
kortere tid kun når samtlige beboere i etasjen
ikke har noe imot det.
• Skostativ/ sko utenfor den
enkeltes inngangsdør er en
uting og skal ikke plasseres som en fast løsning
der. Spesielt passer dette
ikke utenfor 2 roms leilighetene da det ikke bare
er til sjenanse men tar
også opp areal foran naboens dør. Beboers skotøy
hører hjemme inne i den
enkeltes leilighet.
Leilighetens inngangsdør:
• Ønsker du å skifte
inngangsdør til leiligheten
skal den utseendemessig
være lik etasjevestibylenes
dører til trapperom. (Teak
utseende). Som andelseier
må du selv bestille og bekoste dette.
• Unntaket er ødelagt dør
ved innbrudd i leiligheten
som er politianmeldt. Her
blir borettslagets
bygningsforsikring gjort
gjeldende.
Renholdet av fellesarealer
utføres av eksternt
renholdsfirma:
• Fellesarealer som inngangspartiet/hovedvestibylen nede og heiser vaskes 3 ganger i uken henholdsvis mandag, onsdag
og fredag.
• Etasjevestibylene vaskes 1
gang pr uke i henhold til
følgende plan: Mandag:
Fortsetter side 7

ÅRGANG 25

SOLSTIKKA - NYTT FRA STYRET

Ny nettside - Svar på mest stilte spørsmål
Haugerudveien 72, 74 og
76. Onsdag: Haugerudveien 78, 80 og 82.
Fredag: Haugerudveien
84, 86 og 88.
• Annen hver uke vaskes
trappene og avsatser fra
og med øverste etasje og
ned til inngangspartiet.
• Ved helligdager som faller på en vaskedag vil
renholdsfirmaet vaske
neste eller foregående
virkedag.
• Dessverre kan det en
gang i blant oppleves som
om det ikke har blitt utført
renhold - grunnet at en
bruker av heisen rett etter
rengjøring, har klint den
ned med en form for væske eller annen form for
skitt og har sett det som
naturlig og la det forbli
slik til ergrelser for øvrige
brukere av heisen.
Brannsikkerhet:
• I hver leilighet er det
installert en lovpålagt
røykvarsler. Du har ansvar
for at denne til enhver tid
fungerer. Varsleren bør
regelmessig testes. Fungerer den ikke, skal du i
henhold til borettslagets
vedtekter skifte den ut. Du
kan i tillegg til denne
røykvarsleren for egen
kostnad fra firmaet
Siemens, koble deg til
brannvarslingsanlegget
for fellesarealer som
vestibyler og tekniske rom.
Denne ekstra røykvarsleren på lik linje med den
lovpålagte inne i leiligheten, varsler ikke brannvesenet. Du har også vedlikeholdsplikt for denne
installasjonen.
• I alle etasjevestibyler
finnes det en brannslange
som rekker inn i hver lei-

lighet som kontrolleres
regelmessig av de ansatte
på vaktmesterkontoret.
• Av hensyn til brannsikkerheten og frie rømningsveier må det ikke plasseres/oppbevares ting i
vestibyler kjellerganger
og lignende. Av samme
grunn er det heller ikke
tillatt med grilling på balkonger da matos kan
trekke inn i andre leiligheter.
Dørtelefon anlegget:
• Dørtelefonanlegget består
en telefon installert i hver
leilighet som er knyttet til
et ringetablå på utsiden
av inngangsdøren nede.
Med dørtelefonen taler du
med de som ringer på og
åpner døren.
• Du har ansvar for kostnadsmessig vedlikehold og
utskifting av telefonen ved
feil på denne. Vanligste
årsaker til feil er barns lek
med telefonen og feilmontering i forbindelse med
oppussing av leiligheten.
Ofte medfører dette i tillegg kortslutning på telefonanlegget slik at brukere på samme telefonstrekk
ikke får benyttet sine telefoner. Kostnaden for andelseier til feilsøking og
utskifting kommer raskt
opp i to til tre tusen kroner. Utbedres ikke feilen
umiddelbart, vil andelseiers telefon bli frakoblet
anlegget av hensyn til de
øvrige brukere.
Vedlikehold /smøring av
vinduer:
• I henhold til vedtektene
har du ansvar for regelmessig vedlikehold/smøring av de mekaniske delene inne i vinduene. Hvis
dette ikke utføres, kan

lukke/åpne mekanismen
svikte og overføringsstag i
vinduene kan knekke. Ved
manglende vedlikehold i
henhold til vedtektene må
du da som andelseier betale for reparasjon av vinduene. Er du usikker på
hvordan du smører kan du
henvende deg til vaktmesterkontoret som vil vise
deg hvordan dette utføres.
• Vindusrammer og karmer
er i vedlikeholdsfritt materiale i hvit utførelse. Disse
skal ikke males men kun
holdes rene.
Endring av leilighet –
Bruksendring:
• Endring av leilighet ved
fjerning av lettvegg som
medfører en endring av
eksempelvis kott til oppholdsrom, lekerom eller lite
gjesterom er definert som
bruksendring. Ved en slik
endring må andelseier selv
bekoste og søke Plan og
bygningsetat om bruksendring. Et tiltak kan ikke
igangsettes før tillatelse er
gitt.
• Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel innenfor
en bruksenhet vil eksempelvis være endring av
kott/bod til annet bruk en
det det er beregnet
til. Under forutsetning av
at en godkjennelse blir gitt
fra Plan og bygningsetat
og at arbeidet endringen
ikke berører bærende
konstruksjoner og slik at
arbeidet uføres på en
faglig forsvarlig måte, kan
borettslaget etter søknad
godkjenne en endring.
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Fjerning og erstatning/innplanting av trær
På bakgrunn av befaring og anbefaling fra gartnerfaglig hold i OBOS Prosjekt vil det bli
fjernet og erstattet / innplante trær rundt om i borettslaget.

Fjernes

Fjernes

Fjernes

Fjernes - innplante syriner og fagerbusk

Fjernes - innplante 1 ny lønn

Fjernes

Fjernes - innplante søyletre

Fjernes

Fjernes

Fjernes - innplante lønn
Fortsetter side 9
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Fjernes

Fjernes

Fjerne 2 stk. blågran

Solfjellet parkeringshus - Fremdrift
Entreprenøren som utfører
rehabiliteringen antyder at
3. og 4. etasje vil kunne tas
i bruk ca. i månedskifte
jan/feb 2014. I den
forbindelse må leitakerne
flytte bilene opp til disse
etasjer slik at
rehabiliteringen kan
fortsette i 1. og 2. etasje
Når rehabiliteringen er sluttført vil man få igjen sine tidligere faste plasser

Kast av juletrær
Containere for juletrær vil bli utplassert
torsdag 2. januar og vil bli stående til
fredag 10. januar
Det er ikke tillatt å kaste annet enn
juletrær i de utplasserte containere.
Husgeråd skal leveres til komprimeringsbilen
som møter frem ved parkeringshuset mandag
6. januar (kl.18.00)
Beboerne må selv bringe trærne til de utplasserte
containere

Borettslagets styre ønsker alle beboere
en riktig God Jul
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Forslagsfrist til ordinær generalforsamling 2014
I henhold til lov om
borettslag, skal styret
varsle alle andelseiere om
dato for avholdelse av generalforsamlingen og om
siste frist for innlevering
av forslag.

Forslaget sendes/leveres
borettslagets adresse som
er:
Solfjellet Borettslag v/
styret
Haugerudveien 78, 0674 Oslo

Til orientering er det
forventet at ordinær generalforsamling vil bli avholdt
medio april 2014 i
Haugerud kirke

Forslag som fremmes til
behandling overfor generalforsamlingen - skal være
stilet til generalforsamlingen
samt undertegnet med
andelseiers navn, adresse
og leilighetsnummer.

fremkommer også som
opplysning på borettslagets nettside.

Eventuelle forslag som
ønskes behandlet av generalforsamlingen, må være
innlevert senest
15. januar 2014.

For å kunne fremme forslag
til generalforsamlingen må
man være andelseier i
borettslaget.

Forslagsfrist 15. januar er
fast årlig frist for forslag
til generalforsamlingen og

Forslaget bør være
relevant for behandling av
generalforsamlingen.

Borettslaget ved styret
behandler et eventuelt
forslag før generalforsamlingen og vil avgi sine
skriftlige merknader og
innstilling til forslaget

Ved et eventuelt forslag overfor generalforsamlingen, er det
naturlig at du som forslagstiller møter opp til behandlingen og
således overfor de fremmøtte andelseiere, er tilgjengelig for
eventuelle spørsmål og avklaringer vedr forslaget

Jul og ny t tår er høy tid
for brann. Husk å sjekke
at røyk varsleren er i
orden
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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

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 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.
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 21 03. Kun i kontortiden
1. og 3. onsdagen i måneden
mellom kl. 18.00 og 19.00
E-post:
solfjellet@borettslag.net

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

SOLSTIKKA
ØNSKER ALLE
NYINNFLYTTEDE
VELKOMMEN TIL
BORETTSLAGET

Driftskontoret

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

Design & layout
Terje Aas

Haugerudveien 80, 0674 - Oslo

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

Administrasjon - Styret

Trykk
Bedriftstrykkeriet AS
Tvetenveien 162,
0671 - Oslo

! Vi er på Nett !

22 32 21 72

E-post:
solfjellet.vaktmesterkontor@getmail.no

http://www.solfjellet.no

Siste frist for innsendelse
av redaksjonelt stoff til
neste Solstikka er
2. februar 2014

