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Mislighold - Manglende vedlikehold av vinduer
har kostet en andelseier kr. 52 000,Som andelseier har du
ansvar for å vedlikeholde
leilighetens vinduer i form
av smøring av vindusmekanismen. Hvis dette
ikke utføres vil vindumekanismen sette seg fast
og overføringsstagene kan
knekke. Inntreffer dette vil
du av vaktmesterkontoret
bli henvist til et firma for
utbedring, da for din
kostnad.

"

Borettslaget har nettopp
avsluttet en sak med
juridisk bistand i
forbindelse med en
andelseier som hadde
spikret fast vinduene til
vindusrammen grunnet
manglende vedlikehold.

Utskifting av et kjøkkenvindu og utbedring av
øvrige vinduer i leiligheten
var nødvendig og
andelseier må nå tilbakebetale kr. 52 000,-. til
borettslaget.

"

Det anbefales derfor at du
jevnlig smører vindusmekanismen. Er du i tvil om
hvordan du smører
vinduene kan du få råd om
hvordan dette utføres ved
henvendelse til vaktmesterkontoret.

vindumekanismen. Ved
utskifting av vindusglass, er
det kun tillatt å sette inn
glass med samme teknisk
spesifikasjon som er
originalt installert. Det er
ikke tillatt å male
vinduenes PVC rammer /
karmer.

"

Vedtektene 6 (3) Vinduer
Andelseier har ansvar for
utskifting av knuste eller
sprukne vindusglass og
smøring / vedlikehold av

Vedlikehold av dørtelefon apparatet i leiligheten
Som andelseier har du
ansvaret for vedlikehold av
porttelefon /svarapparatet
som er montert inne i din
leilighet.

"

Ofte oppstår det feil på
hele porttelefon anlegget
som medfører problemer
for øvrige andelseiere
grunnet forhold hos en
andelseier.

"

Disse problemene skyldes i
de fleste tilfeller at en
andelseier har:
• Feilkoblet svarapparatet
i forbindelse med
oppussing.
• Ødelagt svarapparat i
forbindelse med barns
lek.
• Andelseier har klippet
over ledningene og
fjernet svarapparatet.

I slike tilfeller mottar
andelseier faktura for
utbedring av forholdene.
Svarapparatet er fast
inventar og skal følge
leiligheten ved salg og den
skal være i orden.

"

Vedtektene 6 (1)
Andelseiernes
vedlikeholdsplikt
Ny eier av andelen har
plikt til å utføre vedlikehold
medregnet reparasjon og
utskifting i boligen, selv om
det skulle vært utført av
den forrige andelseieren.

"

Selv om borettslaget til
enhver tid forholder seg til
den som er registrert som
andelseier og overfor
ham/henne kreve kostnaden for utbedring
dekket, kan ny andelseier

føre kravet videre overfor
selger av leiligheten.

"

Vedtektene 8 (2)
Mislighold av
vedlikeholdet
Utføres ikke utbedring /
vedlikehold slik at det
oppstår ødeleggelse eller
vesentlig forringing av
eiendommen, eller slik at
det manglende vedlikeholdet er til plage eller
sjenanse for andre
andelseiere, kan
borettslaget foreta utbedring for andelseiers
kostnad.

"

Vedtektene 6 (9)
Porttelefon
Andelseier har ansvar for
vedlikehold, utskifting av
innvendig installert
porttelefon.

Andelseier er selv ansvarlig for vedlikehold av dørtelefonen i
leiligheten. Borettslaget har ansvar for den utvendige delen
og felles ledning opp.
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Innføring av betaling for bruk av vaskerier
Innføring av betaling for
bruk av vaskerier er
igangsatt.

for blokk. Beboere i de
øvrige blokker vil få litt tid
på seg til å bli vant til
bruken av utstyret.

"

"

Innlogging med betaling er
i skrivende stund igangsatt
i Haugerudveien 80.
Betaling for bruk vil bli
innført fortløpende blokk

Man kan betale for bruk
av vaskeriene på 2 måter.
Enten via internett ved
opprettelse av paypal
konto og bruk av det
norske nettstedet
vasketid.no. På dette
nettstedet vil man også
kunne bestille vasketid i sitt
vaskeri.

"

Hvis man ikke har tilgang
til internett må man gå til
vaktmesterkontoret for å

fylle opp vaskerikortet
med et beløp. Det anbefales at du fyller opp
ditt kort i henhold til ditt
bruk slik at du ikke ofte må
møte frem ved vaktmesterkontoret for lading av
vaskerikortet. Med denne
betalingsmåten må du
reservere vasketid på
automaten i vaskeriet.

"

Alle vil bli varslet i form av
rundskriv med dato for
oppstart med betaling og
informert når internett
forbindelse til de enkelte
vaskeriene er etablert.

Solfjellet parkeringshus
Utleie til eksterne leietakere
Det har blitt utført oppfølgende vurdering av
mva. hos skatteetaten, som
har avklart at borettslaget
allikevel kan leie ut parkeringsplasser til ikke

betjene driftskostnader og
nedbetaling av fellesgjeld.
Kontrakt messig er det
overfor ikke andelseier av
borettslaget tatt høyde for
disse må frasi seg plasser,
hvis det igjen skulle oppstå
venteliste på parkeringsplasser.

"

andelseiere av borettslaget, uten at dette vil
medføre mva. for borettslagets egne andelseiere.
Dette er gunstig for borettslaget da ledige
parkeringsplasser kan
leies ut og inntekten fra
disse, vil være med på å

Leiesum for egne andelseiere vil som tidligere fastsatt være kr. 500.- pr. måned. For eksterne leietakere (ikke andelseiere)
vil leiesum være kr. 590.pluss mva. som utgjør kr.
737,50 inkl mva.

"

Som tidligere orientert til
ekstraordinær generalforsamling er det utført en
regnskapsmessig analyse
som tilsier 2% husleieøkning ved 50 % par-

keringsdekning i P-huset og
0 % økning ved fullt
belegg. I dette forhold har
man også regnet med
inntektsdekning fra samtlige utvendige parkeringsplasser.

"

Det minnes også om at
borettslaget ikke har innført de siste 3% i husleieøkning i forbindelse med
våtromsrehabiliteringen.

"

Vurdering av husleienivået
i borettslaget vil normalt
bli utført av styret i forforbindelse med budsjett
og regnskapsmøte.

?
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Forslagsfrist til ordinær generalforsamling
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.

"

Til orientering er det
forventet at ordinær
generalforsamling vil bli
avholdt medio april 2015 i
Haugerud kirke.

"

fremkommer også som
opplysning på borettslagets nettside.
For å kunne fremme forslag
til generalforsamlingen må
man være andelseier i
borettslaget.

generalforsamlingen - skal
være stilet til generalforsamlingen samt undertegnet med andelseiers
navn, adresse og leilighetsnummer.

Forslaget bør være relevant for behandling av en
generalforsamling.

Eventuelle forslag som
ønskes behandlet av
generalforsamlingen, må
være innlevert senest
15. januar 2015.

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

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

Forslag som fremmes til
behandling overfor

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

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

Røykvarsleren - Ditt ansvar

Jul og ny t tår er høy tid
for brann. Husk å sjekke
at røyk varsleren er i
orden
Jul og nyttår nærmer seg - Bruk av balkonger
Vi minner om at oppskyting av raketter
fra balkonger ikke er
ti l latt. Leve n de lys i fo r m
av fakkelbokser ol. er
heller ikke tillatt brukt på
balkonger
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6 - Forkjøpsrett ved salg av brukte boliger

6.1
Dersom en andel i borettslag overdras, kan de forkjøpsberettigede gjøre
forkjøpsretten gjeldende i
overensstemmelse med
boligselskapets vedtekter
Boligen skal kunngjøres for
de forkjøpsberettigede på
behørig vis av OBOS, herunder i minst 1 avvis som
alminnelig lest i området.,
eller på annen måte som
fremkommer av boligselskapets vedtekter.

6.2
Medlemmer som vil benytte
forkjøpsrett, må gi skriftlig
melding til OBOS til en for
formålet oppgitt adresse,
e-postadresse eller eller
telefaksnummer innen den
fastsatte meldefristen etter
at boligen er kunngjort.
Meldefristen skal være
minst 5 virkedager, jf lov
om borettslag § 4-21.
OBOS gjør deretter forkjøpsrett gjeldende på
vegne av boligselskapet
innen fristen som følger av
lov om borettslag § 4-15.
For at ansiennitet skal kunne
påberopes, må må
medlemskap være betalt
eller overført, samt ført inn i
andelseierboka, innen
utløpet av meldefristen.

"

6.3
Bare medlemmer med
ansiennitet fra dagen før

bud ble akseptert, eller
tidligere, kan benytte
forkjøpsrett.

"

6.4
Medlemmer som melder
interesse etter at fristen
etter punkt 6.2 er gått ut,
kan ikke kreve å få kjøpe
boligen i medhold av
ansiennitet.
6.5
OBOS kan fravike reglene
om forkjøpsrett for medlemmene i forbindelse med
inngåelse av avtaler med
grunneiere, utbyggere/
samarbeidspartnere og
offentlige myndigheter.
OBOS kan i enkeltsaker
fravike reglene om forkjøpsrett for medlemmene
når særlige grunner tilsier
det.

"

Kast av juletrær
Containere for juletrær vil bli utplassert
mandag 5. januar og vil bli stående til
torsdag 12. januar
Det er ikke tillatt å kaste annet enn
juletrær i de utplasserte containere.
Beboerne må selv bringe trærne til
de utplasserte containere.

"

Husgeråd skal leveres til komprimeringsbilen
som møter frem ved hver blokk. Oppstart i 2015
fra mandag 5. januar start kl.18.00 i Haugerudveien
72 og ca. 15. minutter stopp ved hver blokk)

Borettslagets styre
ønsker alle beboere en
riktig God Jul
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IN ordningen - Andelseiers mulighet til
nedbetaling av felles gjeld knyttet til sin leilighet
Som tidligere orientert vil
lånet til våtromsrehabiliteringen og lånet til kjøp
av parkeringshuset bli slått
sammen til ett lån.

"

Generalforsamlingen har
tidligere godkjent innføring
av en innordning slik at den
andelseier som ønsker å
innfri deler av eller hele
fellesgjelden for sin leilighet får mulighet til det.

"

Ved hel nedbetaling av
fellesgjelden på egen

leilighet vil man kun betale
ordinære driftskostnader.

"

at dette kan sluttføres i
løpet av 1. halvår 2015.

Den enkelte andelseier må
selv vurdere om det er
lønnsomt og nedbetale
fellesgjelden for sin
leilighet.

"

Før det åpnes for muligheten til å nedbetale sin
del av fellesgjelden må
begge lån gjøres opp slik
at den endelig gjeld blir
kjent og knyttet til den
enkelte leilighet. Det antas

Nedlegging av A-Vaskeriene - Bruk av fellesrom
Det har blitt avholdt blokkmøter i blokkene med en
agenda om hva beboerne i
den enkelte blokk ønsker å
benytte det gamle A vaskeriet til. Ønskene har i
noen blokker vært avvikende fra denne
agendaen.

"

Som en tradisjonell grunnregel i borettslaget vil
borettslaget holde maling
og redskap til oppussing
av rommene som må gjøres
på dugnad av beboerne.
For A-vaskeriene vil borettslaget sørge for at
gamle fundamenter etter
vaskeriutstyr og alle
unødvendige rørføringer
og el-tilkoblinger blir
fjernet. Selve oppussingen
må altså gjøre på dugnad
av beboerne. Dette
arbeidet er planlagt med
oppstart på nyåret.

"

I noen blokker har beboerne kommet med forslag
som ikke kan imøtekommes

av hensyn til både økonomi
og oppfølging.

"

Når det gjelder ønske om
å etablere trimrom vil det
være et krav fra borettslaget at det skal være en
ansvarlig person som følger opp trimrommet. Det
være seg ansvar for et
system/regler for orden og
renhold, ansvar for trimutstyr og ansvar for tilgang
for brukere av trimrommet.
Uten en slik oppfølging vil
borettslaget v/ styret ikke
bevilge midler til etablerring av trimrom. Det er
viktig å merke seg at styret
ikke bekoster alt trimutstyr
men kun gir et tilskudd til
trimutstyr.

"
"

Hvorfor er styret så
restriktive til bruk av
fellesrom?
Det har i en årrekke blitt
opprettet trimrom og andre
typer rom flere steder i
borettslag som etter kort

tid må nedlegges og
rommene avstenges fra
borettslagets side grunnet
manglende oppfølging som
resulteres i manglende
renhold, forsøpling og
hærverk.

"

Styrets erfaring er at
fellesrom kun fungerer når
det er noen ildsjeler som
fortløpende følger opp og
har kontroll på rommene.
Ofte er det dessverre også
slik at når ildsjelene gir seg
er det ingen andre som påtar seg den videre oppfølging av slike rom.

"

Det er derfor viktig å
presisere at alle beboere i
den enkelte blokk har et
ansvar, særdeles
initiativtakere og brukere
av slike fellesrom. Mangler
dette, vil det fra styrets
side ikke være grunnlag
for å benytte husleieinntektene til slike
investeringer.
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Ulovlig ombygging av en 2 roms til 3 roms

I borettslaget
Skriv
inn tekst har en stor 2
roms leilighet blitt bygget
om til en 3 roms leilighet.
Kjøkken ble bygget om til
soverom og kottet ble
bygget om til kjøkken.

"

Plan- og bygningsetat har
uttalt følgende i sin
behandling av saken:

”Tiltaket oppfyller ikke
kravet til lys i kjøkken i
henhold til § 13-12 og
kravet til bodplass på 3 m2
innenfor boenheten eller
internt i bygning i henhold
til § 12-10. Det anmodes
om at tiltaket omprosjekteres i henhold til
kravene i TEK 10, tekniske
forskrifter. Slik tiltaket nå
foreligger, kan det ikke
påregnes godkjent.”

Dette innebærer at styret
ikke kan godkjenne ombyggingen iht. punkt 5 (2) i
vedtektene.
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"

Leserne bør merke seg at
selv en mindre endring
av kott til eksempelvis
utvidelse av soverom er
søknadspliktig overfor
Plan- og bygningsetat.

"

PBE har således kommet til
at bruksendringen som
andelseier har gjennomført, er i strid med TEK 10.

Med ønske
om et Godt
Nytt år
2015

Julen 2014

BORETTSLAGET

Julen - 2014

Solfjellet borettslag er en typisk
representant for 60-tallets
boligarkitektur

Beboeravis
for
Solfjellet Borettslag
Styrekontor
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
Telefon:
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

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.

Styremedlemmer:
Sølvi Klaussen
Stein Even Graadahl
Roald Silnes

"

SOLSTIKKA
ØNSKER ALLE
NYINNFLYTTEDE
VELKOMMEN TIL
BORETTSLAGET

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

Design & layout
Terje Aas
Trykk
Bedriftstrykkeriet AS
Tvetenveien 162,
0671 - Oslo

Haugerudveien 80, 0674 - Oslo
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22 32 21 72
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"

http://www.solfjellet.no
E-post:
solfjellet.vaktmesterkontor@getmail.no

"

Styreleder: Terje Aas
Nestleder: Mette Holmen

Driftskontoret - Ansatte

Driftskontor

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

Administrasjon - Styret

Siste frist for innsendelse
av redaksjonelt stoff til
neste Solstikka er
2. februar 2015

