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Parkeringshuset - borettslagets tilbud ble ikke akseptert

Redaktør: Terje Aas

Innledning:

på kr 62,7 millioner.

Det vises til tidligere informasjon i septemberutgaven
av Solstikka.

Borettslaget har økt sitt tilbud til 10 millioner og følgende tilbudsbrev ble sendt:

Da eier av parkeringshuset
opprettholder en salgssum
som anses å ligge over markedspris grunnet manglende
vedlikehold som har vært
fraværende siden det ble
bygget, har borettslaget
innhentet fra OBOS Prosjekt
budsjettkostnad til rehabilitering.

Habitatus AS
Gråbeinsletta 31
3030 DRAMMEN
Att.: Odd Hyttedalen

Budsjettkostnad til rehabilitering utgjør 28,7 millioner.
Hvis budsjettkostnaden tillegges siste tilbud fra eier, må
man konkludere med en totalkostnad for borettslaget

Innhold / kategorier:
Nytt fra styret

Oslo, 26. oktober 2009
VEDRØRENDE SOLFJELLET
PARKERINGSHUS

keringshus. Det har tidligere
fremkommet at det tilbud
som er fremsatt av Dem på
vegne av Deres oppdragsgiver ikke er akseptabelt for
våre klienter. Prisen som
tilbys synes urimelig høy ut
fra markedsprisen for denne
type objekter med denne
beliggenhet og tekniske tilstand. Prisen ligger således
(Fortsetter på side 2)

Vi viser til tidligere korrespondanse og samtaler i saken, senest Deres e-mail av
25. september 2009.
Styret i borettslaget har nå
hatt ytterligere et styremøte
med diskusjon av temaet
mulig kjøp av Solfjellet Par-
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Fra Driftskontoret

12-13

Fra Grøntutvalget

14

Fra Turgruppa Fri

15

Forprosjekt rørutskifting og våtromsrehabilitering
INNLEDNING
Forprosjektet er nå ferdig og
det er utført finansierningsanalyse for å avdekke hva
de fremtidige husleiene i
borettslaget kan bli. Det
presiseres at analysen er
utført med utgangspunkt i
budsjettpris. Når det innhentes anbud, kan det forhåpentlig forventes at kostnaden blir lavere og derved gi
en positiv innvirkning i forhold til de tall som fremkommer av forprosjektet.

da utskifting av felles vannrør, soilrør samt sluk med
avstikker, vil medføre bygningsmessige inngrep i den
enkelte andelseiers leilighet.
MINIMUMSLØSNING /
GRUNNPAKKE
Minimumsløsningen heretter
kalt grunnpakken, vil bestå
av følgende momenter:

FORPROSJEKTET

Gulv på baderom:
Fliser, påstøp, og membran
(påstøp for å skjule varmekabler og avløpsrør fra servant/ badekar etc.)

Forprosjektet har tatt utgangspunkt i en minimumsløsning som må gjennomføres

Gulv på WC:
Fliser (ingen membran eller
påstøp)

Vegger på baderom:
Fliser og membran.
Vegger på WC: Malt.
Tak på baderom og WC:
Nedsenket himling / innkassing med stenderverk og
gips. Malt.
Sanitæranlegg på baderom
/ WC:
Alt eksisterende utstyr og
innredning de- og remonteres unntatt klosett som leveres nytt med P-lås.
Vannrør:
Alle rør skiftes ut. Nye stoppekraner på k.v. og v.v. i
leilighet. Stammer føres opp
(Fortsetter på side 7)
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Parkeringshuset - borettslagets tilbud ble ikke akseptert
(Fortsetter fra side 1)

langt over hva borettslaget
har vilje og økonomi til å
betale.
Det er på det rene at parkeringshuset er i dårlig forfatning og således må gjennom
en omfattende rehabilitering.
Som nevnt i tidligere brev
mener vi det enkleste vil
være at parkeringshuset
selges "as is" slik at denne
risikoen påligger kjøper. På
denne bakgrunn er Deres
siste fremsatte tilbud basert
på et slikt prinsipp.
Styret i borettslaget har for
å kunne foreta en økonomisk
helhetlig vurdering innhentet
en rapport/kostnadskalkyle
fra Obos Prosjekt. Det ble i
2001 utformet en lignende
kalkyle for oppgradering av
parkeringshuset. Den gang
omfattet kalkylen også et
påbygg og ny kjørerampe til
nye parkeringsarealer.

Da Jan Olaf Tønnevold
som selger i henhold til
mottatt e-post, ikke aksepterer borettslagets tilbud,
informeres at saken så
langt fra styrets side, anses
som avsluttet uten resultat.
Borettslaget ved styret gjør
oppmerksom på at 10 %
av andelseierne kan kreve
ekstraordinær generalforsamling for å få behandlet
selgers tilbud på
kr. 34 millioner.- som totalt
sammen med rehabiliteringsbudsjettet, vil utgjøre
kr. 62,7 millioner
En slik kostnad må ses i
sammenheng med utskifting av vannrør og våtromsrehabiliteringen, som
er nødvendig å
gjennomføre.

Vedlagte oppdaterte budsjettall for nødvendige vedlikeholdskostnader for 2009,
viser i det første vedlagte
budsjettoverslag en kostnad
på kr. 28.700.000,-. Summen kr. 38.500.000,- som
fremkommet av det andre
vedlegget fra Obos Prosjekt
innbefatter påbygg og ny
kjørerampe, noe som ikke er
relevant i denne sammenheng. Styret og borettslaget
må vurdere faktiske vedlikeholdskostnader sammen med
en eventuell ren pris for salget, da det er sluttsummen
som blir avgjørende for hvilken kostnad som til syvende
og sist vil måtte tas inn i borettslagets budsjetter og
legges frem for generalforsamlingen for avstemning.
Den innhentede budsjettprisen baserer seg på dagens
skadeomfang og vedlikeholdsbehov samtidig som den
i forhold til 2001-budsjettet
er justert mht moms og prisstigning.

Dersom Deres sist fremsatte tilbud skulle legges til
grunn, ville borettslaget
totalt måtte ut med over
kr. 60.000.000,- for kjøp
og oppgradering, samtidig

som de ville løpe en risiko
for ytterligere kostnader
for skjulte forhold eller
oppgradering utover normalt vedlikehold. Slike
summer er det ikke interessant å gå videre med
diskusjoner i forhold til.
Som et siste forsøk på å
komme videre i forhandlinger om et eventuelt kjøp av
parkeringshuset, øker styret
sitt tidligere tilbud om å
kjøpe parkeringshuset til kr.
10.000.000,- mot at de
påtar seg risiko for byggets
tilstand og alle vedlikeholdskostnader. Tilbudet fremsettes som tidligere med forbehold om generalforsamlingens godkjennelse og med
forbehold om at en kommer
til enighet om avtalens øvrige vilkår. Totalkostnadene
borettslaget må forholde seg
til ved avstemning i generalforsamlingen blir kr.
38.700.000,-.
Det er nå 9 måneder siden
Deres første initiativ til kjøp
ble fremsatt og vi kan dessverre ikke se at vi har kommet særlig lenger med hensyn til å komme frem til enighet. Dette innebærer for
borettslagets del at de ikke
kan bruke ytterligere ressurser på å forhandle om kjøp
dersom Deres side ikke aksepterer ovennevnte tilbud.
Styret vil ikke gå inn for å
øke ovennevnte tilbud, og
saken vil således uansett
måtte legges frem for generalforsamlingen etter at vi nå
mottar respons fra Dem –

enten ved å informere om
at forhandlingene er avsluttet uten resultat eller

med fremleggelse av den
nevnte pris og vedlikeholdsrisiko for avstemning. Grunnet
flere andre kostnadskrevende vedlikeholdsposter som
skal inn i borettslagets budsjetter fremover, er det vanskelig å forutse hvordan generalforsamlingen vil stille
seg til å avsette nærmere 40
millioner til dette formål.
Vi ser at De igjen antyder at
Deres oppdragsgiver vil
vurdere andre utnyttelsesmuligheter som utleie og omregulering dersom det ikke

kommer i stand en avtale. I
den forbindelse tør vi igjen
minne om de begrensninger
som ligger i reguleringsplanen i forhold til bruk av eiendommen og resultater av
tidligere forsøk på omregulering som har vært negative
ut fra at det råder et klart
behov for opprettholdelse av
de begrensede parkeringsplasser som finnes i området,
som klart lider under en
mangelfull parkeringsdekning.
Vi avventer Deres skriftlige
tilbakemelding.
Med vennlig hilsen
Torkildsen, Tennøe & co.
Advokatfirma AS
Vedlegg
Kopi: Solfjellet Parkering AS
v/ Jan Olaf Tønnevold
FØLGENDE E-POST AV
29. OKTOBER SOM SVAR
PÅ BORETTSLAGETS TILBUDSBREV, ER MOTTATT:
Vi viser til deres brev av
27.10.09, og registrerer at
det er for lang avstand mellom den prisindikasjon som
gis av Borettslagets styre, og
den pris som eier krever ved
salg.
Videre salg og utvikling av
eiendommen vil derfor gjennomføres uten løpende dialog med borettslaget. Hvorvidt man vil ta kontakt med
de enkelte medlemmer i
borettslaget om kjøp av
enkeltplasser etc. er ikke
besluttet, men kan muligens
synes som en bedre løsning i
den grad man skulle ønske et
slikt salg.
Mvh
Habitatus AS
Odd Hyttedalen
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Parkeringshuset - ulovelig bruk av eiendommen
siden til Crawford Center
som viser til at ny butikk åpnes i dag

Torkildsen, Tennøe & co.
Advokatfirma AS
Plan- og Bygningsetaten
Ulovlighetsenheten

Vedlegg 4- Bilde av oppsetting av skilt på parkeringshusets fasade med reklame for
senteret.

Boks 364 Sentrum
0102 OSLO
Att.: Kari Bjørnstad
Oslo. 29. oktober 2009
KRAV OM STANS AV ULOVELIG BRUK ETTER PBL §
113
MELDING OM REGULERINGSSTRIDIG BRUKAV
GNR 141 BNR 296 FORRETNINGSDRIFT I PARKERINGSHUS
Vårt firma ved undertegnede representerer Solfjellet
borettslag som blant annet
er leietaker av parkeringsplasser i eksisterende parkeringshus på ovennevnte eiendom.
Gnr 141 bnr 296 er regulert til parkeringshus i plan S1137 vedtatt 4. mai 196. ref
5 kart i vedlegg 1 . Eiendommen er tidligere delvis
foreslått omregulert til lager,
men slikt forslag ble ikke
behandlet og vedtatt.
Vår klient har i dag gjort oss
oppmerksom på at øverste
etasje i parkeringshuset nå fra og med i dag, - skal tas i
bruk til forretningsdrift, noe
som vil representere en ulovlig bruk i forhold til gjeldende regulering. Det er pr i
dag ikke fremmet eller
vedtatt noe forslag til reguleringsendring, på eiendommen, og det er heller ikke
omsøkt eller gitt dispensasjon
for bruksendring til forret-

ning.
Bruk i strid med gjeldende
regulering er ikke omsøkt
etaten. Det må derfor settes
en stopper for bruken inntil
en eventuell søknad om
bruksendring eller omregulering er behandlet. Forretningsdrift er et reguleringsformål og en bruk som ikke
er forenlig med dagens formål og som åpenbart bringer med seg mer belastning i
form av trafikk, besøkende
osv. I den grad eier skulle
søke omregulering eller dispensasjon for bruksendring
på et senere punkt, vil slike
forhold måtte vurderes konkret av etaten. Vi forbeholder
oss retten til å komme med
innsigelser for det tilfellet at
det skulle komme inn en formell søknad eller et planforslag vedrørende dette.
Som dokumentasjon på den
ulovlige bruken vedlegges:
Vedlegg 2- Avisannonse som
viser til at det skal startes
garasjeportsenter på eiendommen
Vedlegg 3- Utskrift fra nett-

På denne bakgrunn ber vi
om at etaten umiddelbart
pålegger eier av eiendommen å opphøre med den
ulovlige bruken av eiendommen. Dette med hjemmel i
pbl § 113 hvoretter etaten
kan gi den ansvarlige pålegge med frist om retting. herunder forbud mot fortsatt
virksomhet.
Vi ber også etaten vurdere
krav om fjerning av skilt på
fasaden som ledd i sin oppfølgning av saken.
Det er særlig viktig med en
umiddelbar reaksjon og
oppfølgning. da det i vedlegg 2 annonseres med "stor
åpningsfest torsdag. fredag
og lørdag", noe som vil skape ekstra belastning disse
dagene for den planlagte
driften antas å komme i
gang neste uke.
Vi ber også etaten iverksette
de tiltak og sanksjoner som
finnes nødvendig for å sikre
opphør av den ulovlige bruken, ref pbl § 113.
Eier av eiendommen er Solfjellet Parkering AS, ref utskrift i vedlegg 5. Deres
leietaker Crawford Center
Oslo, har kontaktinformasjon
som fremgår av vedlagte
bilag 1.
Med vennlig hilsen
Torkildsen. Tennøe & co.
Advokatfirma AS

Plan- og bygningsetatens reaksjon på neste side

Parkeringshuset - leieøkningen

PARKERINGSHUSET
HISTORIKK
KORTVERSJON
Obos v/ Oslogarasjene
tilbød opprinnelig borettslaget å kjøpe parkeringshuset for 8 millioner.
Det var enighet om pris og
kontraktsavtale. Obos
hadde imidlertid ikke tid
til å vente på at borettslaget skulle sluttføre forhandlingene med Oslo
kommune vedr tomtekjøp,
som i henhold til generalforsamlingsvedtak skulle
være en del av en helhetlig løsning på parkeringssituasjonen.
Obos solgte da de fikk et
tilbud om kjøp av 5 parkeringshus som var i OBOS
sin portefølje.
Det har fremkommet
opplysninger om at
Solfjellet Parkeringshus
som enkeltobjekt, ble solgt
priset for 4,6 millioner i en
samlepakke på 5 parkeringshus.
Ovenstående sier mye om
lønnsomheten ved å eie å
drive parkeringshuset.
Siden har
eiendomsspekulanter
rådet grunnen.
Det er langt fra de
opprinnelige 8 millioner til
dagens forlangende
på 34 millioner.
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Stoppordre og vedtak om tvangsmulkt
Følgende brev datert 3.
november ble sendt etter
borettslagets krav fremmet
gjennom advokatfirmaet
Torkildsen og Tennøe:
Pålegg om stans av arbeidet i medhold av plan- og
bygningslovens § 113.
Plan- og bygningsetaten
viser til stoppordre gitt muntlig til Bjørn Tengblad i Haugerudveien parkeringshus
den 30.10.2009.
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) § 113 1.
ledd, gis det herved umiddelbar stoppordre for salg av
garasjeporter i parkeringshuset i Haugerudveien 78.

Solfjellet Borettslag v/
styret vil bestride
ethvert forsøk på bruksendring av parkeringshuset til annet formål
enn det som fremkommer av reguleringsbestemmelsene

Med hjemmel i pbl. § Il
6a 2. pkt. fastsettes det
en tvangsmulkt på
kr. 50 000,-.
Frist for fjerning av
porter, lager og
platevegger settes til
14.11.2009.
Det varsles samtidig om
at etaten vil kunne
vedta en ny og betydelig større tvangsmulkt
dersom pålegget ikke
etterkommes innen gitt
frist.

Vedtak om tvangsmulkt.
Plan- og bygningsetaten
behandler denne sak etter
myndighet tildelt etaten
i byrådsvedtak av
22.12.95 sak 1639195.

113 lyder som følger:

-

"Stansing av ulovlig arbeid
og opphør av bruk. Fjerning
eller retting av ulovlig utført
arbeid. Ved forhold i strid
med bestemmelser gitt i eller
i medhold av denne loven,
kan plan- og bygningsmyndighetene gi den ansvarlige
pålegg med frist om retting
av dette, herunder forbud
mot fortsatt virksomhet. Om
nødvendig kan plan- og
bygningsmyndighetene kreve
hjelp av politiet for gjennomføring av pålegg om stansing
av arbeidet eller opphør av
bruk, Ved utferdigelsen av
pålegg skal det settes frist
for oppfyllelse og gis opplysning om at vedtaket vil
kunne følges opp med forelegg som kan få virkning som
rettskraftig dom.

Forholdet er ikke omsøkt og
dermed i strid med plan- og
bygningsloven § 93, 1. ledd,
bokstav c og gjeldende regulering. Arbeidet er således
ulovlig igangsatt.
Plan- og bygningsloven §

Det vises til varsel om
tvangsmulkt gitt på stedet.
Varslingsplikten etter fvl. §
16 anses med dette oppfylt.
Med hjemmel i pbl. § Il 6a 2.
pkt. fastsettes det en tvangsmulkt på kr. 50 000,-.
Dersom pålegget om opphør
av salgsvirksomhet og fjerning av reklameplakater ikke
etterkommes umiddelbart, vil
tvangsmulkten forfalle. Forfalt tvangsmulkt vil bli innkrevd uten ytterligere varsel.
Frist for fjerning av porter,
lager og platevegger settes
til 14.11.2009.
Det varsles samtidig om at
etaten vil kunne vedta en ny
og betydelig større tvangsmulkt dersom pålegget ikke
etterkommes innen gitt frist.
Det gis anledning til uttalelse innen 2 uker.

På bakgrunn av innkommet klage og annonse i
avisene foretok Plan- og
bygningsetaten en besiktigelse på ovennevnte
eiendom 30.10.2009.
Følgende personer var
til stede ved kontrollen:
Bjørn Tengblad, Kari
Bjørnstad og Chris Hartmann.
Større arealer i parkeringshuset er delt opp
med sponplater og
plast. Det er montert 2
garasjeporter foran
noen av p-plassene.
Arealet bak portene
fungerer som spesielt
avlukkede p-plasser og
"kontor". Det foregår
lagring av porter, materialer
og vareprøver. I følge avisannonse forgår det salg av
porter i p-huset. Dette ble
også bekreftet ved besiktigelsen. Det var hengt opp to
reklameplakater på fasadene og en ved inngangen.

Vedtak om tvangsmulkt

Søknad i ettertid
Dersom de ulovlig utførte
arbeider søkes godkjent i
ettertid gjøres oppmerksom at en godkjenning er
avhengig av at kravene i
plan- og bygningsloven,
eller bestemmelser gitt i
medhold av denne lov,
kan etterkommes. Det er
tidligere gitt avslag på
søknad om bruksendring
til lager.
Klageadgang

Pålegg om stoppordre
Med hjemmel i pbl. § 113 1.
ledd gis herved stoppordre
som umiddelbart må etterkommes. Salg må opphøre
umiddelbart og reklameplakatene må tas ned umiddelbart. Vegger og alle lagrede materialer må fjernes.
Stoppordren gis uten skriftlig
forhåndsvarsel etter forvaltningsloven (fvl.) § 16. Da
muntlig varsel er gitt både
på telefon 29.10.2009 og
på stedet 30.10.2009.

Vedtaket kan påklages
etter § 28, jf pbl. § 15.
Frist for å klage er satt til
tre uker etter mottakelse
av dette brevet. Se vedlagte orientering.
Plan- og bygningsetaten
Teknisk fagavdeling
enhet for Byggetilsyn. Åpen
by
Kopi til:
Solfjellet parkering AS, Postboks 6990 St.Olavs plass, 0
130 Oslo
Brann- og redningsetaten
Torkildsen, Tennøe & co.
advokatfirma AS
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Nye postkasseanlegg
Som tidligere orientert igjennom ”Solstikka” vil det i sammenheng med utskifting av
vannrør, soilrør og våtromsrehabiliteringen, bli skiftet
postkasseanlegg i samtlige
blokker.
Da utskiftingen grunnet utdaterte anlegg, er å anse som
nødvendig vedlikehold kan
dette iverksettes av styret
uten generalforsamlingens
samtykke. Imidlertid vil det
være hensiktsmessig at kostnaden til utskiftingen legges
inn i samme lånepakke som
den innledningsvis nevnte

rehabilitering
Det vil bli montert postkasseanlegg som kan ta A4 format og det vil kun være behov for veggareal på venstre side når man går inn inngangsdøren til vestibylen. På
motsatt side må det foretas
tildekking, da det her etter
gammelt postkasseanlegg, vil
bli synlig et felt med råstøp.

Postkasseanleggene vil bli
levert med leilighetsnummer integrert i hver enkelt
postkasse som ikke kan
fjernes.

”Nei Takk” til reklameskilt, vil
medfølge samtlige postkasser og skal plasseres i egen
lomme i postkassedøren for
de som ønsker det.
Det vil bli forbud mot enhver
form klistremerker som f. eks
adresseetiketter/ bolignummer fra det offentlige.
Disse skal i henhold til beskrivelse, festes i dørkarmen til
den enkeltes leilighet.
Under følger eksempler på
hvordan det tilnærmelsesvis
vil bli.

På postkasseanleggene
vil det bli forbud mot
enhver form klistremerker eller papirlapper som
utvilsomt er en
forsøpling av nærmiljøet

Bolignummer festes på
dørkarmen til din
leilighet i henhold
til bildet over.

Side 6

SOLSTIKKA - NYTT FRA STYRET

ÅRGANG 24

Ny parkeringsplass ved Stjernemyrveien
På bakgrunn av underdekning av parkeringsplasser og
den fremtidige usikkerheten
relatert til parkeringshusets
fremtid med de stadige eierskiftinger, er det utarbeidet
planer for opparbeidelse av
parkeringsplasser ned mot
Stjernemyrveien.
Kostnaden til opparbeidelse
vil som tidligere informert i
Solstikka, bli lagt inn i samme
budsjettramme / lånepakke
som er nødvendig for utskifting av vannrør og våtroms-

På bakgrunn av
underdekning av
parkeringsplasser og den
fremtidige usikkerheten
relatert til
parkeringshusets fremtid
med de stadige
eierskiftinger, er det
utarbeidet planer for
opparbeidelse av parkeringsplasser ned mot
Stjernemyrveien.

Kostnaden til
opparbeidelse vil som
tidligere informert i
Solstikka, bli lagt inn i
samme budsjettramme/
lånepakke som er
nødvendig for utskifting
av vannrør og våtromsrehabilitering.
Opparbeidelse av
parkeringsplassen vil bli
lagt frem for
generalforsamlingen
sammen med utskifting
av vannrørene/ våtromsrehabiliteringen

rehabilitering.

gang til plassen

Arkitektfirmaet som har utarbeidet planen, har lagt vekt
på en grønn omramming av
parkeringsplassen, plass for
snøopplag, beholde gangveisystemet og lekeplassen
inntakt. Det er videre lagt
vekt på god belysning i form
av 7 lysmaster.

Parkeringsplassen opparbeides på borettslagets egen
grunn slik at tiltaket ikke
krever søknad om omregulering. Plan- og bygningsetaten har så langt stilt seg positivt til planen.

Plassen vil få innkjøring fra
Stjernemyrveien via kodet
bom, slik at kun leietakere i
Solfjellet Borettslag får til-

Opparbeidelse av parkeringsplassen vil bli lagt frem
for generalforsamlingen
sammen med utskifting av
vannrørene / våtromsrehabiliteringen
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Forprosjekt rørutskifting og våtromsrehabilitering
(Fortsetter fra side 1)

samme sted som dagens
stammer. Skjult rørføring i
lettvegger. Synlige rør på
bad og WC legges i forkrommet utførelse.
Avløpsrør:
Alle røropplegg og sluk skiftes. Stammer føres opp samme sted som dagens stammer. Avløp knyttes til eks.
lufting og skiftes ned til kjellergulv.
Oppvarming på baderom:
Eksisterende oppvarming på
bad demonteres og det monteres elektrisk gulvvarme.
Oppvarming på WC: Ingen.
El. anlegg på bad og WC:
Omtrekking av elektrisk anlegg. Alt elektrisk utstyr demonteres og remonteres unntatt ev. varmeovner på bad
som fjernes. Ny 13A kurs til
badet med jordfeilbryter
leveres.
Kjøkken:
Vann og avløpsrør til kjøkkenbenk skiftes ut. Alle vannlåser i kjøkkenbenker som
ikke er i nyere plastutgave
skiftes ut.
Grunnpakken er nødvendig
å gjennomføre grunnet alderdommen og slitasjen på
samtlige vann og avløpsrør i
borettslaget. Grunnpakken
tar hensyn til at de bygningsmessige forhold som i andelseiers leilighet blir berørt
i forbindelse med rehabiliteringen, istandsettes etter
dagens krav til våtrom.
GENERALFORSAMLINGS
BEHANDLING - AVSTEMMINGFORM
I grunnpakken er det m.a.o.
kun tatt hensyn til hva som er
nødvendig å istandsette etter
rør utskiftingen men i henhold
til våtromsnomen . Grunnpakken er juridisk vurdert til å
ligge innefor det som borettslagets styre, kan igangsette uten generalforsamlingens vedtak. Forholdet omhandler nødvendig vedlikehold av røranleggene med
de nødvendige påfølgende
utbedringer i andelseiers
leilighet som skyldes utskifting av rørene.

På grunn av nødvendig stort
låneopptak, vil imidlertid
saken bli fremmet for behandling av generalforsamlingen. I forbindelse med
behandling av grunnpakken
vil det kun være krav om
simpelt/vanlig flertall ved
avstemmingen.

dard, skal det derfor tilbys
tilleggsleveranser til fast pris,
som beboerne står fritt til å
bestille og bekoste selv,
f.eks.

TILLEGGSPAKKE

 skifte sanitærutstyr ut fra

Det har vært normalt at man
i forbindelse med utskifting
av røranleggene og våtromsrehabiliteringer, tillegger grunnpakken elementer
som bringer standarden i
baderommet opp til et nivå
som er mer vanlig og som
andelseierne på lengre sikt
vil bli fornøyd med. Andelseierne vil tjene på dette da
det vil bli rimeligere og ta
med disse elementer samtidig med rehabiliteringen,
enn hvis andelseier senere
enkeltvis, skulle gå til en slik
tilleggsoppgradering.

Borettslagets styre har
derfor lagt til en tilleggspakke i grunnpakken. Tilleggspakken består av:
 Dobbelt stikkontakt på
bad for vaskemaskin/
tørketrommel.

 Montering av nytt

Vegghengt klosett, ferdig
med fliser og inkludert
trykknapp, montert som
halvhøy innkassing med
hylle.

 utvidet flislegging, alternative fliser, eventuelt dekorog/eller bordfliser.
spesifisert liste, f.eks. ny
servant, speil, baderoms
innredning etc.

 skifte sanitærarmatur for

kjøkkenbenk, servant, dusj
etc.

I forbindelse med ovennevnte har det ved tidligere baderomsrehabiliteringer ofte
vært slik at den entreprenør
som får tildelt jobben, kan
tilby noe inventar og lignende til innkjøpspris, uten å ta
kostnad for monteringen.
Hvorvidt dette vil bli en realitet i Solfjellet Borettslag,
vet man ikke før det har blitt
avhold anbudsrunde på rehabiliteringen. Rehabiliteringen i Solfjellet Borettslag
er imidlertid på grunn av sin
størrelse, ettertraktet hos
entreprenørene i dagens
situasjon.
ØVRIGE TILLEGG SOM KAN
TILBYS ANDELSEIER



 Innfelt belysning i himling
med lysdimmer.

Når man går utover
(grunnpakken som kun krever
vanlig flertall ved utbedringer som er en følge av rør
utskiftingen), og legger til
tilleggselementer som fremkommer over, kreves det 2/3
flertall ved avstemmingen.
Ref. for øvrig avstemmingsform i tidligere avsnitt.
ANDELSEIERS MULIGHET
TIL Å SETTE SITT PERSONELIGE PREG PÅ BAD OG WC
Ved rehabiliteringen skal det
legges opp slik at den enkelte andelseier selv kan være
med å sette sitt personlige
preg på badet. I tillegg til
borettslagets valgte stan-

Sammenslåing av toaletttrom og bad og/eller utvidelse av bad mot entré.
Kostnad er estimert til kr.
20-30.000,- inkl. mva. pr.
leilighet hvor dette mulig.
(Stor 2-roms og 3,5-roms)

 Flislegging av vegger på

separat WC. Kostnad er
estimert til kr. 8.000,- inkl.
mva. pr. leilighet hvor dette mulig. (Stor 2-roms og
3,5-roms).



Varmekabler på gulv i
separat WC. Kostnad er
estimert til kr. 4.000,- inkl.
mva. pr. leilighet hvor dette mulig. (Stor 2-roms og
3,5-roms).

 Ny komplett innmat i sik-

ringskap. Kostnad er estimert til kr. 4.500,- inkl.
(Fortsetter på side 8)

Grunnpakken er
nødvendig å
gjennomføre grunnet
alderdommen og
slitasjen på samtlige
vann og avløpsrør i borettslaget. Grunnpakken
tar hensyn til at de
bygningsmessige
forhold som i
andelseiers leilighet blir
berørt i forbindelse med
rehabiliteringen, istandsettes etter dagens krav
til våtrom.

Det har vært normalt at
man i forbindelse med
utskifting av røranleggene og våtromsrehabiliteringer, tillegger grunnpakken elementer som
bringer standarden i
baderommet opp til et
nivå som er mer vanlig
og som andelseierne på
lengre sikt vil bli fornøyd
med.
Ref Grunnpakke inklusiv
tilleggspakke som skal
behandles som forslag 1
i generalforsamlingen
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mva. pr. leilighet.
Det presiseres at hvis generalforsamlingen kun går for
grunnpakken, vil tilleggspakken som styret har anbefalt,
falle ut og kun være tilgjengelig for andelseiere til en
høyere kostnad i forbindelse
med enkeltbestillinger.
Basert på erfaringstall fra
tidligere våtromsrehabilitering i borettslag, presiseres
at total kostnader til rehabiliteringen er estimerte, herunder er priser som er oppgitt i
tilleggspunktene også kun
estimerte priser, som kan bli
endret når resultatet av anbudsrunden foreligger.

Selv om badet er
rehabilitert etter
våtromsnormen og
skulle bli godkjent som
dette - må man i henhold
til de juridiske
vurderinger, være med
på å betale
felleskostnaden for
rehabiliteringen.

Uansett valg av
rørmateriale, så må
rørene innkasses for å
tilfredsstille krav til
lydoverføring som
kreves i henhold til
gjeldende
byggeforskrifter.
Valg av rør vil bli
foretatt av borettslaget
etter anbudsrunde og i
samråd med engasjert
konsulent.

HVORFOR ER VARMEKABLER I GULV PÅ BADEROM
EN DEL AV GRUNNPAKKEN?
Varmekabler i baderomsgulv
er juridisk vurdert til å være
en vanlig standard for baderom i dag. Varmekabler vil
bidra til å tørke opp fuktighet i betongmassen rundt sluk
og mellom membran og fliser.
Spesielt for Solfjellet er at
dagens gjennomgående
radiatorrør i baderommene
kommer i konflikt i forhold til
å få en enkel og sikker tilpassing til våtromsnormen.
Disse rørene vil derfor bli
fjernet
Man fjerner da også et
fremtidig problem relatert til
lekkasjer og den problemstilling dette vil medføre for
andelseier og borettslag i
forbindelse med ny utbedring av gulv og vegger som
har blitt rehabilitert.
VISNINGSBAD
Det planlegges oppføring av
3 - 5 visningsbad med stor
sannsynlighet i en brakkerigg, slik at man kan se de
muligheter man har til utstyr,
utførelse, flisvalg og lignende.
HVOR LANG TID TAR
REHABILITERINGEN
Ut fra erfaringstall fra
OBOS Prosjekt regner man
med at det vil ta ca. 3 år før

samtlige soilrør og baderom
er ferdig rehabilitert. Dette
utgjør ca. 3 blokker i året og
i snitt ca. 5 uker pr bad.
HVA GJØR MAN NÅR
TOALETTBESØK OG DUSJ
BLIR PÅTRENGENDE?
I størst mulig grad vil man så
langt det er mulig, legge til
rette for at tiden for avstengning av vann i leilighetene blir så kort som mulig.
Dette kan løses hvor dette
går, med å avstenge en kurs
mens en annen er åpen. Det
vurderes også oppsetting av
toalettmuligheter i f. eks
fellesrom. Det kan også
være en fordel å være på
god fot med naboer som har
tilgang på vann når de påtrengende tilfeller melder
seg. En annen mulighet er
familie og venner.

Har det gått bra i andre
borettslag, vil det nok
også gå bra i Solfjellet.
HVA OM MAN ALLERDE
HAR REHABILITERT SITT
BAD I HENHOLD TIL VÅTROMSNORMEN, MÅ MAN
BETALE FOR FELLES VÅTROMSREHABILITERING?
Selv om badet er rehabilitert
etter våtromsnormen og skulle bli godkjent som dettemå man i henhold til de juridiske vurderinger, være med
på å betale felleskostnaden
for rehabiliteringen.
Utdrag av juridisk betenkning:
”Hvis formålet med rehabiliteringen er å gjennomføre
tiltak som i praksis bare kan
gjennomføres i fellesskapet
(skifte av avløpsrør), er det
ikke slik at utbedringer som
andelseier tidligere har utført i våtrommet kan betraktes som en forskuttering av
de tiltak som nå er planlagt
utført. De som har utbedret
våtrommet tidligere, eller
har kjøpt en leilighet der
våtrommet er rehabilitert,
har gjort dette frivillig og
har hatt gleden av tiltaket i
mellomtiden. Andelseieren
kan således ikke kreve verken å få en redusert andel
av felleskostnaden, eller en
refusjon av kostnaden de har
hatt i forbindelse med utbedring av bad og kjøkken.”

Svært få bad ved lignende
rehabiliteringer har vist seg
å bli fullverdig godkjent i
henhold til våtromsnormen,
noe som styret i forbindelse
med lekkasjer fra baderom
har erfart. Befaringer i forbindelse med tilstandsvurderingen og forprosjektet har
også avklart dette . Dette
kan ha årsak i ”gjør det selv
arbeid”, manglende faglig
håndverksmessig utførelse,
samt at den opprinnelige
bygningsmessig oppføring,
ikke har gjort det mulig å få
til en fullverdig rehabilitering
etter våtromsnormen.
VIL DET BLI MER STØY FRA
AVLØPSRØRENE ETTER
REHABILITERINGEN?
Det finnes flere rørtyper,
materialer og systemer som
kan benyttes i avløpsrør.
Dagens støpejernsrør med
nye skjøtemetoder kan brukes, eller man kan benytte
forskjellige typer plastrør og
stålrør. støpejernsrør er best
med hensyn til demping av
lyd og brannsikkerhet. Det
finnes imidlertid også rør
laget av ulike typer tunge
plastmaterialer som har en
tilnærmet like god lyddemping som støpejern.
Det er likevel viktig og merke seg at det ikke finnes noe
nytt produkt som lydisolerer
like godt som et gammelt
støpejernsrør belagt med
"skitt" innvendig.

Uansett valg av rørmateriale, så må rørene innkasses for å tilfredsstille
krav til lydoverføring som
kreves i henhold til gjeldende byggeforskrifter.
Når det gjelder plastrør må
en i tillegg gjøre spesielle
tiltak for å ivareta brannisolering mellom dekkene.

Valg av rør vil bli foretatt
av borettslaget etter anbudsrunde og i samråd
med engasjert konsulent.
NOEN REGISTRERTE FORHOLD ETTER TILSTANDSVURDERING OG FORPROSJEKT
(Fortsetter på side 9)
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Pr. i dag varierer toppsjiktet
både i type og tilstand i de
befarte leilighetene. Noen
har montert vinylbelegg, men
de fleste har stadig en variant av flislagt gulv. I noen
bad har det blitt utført noe
arbeider i den nyere tid og i
noen få leiligheter er badet
fullstendig ombygget og nytt
sluk etablert. Det er ut fra
befaringen grunn til å anta
at de fleste "oppussede"
bad har vesentlige mangler i
forhold til byggeforskrift og
våtromsnorm.
Med mulig unntak et ombygd
bad, tilfredsstiller ingen av
de befarte badene i borettslaget dagens standard. med
belegg/ membran ført ned i
nye sluk med klemring. Det
må likevel antas at noe få
andelseiere på eget initiativ
har gjennomført en rehabilitering som helt eller langt på
vei oppfyller dagens krav.
Noen av de befarte leilighetene hadde badekaret intakt. Noen leiligheter hadde
montert et tett dusjkabinett. I
de øvrige befarte leilighetene dusjes det rett på gulv.
Dusjing direkte på gulv uten
membran utsetter gulvet for
høy fuktbelastning og vil før
eller siden påføre underliggende bad skader i tak.
Dusjing direkte på gulv er
sannsynligvis også tilfelle i
mange av de øvrige leiligheter.
Dusjing direkte på gulv uten
membran ikke bør forekomme, da gulvet ikke er vanntett. Verken fliser, fuger eller
betonggulv er vanntett. Gulv
med vinylbelegg som ikke
er klemt fast til sluket er
heller ikke vanntett.
Dusjing direkte på gulv er
uproblematisk dersom badet
er totalrehabilitert med godkjente membraner i gulv og
på vegg.
Ved befaring ble slukene
kontrollert i den utstrekning
det lot seg gjøre. Slukene
var stort sett lett tilgjengelig.
Renholdet var dårlig i flere
av slukene. Når slukene ikke
rengjøres, renner vannet
dårlig unna. Da stuves vannet opp i sluket og trenger

inn i betongen over slukkanten. Over tid vil fukt trekke
gjennom gulvet til underliggende bad, og forårsake
skade i taket der.
I de befarte leilighetene var
standarden variabel fra
akseptabel til svak. Fuktskader i hovedsak på gulv ble
påvist flere steder og høyt
fuktinnhold ble indikert i
flere gulv/himlinger. Det ble
i tillegg målt fuktighet på
alle flater i flere av de besiktigede badene.
REHABILITERINGSBEHOVET
På bakgrunn av en totalvurdering av innholdet i forprosjektets rapport, blir konklusjonen at borettslaget bør
gjennomføre en utskifting av
samtlige avløpsrør, utskifting
av sluk, utskifting av samtlige
vannrør samt rehabilitering i
bad i henhold til våtromsnormen.
BEFARINGER OG BYGGELEDELSE
Samtlige bad/våtrom vil før
rehabiliteringen starter, bli
grundig befart for å avklare
det enkelte bad/våtroms
tilstand. Byggeledelsen vil
være på plass og nødvendig
kontakttelefoner vil bli gjort
kjent ovenfor hver enkelt
andelseier. Byggeledelsen vil
utføre kontroller under arbeidets fremdrift.

Prosjekt har bred erfaring
fra våtromsrehabilitering vil
borettslaget v/ styret, engasjere dette selskapet til å
utforme anbudsforespørselen, vurdere de innkommende anbud og til å inneha
byggeledelse i rehabiliteringsperioden.
HVA KOSTER REHABILITERINGEN TOTALT FOR HELE
BORETTSLAGET?

Grunnpakken:
Som er en minimumsløsning,
vil denne pakken estimert
utgjøre en total felleskostnad
på kr. 127 505 000.-. Dette
utgjør en totalkostnad pr.
leilighet på kr. 142 000.-.
Lånebehovet er estimert til å
utgjøre kr. 109 000 000.-.

Grunnpakken inklusiv
tilleggspakken:
Som er den pakken som
bringer standarden i baderommet opp til et nivå som er
mer vanlig og som andelseierne på lengre sikt vil bli
fornøyd med, vil utgjøre en
estimert totalkostnad på kr.
145 592 000.-. Dette utgjør
kr. 165 000.- pr. leilighet.
Lånebehovet er estimert til å
utgjøre kr. 125 300 000.-.
De estimerte priser ligger
innfor et område som var
forventet på bakgrunn av
erfaringstall fra lignende.

På bakgrunn av at OBOS

Basert på erfaringstall
fra tidligere
våtromsrehabilitering i
borettslag, presiseres at
total kostnader til
rehabiliteringen er
estimerte, herunder er
priser som er oppgitt i
tilleggspunktene, også
kun estimerte priser, som
kan bli endret når
resultatet av
anbudsrunden
foreligger.

(Fortsetter på side 10)

HVA VIL TOTALKOSTNADEN SOM DEKKES AV
FELLESKAPET INNEBÆRE FOR MÅNEDLIG HUSLEIE?
GRUNNPAKKEN

20 %

6%

3%

Tillegg

Leilighetstype

Dagens
leie:

01.03.10

01.03.12

01.03.13

Liten 2 rom

1. 900

2. 280

2. 417

2. 489

589

Stor 2 rom

2. 450

2. 940

3. 116

3. 210

760

3,5 rom

3. 250

3. 900

4. 134

4. 258.-

1. 008

20 %

11 %

3%

Tilegg

GRUNNPAKKEN +
TILLEGGSPAKKEN
Leilighetstype

Dagens
leie:

01.03.10

01.03.12

01.03.13

Liten 2 rom

1. 900

2. 280

2. 531

2. 607

707

Stor 2 rom

2. 450

2. 940

3. 263

3. 361

911

3,5 rom

3. 250

3. 900

4. 329

4. 459

1. 209

På bakgrunn av en
totalvurdering av
innholdet i forprosjektets
rapport, blir
konklusjonen at
borettslaget bør
gjennomføre en
utskifting av samtlige
avløpsrør, utskifting av
sluk, utskifting av
samtlige vannrør samt
rehabilitering i bad i
henhold til
våtromsnormen.
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MÅNEDLIG SKATTEBESPARING PR LEILIGHET
GRUNNPAKKEN
Leilighetstype

20 %
Dagens leie:

Det vil bli fremlagt 3 forslag til behandling:
 REHABILITERINGEN

Forslag 1 og 2

 PARKERINGSPLASS

Skatte
* besparing *

Netto endring

01.03.10 01.03.12
2. 280

2. 417

+ 517

127 838

164

353

Stor 2 rom

2. 450

2. 940

3. 116

+ 666

164 844

212

455

3,5 rom

3. 250

3. 900

4. 134

+ 884

218 671

281

603

20 %

11 %

Endring

Fellesgjeld

Skatte
* besparing *

Netto endring

Dagens leie:

01.03.10 01.03.12

Liten 2 rom

1. 900

2. 280

2. 531

631

146 955

189

442

Stor 2 rom

2. 450

2. 940

3. 263

813

189 495

243

570

251 371

324

756

3,5 rom

3. 250

3. 900

4. 329

1079

* Skattebesparing er beregnet ut fra et skattefradrag på 28 % av rentekostnader. Det gjøres oppmerksom på at
kun personer i skatteposisjon kan oppleve denne besparingen. Det gjøres videre oppmerksom på at
fellesgjelden fordeles ved ferdigstillelse av prosjektet, når total prosjektkostnad og nødvendig
låneopptak er kjent,. Den kan derfor variere ut fra ovenstående oppstilling

prosjekter.
MULIGE
STØTTEORDNINGER

Kommunale utbedringstilskudd og utbedringslån
Det eksisterer i dag en kommunal støtteordning for utbedring og tilpassing, av
boliger for funksjonshemmede, eldre og andre med
særlige boligbehov.
Ved rehabilitering av bad
kan det for eksempel være
aktuelt for enkelte som syns
det er tungvint med badekar
og montere inn dusj. Dette
tiltaket kan det søkes tilskudd om for å få gjennomført. De viktigste vilkårene
for tildeling er:

Ved en fremtidig generalforsamling skal det kun
tas stilling til om
rehabilitering skal
igangsettes, basert på de
totale estimerte/
budsjetterte priser.

Fellesgjeld

1. 900

Leilighetstype

Henvendelse til bydel
Alna som også låner ut
nødvendig hjelpemidler til
bruk i og utenfor hjemmet

Endring

Liten 2 rom

GRUNNPAKKEN +
TILLEGSPAKKEN

Eldre, funksjonshemmede
og husstander med særlig
sosialt behov kan få lån
eller tilskudd til utbedring
av bolig. Ordningen er
behovsprøvd. Ved begrensede midler prioriteres funksjonshemmede
foran andre søkere.

6%

Formålet med tilskudds- og
låneordningen er å medvirke
til å gjøre boliger tjenlige
for beboerne i rimelig framtid.
Eldre, funksjonshemmede og
husstander med særlig sosialt
behov kan få lån eller tilskudd til utbedring av bolig.
Ordningen er behovsprøvd.
Ved begrensede midler prioriteres funksjonshemmede
foran andre søkere.
Som funksjonshemmet regnes
alle som får uførepensjon
etter lov om folketrygd av
17. juni 1966. Også andre

funksjonshemmede kan få
tilskudd eller lån hvis utbedringsarbeidene er nødvendige på grunn av funksjonshemmingen.
I tilskuddssaker stilles det i
hovedsak ikke krav til boligens alder. Lån innvilges mot
pant i bolig eller adkomstdokumenter.
Etter utbedringen skal boligen være tjenlig for husstanden i rimelig framtid. Lån og
tilskudd gis som hovedregel
ikke til boliger i byfornyelsesområder der utbedringsarbeider er planlagt igangsatt innen 3 år. Dette kan
avvike fra bydel til bydel
Støtten er inntektsavhengig,
og er begrenset oppad til kr.
40.000,- uten pant i bolig.
Over denne sum kreves pant
i bolig. Eventuell realiserbar
formue går først til fradrag.
Statlig bostøtte:
Beboere som har etterlattealders- eller uførepensjon,
samt husstander med svak
økonomi, kan søke om statlig
bostøtte gjennom kommunen.
Husbanken finansierer denne
ordningen. Denne bostøtteordningen gis til boliger med
husbankfinansiert lån. Boliger
som har etableringslån og
utbedringslån gjennom kommunen kan også søke ordningen.

ER DET NØDVENDIG Å
SKIFTE UT VANN OG AVLØPSRØR HERUNDER REHABILITERE BADEROM?
Det er styrets klare oppfatning at rehabilitering er nødvendig å gjennomføre nå.
Denne oppfatningen er basert på følgende forhold.

 Den tekniske standarden

på felles røranlegg som er
avklart igjennom tilstandrapport og forprosjekt.

 Kostnadsnivået forventes

ikke å bli lavere i fremtiden

 Økt premie i forsikrings-

forhold ved grunnet økning
i rørbrudd. Må dekkes av
fellesskapet. Fare for at
forsikringen ikke vil dekke
skadene, grunnet at borettslaget ikke iverksetter
nødvendig vedlikehold.
Ytterligere kostnadsøkning
som må dekkes av fellesskapet

 Dersom man venter vil

lekkasjene fra fellesledninger sannsynelig øke,
dette går utover andelseierne som får belastningen
med følgeskader i sin leilighet. Kostnaden til fellesskapet øker.
(Fortsetter på side 11)
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 Den tekniske standard på
andelseiernes baderom.

 Lekkasjene fra baderom-

mene vil fortsette grunnet
bruksforhold, manglende
eller ikke faglig vedlikehold av den eksisterende
bygningsmessig utførelse
og vedlikehold av eget
rørnett. Oppfølgende pålegg fra borettslaget om
utbedring for andelseiers
kostnad. Andelseier i underliggende blir skadelidende / får belastningen
grunnet påført følgeskade.

 Både borettslag og an-

delseier vil måtte iverksette kostnadsmessige tiltak
som må gjøres om igjen
senere, hvis tiltak ikke
iverksettes nå.

ALTERNATIVE RIMLIGELØSNINGER UTEN Å SKIFTE
RØRANLEGGET?

Forslag 2:

 Grunnpakke med tilleggs-

pakke til en estimert kostnad av kr 145 592 000.som utgjør en totalkostnad
pr leilighet på
kr. 165 000. Lånebehovet
er estimert til å utgjøre kr.
125 300 000.-.

Grunnpakken med tilleggspakke er er det mest ytterliggående forslaget og skal
behandles først. Blir forslavedtatt med 2/3 stemmer,
bortfaller behandling av
grunnpakken/ minimumspakken
Blir grunnpakken inklusiv
tilleggspakken nedstemt, skal
grunnpakken/ minimumspakken tas opp til behandling.
Ved behandlingen av denne
pakken, er det kun nødvendig med alminnelig/ simpelt
flertall
NY PARKERINGSPLASS.

mene og baderommene, er det styrets oppfatning at andelseierne er
best tjent med å godkjenne utskifting av
vannrør og soilrør, samt
rehabilitering av våtrommene nå.
Rehabilitering vil da i
henhold til antatt fremdriftplan, kunne avsluttes 4. kvartal 2013.
Det er også styrets oppfatning at opparbeidelse av parkeringsareal
ned ved Stjernemyrveien bør godkjennes
/vedtas av generalforsamlingen grunnet følgende forhold:
 Arealet blir svært lite

benyttet av Solfjellet
borettslag.

 Sprøytemale med epoksy.

Forslag 3:

 Stor underdekning på

 Sprøytemale med polyes-

Dette forslaget fremmes til
behandling grunnet opparbeidelse på friareal ved
Stjernemyrveien.

 Usikkerheten relatert

ter.

 Strømpetrekking.
Da det foreligger stor usikkerhet og udokumenterte
forhold knyttet til de ovenstående metoder samtidig
som man ikke oppnår en
fullverdig rehabilitering etter
våtromsnormen, har styret
sett bort fra slike løsninger.
VED EN FREMTIDIG GENERALFORSAMLING
Ved en fremtidig generalforsamling skal det kun tas stilling til om rehabilitering skal
igangsettes, basert på de
totale estimerte/budsjetterte
priser.
Det vil bli fremlagt 3 forslag
til behandling:
REHABILITERINGEN
Forslag 1:

 Grunnpakken til en esti-

mert kostnad av
kr. 127 505 000.-som
utgjør en totalkostnad pr.
leilighet på kr. 142 000.-.
Lånebehovet er estimert til
å utgjøre kr.
109 000 000.-.

Kostnaden estimert
kr. 2 790 000.– eks mva til
opparbeidelse av parkeringsplass, kostnaden estimert eks mva kr. 560 000.–
til nye postkasser og kostnaden estimert kr. 760 000.– til
utbedring av balkongknaster, er alle tatt hensyn til i
lånebeløpet, både for
grunnpakken og grunnpakken med tilleggspakke.
Det gjøres oppmerksom på
at verken nye postkasser
eller utbedring av balkongknaster er nødvendig å behandle av generalforsamlingen, da tiltakene faller inn
under nødvendig vedlikehold. Man har imidlertid sett
det hensiktsmessig å legge
kostnadene inn i den store
lånepakken for rehabiliteringen

STYRETS OPPFATNING
I SAKEN
På bakgrunn av de avdekkede forhold vedr
tilstanden til rørsyste-

parkeringsplasser

til den videre drift av
Solfjellet parkeringshus.

Det er styrets oppfatning
at andelseierne er best
tjent med å godkjenne
utskifting av vannrør og
soilrør, samt rehabilitering av våtrommene nå.
Det er også styrets oppfatning at opprettelse av
parkeringsplass ved
Stjernemyrveien bør
godkjennes.
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Vedlikehold av busker på og rundt kollen
Driftskontoret og Grønt utvalget innkalte til en felles
dugnad på kollen, som er
beskrevet et annet sted i
bladet. Det har vært mange
henvendelser til Driftskontoret fra beboere med ønske
om at flere trær fjernes,
særlig mellom Haugerudveien 84 og 86. Vi har tidligere i høst fjernet en del
busker, kratt og 25 syke
trær på vårt område. Hovedsakelig har dette vært
langs gangveien mellom
Haugerudveien 72 til 78,
samt langs gangveien og på
indre område ved nr 88.
I den siste dugnaden fikk vi
fjernet en del busker og
oppvekst av tynne trær inntil
10 cm i Ø. Takket være
kjempe innsats i fra ca 20
beboere, Edel og Thomas i
Grønt utvalget (og under-

tegnedeJ) fikk vi ryddet på
kollen mellom Haugerudveien 80 til 84. Vi kan i
fremtiden fortsette dette
arbeidet slik at kollen med
tiden vil fremstå som en naturperle som alle beboere
kan ferdes i. Slik den stedvis
fremstår nå, kan en få et
inntrykk av
”en kan ikke
se skogen for
bare trær”.
Min oppfordring til alle
beboere er;
bli med på
neste dugnad,
da får vi gjort
enda mere!

som ble gjort 10. Oktober
har spart Solfjellet Borettslag for ca kr. 35.000,-. Når
vi i løpet av 2-3 år har fått
ryddet opp på hele området
rundt kollen regner jeg med
at vi har spart borettslaget
for kr 300 000,-. Bli med
neste gang, så sparer vi
enda mer!!

Denne egeninnsatsen
sparer oss for
mange penger. Innsatsen

Kattesand i søppelsjakten er ikke bra!
Tekst: Jørgen Dammen
Foto: Edel Esse/
Jørgen Dammen

Vi på Driftskontoret opplever
ofte problemer som oppstår
når beboere kaster kattesand i søppelsjakten. Ukentlig må vi bruke mye ressurser
på å rengjøre søppel rommene for sand og ekskrementer. Posene sprekker ofte

når de blir sluppet ned i
sjakten pga vekt og skarpe
gjenstander som er i søppeldunkene.
Alle dyreeiere oppfordres til
å emballere avfallet på en
forsvarlig måte, for så avle-

Sykkelstativene er til for våre gjester
Utenfor flere av våre blokker står det parkert sykler i
sykkelstativene som tilhører
beboere i borettslaget. De
har stått parkert i hele sommer. Resultatet av dette er at
besøkende ikke får plass til
sine sykler.

FOR GJESTER

Alle blokker har sykkel rom
som er beregnet for beboere. Det er derfor helt feil når
syklene blir parkert ute. Sett
sykkelen inn i sykkelrommet,
slik at våre besøkende får
plass. Om ikke dette blir
bedret må vi igangsette
fjerning av syklene.

vere avfallet etter nærmere
avtale med Driftskontoret. Vi
kan for eksempel låse dere
inn i sjakt rommet, på forhånd takk.
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Resultat av befaring av balkongknaster
Etter mer enn 100 henvendelser fra andelseiere gjennomførte jeg kontroll av
balkongknastene, til de som
hadde meldt i fra om mulige
skader og sprekker. Kontrollen ble utført i september og
oktober, men det gjenstår å
kontrollere ca 10 balkonger.
Fint om dere som har mottatt
et gult varsel på døren kontakter meg, slik at vi kan
avtale tid for ny befaring.
Det er viktig å foreta denne
kontrollen slik at vi er sikre
på at vi fanger opp alle
skadene.
Vi vil på et senere tidspunkt
foreta reparasjoner av de
skadede knastene.
Heldigvis var ikke antall
skadede balkongknaster så
mange som først fryktet. Så
langt er det 40 balkongknaster som må skiftes ut.
Men alt for mange andelseiere har ikke utført sitt vedlikeholdsansvar når det gjelder maling av balkong tak
og vegger. Dette er litt sløvt
og uansvarlig med tanke på
et en kan få maling fra oss
på Driftskontoret. Når våren
igjen kommer kan du kontakte oss på Driftskontoret for
utlevering av gratis maling.

Dette er litt sløvt og
uansvarlig med tanke
på et en kan få maling
fra oss på
Driftskontoret.
Når våren igjen
kommer, kan du
kontakte oss på
Driftskontoret for
utlevering av gratis
maling.

Side 14

SOLSTIKKA - NYTT FRA STYRET

ÅRGANG 24

Referat fra høstdugnaden lørdag 10. oktober
En god planlegging og godt
samarbeid, med Driftskontoret gjorde at denne oppgaven lot seg gjennomføre. Det
eneste som kunne gått galt
skjedde heldigvis ikke –
Værgudene var i høyeste,
grad på var side.

Tekst & foto:
Edel Esse

Vi var veldig spente på oppslutningen, og med tanke på
at dette skulle foregå fra
tidlig morgen på en lørdag
var oppmøtet bedre enn
forventet. Et 20-talls spente,
og glade personer dukket
opp. De fleste gamle travere, men også flere av nyere
At det også ble servering av
både mat og drikke ble satt
stor pris på. Det er med på
å skape gode relasjoner som
er vanskelig å få til på annen måte.

Grøntutvalget:
Edel Esse / Thomas Christiansen

Vi fikk mange positive tilbakemeldinger på dette, etterlengtede tiltak som de nå ser
frem til vil fortsette.

Jeg må få nevne at
det "glapp" litt under planleggingen
som må rettes opp
til neste gang. Ingen
tenkte på at vi burde satt frem drikkevarer slik at de som
følte behov, kunne
forsynt seg. Noen
hadde vel kanskje
også satt pris på en
kaffekopp. Dette
skal ikke gjenta seg.

Denne dagen egnet seg ikke
spesielt for barn, men hyggelig var det å se at de som
deltok var ivrig opptatt med
å fjerne søppel fra kollen.
Det var litt av hvert å finne
der.

Tatt i betraktning
det enormt store
arealet, antallet
personer og et minimum av redskap,
fikk vi utrettet mye
på de områdene vi

dato. Flere kunne det blitt,
men for disse passet ikke
dagen. Bortsett fra blokk nr.
86 og 88 var deltagelsen
jevn fra 72 til 84.

konsentrerte oss om.
Da gjenstår det bare å si en
stor takk til Driftslederen vår
og alle beboere som tok seg
tid til å delta.

Vi i Grøntutvalget ser frem
tit et fortsatt godt samarbeid
med Styret, Driftskontoret og
Jørgen spesielt.
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”Perlene” vi har i bydelen vår
Nå er vi i gang igjen, og på
farten i skog og mark.

nystekte vafler og kaffe i
den koselige kafeen.

Er du klar
over alle de
"perlene" vi
har i bydelen
vår. Har du
gått langs
Alnaelva,
Tokerudbekken eller Fossumbekken til Haugenstua st?

Så vandret vi langs Alna
over Hølaløkka og videre
opp til Furusetparken. Der
tok vi en liten hvil før vi ruslet
til Furuset og tok T-banen
hjem.

10. juni var vi på Nordtvedt
Gård, der vi koste oss med

På Hølaløkka hadde vi en
redningsdåd. Se diktet om
Andemor.
30. sept. var vi på grilltur til

Bremsrud. Det begynner jo å
bli litt kaldt nå for utelunsj,
men solen og bålet varmet
godt. Også så godt som de
grillede pølsene smakte.
Er dette noe for deg, så er
du hjertelig velkommen.
Vi går hver onsdag.
Ring
22 32 33 06/916 35 242
for tid og møtested.

Andemor
Andemor så trist hun var,
hun ropte etter sine små.
Kom nå, kom nå kjære små nå skal vi ut i dammen gå.
Andemor opp på platået
steg - og tittet ned i grøften
dyp.
Kom nå - kom nå kjære barn.
Men grøften den var dyp,
og veggene var glatte.
De fem små unger kunne ikke

fly. De løp og de løp, fram
og tilbake.
Stakkars små og stakkars
mor. Men - der kom det en
hjelpende hand - men uff så
skremmende den så ut for de
søte små.
Opp i et hjørne de klumpet
seg sammen. Var det en,
eller var det flere?

Så ble de en etter en, løftet
opp på platået. Der sto Andemor.
Da alle fem var kommet
opp - de ut i vannet steg og
svømte inn i sivet.
Snakk om Andemor var glad!
Aud
11.06.09

Tekst: Aud I. Andersen

BORETTSLAGET

JULEN

Solfjellet borettslag er en typisk
representant for 60-tallets
boligarkitektur

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

Driftskontoret

Administrasjon - Styret
Styreleder: Terje Aas
Nestleder: Rune Ljostad
Styremedlemmer:
Mette Holmen
Gøril Eia
Stein Even Graadahl
Driftskontoret - Ansatte
Driftsleder: Jørgen Dammen

SOLSTIKKA
ØNSKER ALLE
NYINNFLYTTEDE
VELKOMMEN TIL
BORETTSLAGET

Vaktmester: John Kvandal
Vaktmester: Roy Bjørnsen
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Terje Aas
Trykk
Bedriftstrykkeriet AS
Tvetenveien 162,
0671 - Oslo

Haugerudveien 80.
0674 - Oslo

Kontortid for beboere
Mandag til og med lørdag
Kl. 10.30 til 11.30

2009

! Vi er på Nett !

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
1. februar 2010

