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Forslagsfrist til ordinær generalforsamling 2011
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
onsdag 27. april 2011 i
Haugerud kirke

fremkommer som opplysning i form av rulletekst
på borettslagets nettside.
For å kunne fremme forslag
til generalforsamlingen må
man være andelseier i
borettslaget.
Forslaget bør være
relevant for behandling av
generalforsamlingen.

Eventuelle forslag som
ønskes behandlet av generalforsamlingen, må være
innlevert senest
15. januar 2011.

Forslaget sendes/leveres
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 gene-

ralforsamlingen - skal være
stilet til generalforsamlingen
samt undertegnet med
andelseiers navn, adresse
og leilighetsnummer.
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
forslagstiller møter opp til behandlingen og således overfor de
fremmøtte andelseiere, er tilgjengelig for eventuelle spørsmål og
avklaringer vedr forslaget

Henvendelser til driftskontoret vedr privat arbeid i
leiligheter - eller andre tjenester for beboere.

Eksempler på
tjenster som de
ansatte ikke
har anledning
til å påta seg
for beboere

Da borettslagets styre har
mottatt henvendelse om at
driftskontoret ofte blir
oppringt fra beboere som
ønsker utført arbeid i sin
leilighet eller ønske om
andre private tjenester,
presisseres følgende:
Borettslagets ansatte har i
henhold til arbeidsinstruks, ikke anledning til å
benytte sin arbeidstid til
arbeid i leiligheter eller
andre private tjenester for
beboere, som f.eks
handling/innkjøp på
vegne av beboere.
Disse ofte henvendelsene
fra beboere til driftkontoret er å oppfatte som be-

boers misbruk av kontortiden herunder misbruk av
de ansattes arbeidstid.
Det må anmodes om at slike
henvendelser til driftskontoret om private gjøremål i
leiligheter, eller ønske om
andre private tjenester
opphører. Dette gjelder
også direkte henvendelser
om det samme, til den
enkelte ansatte ute på
området.
Vedtektene og borettslagsloven definere klart at andelseier selv har ansvar i sin
leilighet.
Henvendelser som vedrører
borettslagets fellesinstala-

sjoner som går igjennom
den enkelte andelseiers leilighet, skal imidlertid alltid
rettes direkte til driftskontoret som skal sørger for å
registrere henvendelsen.
Normalt er det driftsleder
som registrerer og fordeler
oppgavene blant de ansatte. I driftsleders fravær,
skal også henvendelser
skriftlig registreres med
navn, leilighetsnummer og
oppdragsart.
Andelseiers vedlikeholdsplikt fremkommer av
vedtektenes pkt 6, 7, 8 og
9.
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Andelseier har selv ansvar for vedlikehold av
leilighetens vinduer
Manglende vedlikehold i
form av smøring av vindusmekanismen er den vanligst
årsak til at mekanismen
ikke lenger fungerer. Man
får enten ikke åpnet sitt
vindu, vinduet lar seg ikke
lukke eller at selve åpningshåndtaket bare går rundt,
når man vrir på det.
Det samme forhold gjelder
også balkongdør
Hvis manglende smøring
som lett kan observeres
ligger til grunn for de
ovenstående problemmer,
har borettslaget ikke
ansvar for utbedring.

Driftskontoret kan være
behjelpelig med å bestille
utbedring for andelseiers

kostnad eller andelseier kan
selv ringe og bestille
utbedring ved firmaet som
fremkommer under:

Vindusproblemmer?
K.A.Bratvold
MAURTUVEIEN 21, 1291 OSLO
FORLENGER LEVETIDEN PÅ
DØRER OG VINDUER

Med 30 års erfaring fra dør- og vindusproduksjon,
med erfaring fra beslagutvikling og med godt utvalg
av eldre typer beslag på lager, løser vi det meste
når det oppstår problemmer.
Telf./fax: 22 61 43 63
Mobil: 41 31 78 65

Driftskontoret kan være behjelpelig overfor eldre og uføre med smøring av
vindusmekanismen. Henvendelse om slik hjelp må rettes direkte til driftskontoret som sørger
for å registrerer henvendelsen og fordeler oppgaven blandt de ansatte.
Er du usikker på hvordan du smører vindusmekanismen, ta en tur innom
driftskontoret som kan gi veiledning i dette.

Hva kan driftskontoret være behjelpelig med
overfor andelseier
Som hovedregel har andelseier det fulle og hele
ansvar for vedlikeholdet i
sin egen leilighet med noen
få unntak som følger:
• Dridtskontoret kan for
eldre og uføre være
behjelpelig med å rense
sluk og veggenes

God
Jul!

avtrekksventil samt
smøring av vinduer.
Utover ovenstående kan
andelseier ved henvendelse
til driftskontoret få utlevert:
• Rekvisisjon for kjøp av ny
nøkkel til vestibylens
hoveddør.

• Bonevoks til boning av sin
etasjevestibyle.
• Vakerilås med innslått
leilighetsnummer.
• Oppføring av navn på
utvendig ringetablå.
• Maling til oppussing av
balkong.
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Gratulerer med nye postkasseanlegg
Samtlige blokker har nå
fått montert nye postkasseanlegg. I denne forbindelse
gjentar vi tidligere informasjon om bruk av anleggene.
Alle postkasseskilt skal være i hvit plast med sort
skrift. Skiltet skal kun være
påført navn. Dymostrimler
eller papirlapper er ikke
tillatt. Slik løsninger vil bli
fjernet av driftskontoret.
Det gis et untak (ca 14
dager) i forbindelse med
innflytting i borettslaget,
slik at andelseier kan få tid
til bestilling og montering
av nytt skilt. Når du bestiller skilt, skal det ha en
størrelse på 54 x 88 m.m.
Skilt kan kjøpes ved henvendelse til Nøkkel og
sko.rep butikken i Tveita
senter. Skilt kan også bestilles hos firmaet Qualitronic
via følgende epostadresse:
qualitronic@broadpark.no
Firmaet Qualitronic har
besøksadresse i

Tvetenveien 157, 0671 Oslo.
Alle postkasser har montert
et hvit skilt med leilighetsnummer. Dette skilte skal
alltid være på plass av
hensyn til postlevering.
Postkassene har også et
skilt i rød farge med skrift
«Nei takk til reklame».
Ønsker du å motta uadressert reklame, snur du skiltet
med den hvite siden ut.
Skiltet skal alltid være på
plass.
Bolignummer skal ikke klebes på potskassene. men
festes til dørkarmen til den
enkelte leilighet. Bolignummer blir fjernet fra postkassene av driftskontoret.

Kan du gjøre som
du vil med din
postkasse?

Nei!
Du kan ikke gøre
som du vil.
Du disponerer en
postkasse i et
fellesanlegg som faller
inn under
borettslagets ansvar.
Du har imidlertid
ansvar for selv å
bestille utskifting av
lås/nøkkel ved mistet
eller ødelagt nøkkel til
den postkasse du
disponerer

Ikke
tilfredsstillende
merking av
postkasser
Bolignummer og papirlapper som blir påsatt postkassene blir fjernet
av driftskontoret fortløpende. Det gis en frist på ca 14 dager ved
innflytting til å merke sin postkasse tilfredstillende.

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

ÅRGANG 25

SOLSTIKKA - NYTT FRA STYRET

Røyking på balkonger
I KKE KAST!
s ig a re t ts ne i pe r f ra
di n b a l k o ng .
De t k an me dføre :
• Brann på unde r ligge nde
b a l k o nge r
• S v ime r k e r på m a r k ise r
• Sne i pe r på b a k k e n
H v is du røy k e r på
b a l k o nge n br uk
ask e be ge r o g sluk k
s ig a re t te n i de nne .
Ta ask e be ge re t
me d i nn - o g tøm
de t på f ors v a r lig måte .
En pe rs o n s om k as te r
uslo k k e de s ig a re t ts ne i pe r f ra
b a l k o nge n, må anse s å være
e n s t or s i k k e r h e tsr is i k o f or
s i ne n a b o e r o g b ore t tsl age t.

Ve d røy k i ng på b a l k o ng , t a
o g så h e nsy n t i l di ne n a b o e r
s om ve d uguns t ige f or h o ld
k an få s ig a re t t røy k i nn i s i n
le i ligh e t. Røy k i ng bør i k k e
f ore k omme e t te r k l . 23.00 da
s igre t t røy k k an t re k k e i nn i
s o ve rom i o ve r ligge nde le i ligh e t v i a v i ndue ne s lu f t i nn t a k .
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De t e r t i l l at t å røy k e på e ge t
br uk s a re a l o g så b a l k o nge r.
Me n f or h o ld s om h e r f remk omme r me d u ve t t ig h o ldni ng
t i l andre s s i k k e r h e t, k an
e ve n t ue l t me dføre at e n
f rem t idig ge ne ra lf ors am li ng
ve d t a r e t f or b ud mo t røy k i ng
på b a l k o nge r.

Bore t tsl age t k an f ore t a e n
f rav i k e lse i h e nh o ld t i l § 5-23 i
lo v om b ore t tsl ag , da de t e r
om å g jøre å bli k v i t t ve dk omme nde så rask s om mulig .

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

Det vil være synd at
røykekosen for noen kan
bli ødelagt av noen få
misbrukere
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Utskifting av røranlegg og våtromsrehabilitering Referat fra tilbudsbefaringen 27.10.10
A 01.01

!

RIGG
Utvendig er det godt med plass for rigg. Utvendig rigg antas plassert mellom
blokkene i Haugerudveien 78 og 80. Areal for midlertidig plassering av container
og den del av rigg som flyttes rundt kan plassers på gressarealer som da må
utbedres etter prosjektslutt. Det er dog muligheter på asfaltert plass ved alle
oppganger. Haugerudveien er ellers åpen for normal gateparkering.
Borettslaget har godt med ledige arealer i kjeller/underetasje
på de fleste blokker og mye av rigg kan med fordel plasseres
der.

A 01.02

Det er også planlagt
provisorier i form av
bærbare toaletter
(Porta Potti) for
beboere som kan ha
behov for dette. Disse
toaletter er det
meningen skal hentes og
tømmes

ÅRGANG 25

”RENT BYGG”
At prosjektet skal gjennomføres som "RENT BYGG" betyr at arbeidsprosessene skal
utformes slik at det blir minst mulig støv, tilsmussing og søl under arbeidets gang.
Entreprenør skal ha den største respekt for at det arbeides i folks hjem og
rengjøring skal gjøres fortløpende. Av tiltak som nevnes: Kjerneboring foretrekkes
fremfor pigging i betong. Det skal støvsuges og ikke feies innendørs. Trapper,
korridorer entré etc. skal rengjøres ukentlig og skal ikke benyttes til lagring.
Tildekking i leiligheter gjøres fullverdig ved støvete/sølete arbeider. etc.
Solfjellet er et borettslag som setter store krav til ryddighet og renhold i
fellesarealene.

A 01.03

PROVISORIER
I tilbudsdokumentene er det i beskrevet etablering av provisoriske toalett og
dusjmuligheter for beboerne. Provisoriske dusjer og toaletter ønskes plassert i
rullerom i vaskerier.

A 01.04

BYGNING/TEKNISK
Borettslaget består av 9 blokker og har i alt 648 leiligheter. Underveis kan det
forekomme tilfeller av rehabiliterte bad og andre utbedringer som gjør at deler
av, eller hele poster i tilbudet kan bli trukket ut. Dette avgjøres underveis og
forutsettes akseptert av entreprenør.
Borettslagets driftsleder ba under befaringen om at det ble gitt pris på merking
med pregede skilt av oppleggskraner i kjeller. Prisen gis under kap. 2.2.6 Annet i
beskrivelsen som opsjonspris pr. stk merke. Det kan legges til grunn at dersom et
slikt arbeid blir bestilt så vil det gjelde for hele borettslaget og utgjøre rundt 100
skilt for tappevann og tilsvarende for varme.

A 01.05

FORBEHOLD
Alle beskrivelsens poster skal prises som beskrevet. I den grad tilbyder finner å ville
tilby andre løsninger, mener det er behov for tilleggsposter, eller må ta andre
forbehold, skal han beskrive og prise dette i vedlegg til tilbudsbrevet.
Det kan gjerne henvises til tilbudsbrev, med tekst satt inn i tilbudsdokumentet for
poster hvor tilbyder vil presisere leveranse/tilby endret løsning.

A 01.06

GENERELT
Det var ingen kommentarer fra tilbyderne om mangler i det utsendte
tilbudsmateriale. Befaringen avdekket heller ingen feil/mangler ved dette.
Dersom tilbyderne har behov for flere befaringer i boligselskapet før tilbudsfrist,
må dette i tilfelle avtales med borettslaget ved Jørgen Dammen.
Alle spørsmål knyttet til tilbudsmaterialet forøvrig, rettes til prosjektleder.
Spørsmål som ble stillet under befaring og som er utførlig behandlet i beskrivelsen,
er ikke behandlet her.

Fortsetter side 7
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Utskifting av røranlegg og våtromsrehabilitering Referat fra tilbudsbefaringen 27.10.10
På tilbudsbefaringen den
27.10.10 deltok 6 firmaer.
Det er gitt en frist til
26.10.10 med innsendelse
av tilbud til borettslaget.
Når tilbudene er innkommet, vil disse bli vurdert av
styret i samråd med OBOS
Prosjekt som engasjert konsulent. Deretter følger oppfølgende samtaler med det
eller de firmaer som kan
være aktuelt å gå videre

med, før man tar et endelig
valg av firma.
Det er fremdeles et stykke
igjen før man overfor beboerne kan antyde en

fremdrift relatert til det
praktiske arbeid med selve
utskifting av røranlegget og
våtromsrehabiliteringen.
Det har derfor liten hensikt
med eks antall henvendelser til styret vedr fremdriften, da slik informasjon vil
bli gitt når den er kjent.
Det antydes at vi i løpet av
1. kvartal 2011kan formidle ytterligere opplysninger.

Kast av juletrær
Containere for juletrær vil bli utplassert
mandag 3. januar og vil bli stående til
fredag 14. 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
3. januar (kl.18.00)
Beboerne må selv bringe trærne til
de utplasserte containere ved
blokk:
74 – 80 – 86

Borettslagets
styre ønsker
alle beboere
en riktig
God Jul

SIDE 7

Nytt
fra styret
!

BORETTSLAGET

!

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 er en typisk
representant for 60-tallets
boligarkitektur
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 20 03. Kun i kontortiden 1.
og 3. onsdagen i måneden mellom
kl. 18.00 og 19.00
E-post:
solfjellet@borettslag.net

Julen - 2010

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

Driftskontoret - Ansatte

SOLSTIKKA
ØNSKER ALLE
NYINNFLYTTEDE
VELKOMMEN TIL
BORETTSLAGET

Driftsleder: Jørgen Dammen
Vaktmester: John Kvandal
Vaktmester: Roger Lunde

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 er
2. mars 2011

