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● Solfjellet Borettslag har mottatt
tilbud fra Haugerud Borettslag om
å erverve/ kjøpe
parkeringsarealet
(40 parkeringsplasser) ved Haugerudveien 72. Et
eventuelt salg/
kjøp må behandles av generalforsamlingene i begge borettslag.
Nærmere informasjon kommer senere
● Det er mottatt
informasjon om
at Hafslund Nett
sannsynlig vil øke
nett-tariffer, noe
som kan medføre
at fellesmåling
kan bli ulønnsomt.

VÅRT MILJØ
VÅRT ANSVAR

Nærmere informasjon kommer senere

I DENNE DELEN AV SOLSTIKKA KAN DU LESE OM
INNHOLD
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KOLLEKTIV AVTALE OM DIGITAL TV KANALTILBUDET
ETTER GENERALFORSAMLINGENS VEDTAK OM KOLLEKTIV AVTALE OM DIGITAL
TV, VIL KANALTILBUDET BESTÅ AV 28 KANALER PLUSS SVENSK TV 4 SOM
FELLESDEKODES I TILLGG

Bestille film på
TV - Lei en film
med et trykk på
fjernkontrollen

TV2 HJELPER DEG HAR
KÅRET DEN BESTE
DIGITALE KABELOPPTAKER
Get er landets største kabel

Det er ikke alltid
like fristende å rusle ned i videobutikken. En film hadde
likevel gjort susen,
men hva gjør man
da? I løpet av året
vil du med get digital-tv kunne leie
film uten å forlate
sofakroken
8 av 10 ønsker å
bestille film på TV-en.
Dette fremkommer i
en undersøkelse Synovate MMI gjennomførte for get i oktober 2006. I
samme undersøkelse svarer
85% at de er interessert i bedre lyd og bilde, og 80% at de

TV-selskap og deres nye
harddisk opptaker er den
beste PVR-en TV2 hjelper
deg har testet
Den har alle funksjoner,
meget god fjernkontroll,
forståelige norske menyer,
og er svært enkel å
betjene. PVR-en med
opptager vil være
tilgjengelig for beboerne i
solfjellet Borettslag for en
månedlig tilleggskostnad,
ønsker å kunne stoppe et tv-program og starte det opp igjen
når det passer. Dette vil være mulig for de beboere som oppgraderer for tilleggskostnad, til opptager med harddisk. 63%
ønsker at de hadde flere kanaler.

når generalforsamlingens
vedtak om kollektiv avtale
blir innført.
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BEHOV FOR Å LEIE/ BRUKE
PARKERINGSPLASS?
BORETTSLAGET VED STYRET MOTTAR OFTE HENVENDELSER FRA BEBOERE
SOM ERGRER SEG OVER
MANGLENDE BRUK AV
PARKERINGSPLASSER .

Forholdet vedrører både de
plasser som borettslaget disponerer og plasser som tilbys i
Solfjellet parkeringshus.

Forholdet må betegnes
som misbruk av den

På grunn av den store
underdekningen av parkeringsplasser for Solfjellet Borettslag (ref. tidligere informasjon) er forholdet som beskrevet overfor borettslagets styre
slik:
Beboer med leid
plass kommer hjem om
ettermiddagen og parkerer i Haugerudveien
fremfor og benytte disponibel uteplass eller
plass i parkeringshuset.

Trangt om plassen

MISLIGHOLD

Dette medfører at
gjester på besøk
og beboere som
ikke disponerer
plass, har store
problemer med å
finne ledig plass i
Haugerudveien
ved ankomst sent
ettermiddag og kveld.
Når kjøretøyet til stadighet blir
stående i Haugerudveien frem
til neste dag og vedkommendes parkeringsplass står tom,

tildelte plass herunder
mislighold av
leiekontrakt og
borettslaget kan i
henhold til denne, foreta
en oppsigelse, herunder
er det åpenbart at det ligger
et makelighetshensyn til
grunn. For å spare noen
skritt , finner man det mest
hensiktsmessig å parkere rett

å tildele
parkeringsplassen til en
annen andelseier.

kontrakt og borettslaget kan i
henhold til denne, foreta en
oppsigelse, herunder å tildele
parkeringsplassen til en annen andelseier.

utenfor egen blokk.

Mislighold
Forholdet må betegnes som
misbruk av den tildelte plass
herunder mislighold av leie-

Misligholdet må også ses i
sammenheng med at samtlige
andelseiere i borettslaget
igjennom felleskostnaden, har
vært med på å investere i
opparbeidelse av et parkeringsareal, som kun et fåtall
kan benytte.
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TEGNE FORSIKRINGER HOS NORSKE
BOLIBYGGELAG?
Viste du at som andelseier i Solfjellet Borettslag, kan du tegne forsikringer hos Norske Boligbyggelag. Forsikringene fra Norske Boligbyggelag er utviklet i samarbeid med Nordens tredje største skadeforsikringsselskap Codan. Ring: 03215 eller logg deg inn på
http://www.bs.no/

VÅRT MILJØ–VÅRT ANSVAR

• Bilforsikring
• Båtforsikring
• Hytteforsikring
• Reiseforsikring
• Ulykkesforsikring
• Innboforsikring

Fortsetter på side 5

HER HAR VI EKSEPLET PÅ
AT MAN IKKE HAR FÅTT
MEG SEG RUTINENE FOR Å
KVITTE SEG MED EGET
PRIVAT HUSGERÅD
Vedkommende har tydeligvis fått med seg at borettslaget som en serviceordning, bekoster bortkjøring
av det avfall som beboere/
andelseiere, selv har ansvar for og fjerne. Utover
dette kan man ikke ha fått
med seg mye av den informasjon og den praksis som
er lagt til grunn for fjerning
av beboers private husgeråd.

DET ER IKKE TILLATT Å HENSETTE HUSGERÅD FØR KOMPRIMATORBILENS ANKOMST OG
ETTER AT KOPTIMATORBILEN HAR FORLATT OMRÅDET. BEBOER/ANDELSEIER SKAL SELV SØRGE FOR Å
LASTE INN I KOMRIMATORBILEN, EGET HUSGERÅD.
VAKTMESTER KAN VÆRE BEHJELPELIG, HVIS BEBOER/ANDELSEIER SELV ER TILSTEDE

Maling til oppussing av balkong får du utlevert
ved å henvende deg til vaktmesterkontoret i
Haugerudveien 80.
Kontortid for beboere 10.30 - 11.30.
Mandag til og med lørdag.
Telefon: 22 32 21 72
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VÅRT MILJØ–VÅRT ANSVAR

Hensettelse av avfall i vestibyler, kjellerganger og fellesrom

Hensatte avskiltede biler
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BRANNVARSLINGSANLEGG — GARTNERFAGLIG

Utskifting av brannvarslingsanleggene
ble startet i mai måned og ventes ferdigstilt til høsten

Gartnerfaglig 1: anbefalte
at treet burde hugges ned.
Gartnerfaglig 2: Det var i
ikke noe galt med treet.
I medio mai blåste treet ned
grunnet råte.

På borettslagets nettsider
finner du som oftest den
informasjonen du har
behov for

www.solfjellet.no

På bakgrunn av ofte
henvendelser fra nye
andelseiere, gjengis
fjorårets informasjon
vedr oppgradering av
våtrom på neste side

INFORMASJONEN I DENNE UTGIVELSEN ER TIDLIGERE LAGT UT PÅ BORETTSLAGETS NETTSIDER

Side 7

NYTT FRA STYRET

OFTE STILTE SPØRSMÅL TIL BORETTSLAGET OM
OPPGRADERING AV VÅTROM
DEN VANLIGSTE ÅRSAK TIL
SPØRSMÅLSSTILLINGEN,
ER AT ANDELSEIER SKAL
OPPGRADERE BADET ETTER EGET ØNSKE ELLER
ETTER PÅLEGG OM UTBEDRING FRA BORETTSLAGET,
GRUNNET MISLIGHOLD AV
VEDLIKEHOLDSPLIKTEN.
Bekoster borettslaget utskifting av sluk ved rehabilitering?
Nei! Borettslaget bekoster
ikke utskifting av sluk verken i
forbindelse med andelseiers
eget valg/ønske om oppgradering, eller ved pålagt vedlikehold fra borettslaget, grunnet
mislighold av vedlikeholdsplikten.
Årsaken til dette er at boretts-

gangsmåte og blir utført av det
håndverksfirma som andelseier har engasjert. Borettslaget
har ingen kontroll med de
personer eller det firma som
er engasjert av andelseier. Det
er avdekket flere tilfeller der
individuell oppgradering med
slukbytte, ikke er utført på en
faglig kvalifisert måte i henhold til våtromsnormen.
2)
Etter dagens anbefalte tekniske løsning ved felles rehabilitering/utskifting av soilrør,
skiftes sluket, avstikker føres
ned i underliggende våtrom/
baderom og føres inn på det
nye soilrøret. Fremgangsmåten medfører at tak i samtlige
av borettslagets våtrom/
baderom må senkes med
påfølgende endringer av avtrekksventiler.

Hvorfor tilbyr ikke borettslaget bekostning av slukbytte etter alternativ 2?

laget sannsynlig vil komme i
en situasjon med å betale
slukbytte 2 ganger. Først ved
individuelt valg fra andelseier
om oppgradering, dernest ved
utskifting av bygningens gjennomgående soilrør med avstikker til sluk.

Forholdet beskrives slik:
1)
Ved individuelt valg om oppgradering av våtrommet etter
våtromsnormen, skiftes sluket
og kappes direkte inn på eksisterende avstikker til soilrøret. Dette er en normal frem-

Individuelt oppgradering etter
alternativ 2 blir fordyrende/
kostnads økende. Individuell
oppgradering etter alternativ 2
medfører tilgang med håndverkere, senking av tak, avstengning av vann og avløp i
de leiligheter som ikke blir
oppgradert ,herunder at disse
leiligheter ikke får skiftet sluk.
Ny tilgang til disse leiligheter
blir nødvendig når soilrøret
skal skiftes. Det tilkommer at
dagens tekniske løsning på
felles utskifting av soilrør, kan
være endret på det tidspunkt
borettslaget ser behovet for å
skifte disse. Individuell oppgradering etter alternativ 2
har blitt utprøvd i et par bo-

Borettslaget stiller kun
krav om at andelseier

rettslag og har vist seg å ikke
være en vellykket løsning,
verken for borettslaget eller
den enkelte andelseier.

vedlikeholder og bruker

Hvem betaler kostnaden
for utskifting av soilrørene
og oppussing av våtrommene?

byggkonstruksjon.

I REALITETEN BETALER
ANDELSEIER ALLE KOSTNADENE. Kostnaden til ut-

våtrommet i henhold til
oppført

Men ofte er det slik at
mangeårig manglende
utførelse av
vedlikeholdsplikten eller
ikke kvalitetsmessig

skifting av soilrør, utskifting av
sluk, legging av membran,
senking av tak, betales av
borettslaget som justerer felleskostnadene (tidligere husleie), slik at låneopptaket for
prosjektet dekkes inn. I tillegg
påløper kostnader som betales direkte av andelseier for
øvrig oppgradering i våtrommet etter eget ønske.

Ved individuell valg om

Hva koster det?

oppgradering av våtrom

Kostnaden vil være avhengig
av flere forhold men vil ut fra
erfaringstall ligge i størrelsesorden kr. 120 000,- til 150
000.– pr leilighet.

Når vil borettsslaget igangsette utskifting av Soilrør?
Følgende fremgår av borettslagets årsmelding:
Borettslaget kan ikke angi
tidspunktet for en fremtidig
rehabilitering av avløpsrørene.
Dette vil være avhengig av
flere forhold som: brudd, lekkasjer og vedlikeholdskostnader, som vil ha innvirkning på
restlevetiden på avløpsrørene.
Borettslaget følger opp disse
forhold.
Uavhengig av ovenstående
kan imidlertid generalforsam-

utført vedlikehold,
medfører at andelseier
ikke har noe annet
alternativ enn full
rehabilitering av
våtrommet.

bruk autorisert VVS
installatør som har
erfaring med oppussing i
henhold til
våtromsnormen og som
kan gi skriftlig garanti for
det utførte arbeid.
Ved oppgradering etter
våtromsnormen skal
gulvet utsettes for
vanntetthetsprøve i 24
timer.
lingen på hvilket som helst
tidspunkt, vedta at utskifting
skal utføres, såfremt formalitetene som gir grunnlag for
en slik behandling, er på
plass.
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BONING AV ETASJEVESTIBYLER
ØNSKER DU ET PENERE
UTSEENDE PÅ GULVET
UTENFOR LEILIGHETDØREN?
Ved henvendelse til vaktmesterkontoret kan du få utlevert
bonevoks og grovrent for å gi
gulvet et penere utseende.
Ved oppskrubbing og boning

vil rengjøringsfirmaet engasjert av borettslaget, oppnå et
bedre vaskeresultat.
Oppskrubbing og boning av
etasjevestibyler er i Solfjellet
Borettslag ansett som dugnadsarbeid av beboerne med
leiligheter tilknyttet de respektive etasjevestibyler.
Etasjevestibylen bør skrubbes

opp og bones minimum 1
gang i året.
Bonevoks og grovrent / såpe
utlevers gratis ved henvendelse til vaktmesterkontoret Haugerudveien 80.
Telefon: 22 32 21 72
kl. 10.30 til 11.30
Mobil: 958 11 864

HVA KAN VAKTMESTER BISTÅ MED

• Ved henvendelse kan du få
utlevert rekvisisjon til kjøp
av nøkkel for hovedinngangsdør
• Du kan få kjøpt vaskeri- lås
med innslått leilighetsnummer
• Du kan få oppført navn og
leilighetsnummer på navntavle over ringetablå
• Du kan bli veiledet om hvordan du smører vinduenes
mekaniske deler. Eldre og
uføre får kan få hjelp til smø-

ring av de mekaniske deler.
• Du kan få utlevert grovrent
og bonevoks ,hvis du ønsker
et penere utseende i etasjevestibylen

Husk å smøre vinduene

• Har du defekt avtrekksventil

regelmessig. Ved feil på

kan du få utlevert ny. Eldre
og uføre kan få hjelp til å
gjøre rent avtrekkskanalen
bak ventilen
• Hvis du vil pusse opp balkongen kan du få utlevert
maling

vindusmekanismen som
skyldes manglende
vedlikehold/smørning,
må du selv dekke
kostnadene til
reparasjon
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