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SAMFERDSELSETATEN
SOM SVAR PÅ BORETTSLAGETS OG ALNA BYDELS BREV TIL SAMFERDSELSETATEN MED ANMODNING OM SPERRING AV GANGVEI 9421, ER ER FØLGENDE
SVARBREV MOTTATT:
ANMODNING OM SPERRING
AV GANGVEI 9421 PA HAUGERUD
Det vises til brev fra Bydel Ana
av 12.11.2007 (2007009693) og brev fra OBOS/ Solfjellet
B/L av 08.10.2007 (352/17507). Saken gjelder uønsket
biltrafikk på en gangvei. Dette
svaret sendes likelydende til
begge instansene.
Samferdselsetaten har vært
på befaring, og har vurdert
status for den aktuelle gangveien. Pa den tiden befaringen
pågikk var det ingen biltrafikk
der. Gangveien er imidlertid
ikke skiltet med de vanlige
gang /sykkelskiltene. Den er
dels uskiltet, dels skiltet med

gamle gangveiskilt som er satt
opp for lenge siden, den gang
dette skiltet kun hadde status
som opplysningsskilt. Dette
kan skyldes at forvaltningsansvaret tidligere ikke har ligget
til Samferdselsetaten.
Det er nå Samferdselsetaten som har ansvaret for
strekningen mellom snuplassen i Haugerudveien
og Haugerud senter. Samferdselsetaten vil nå be
politiet fatte vedtak for
gang/ sykkelskilt på hele
strekningen. Når skiltene,
kommer opp vil det bli
ulovlig å kjøre på gangveien, noe det ikke har vært
tidligere. Dersom det etter
en tid fortsatt er stor biltra-

fikk vil Samferdselsetaten vurdere eventuell sperring. Det er
for øvrig flere, gode grunner til
og ikke sette opp bom, men
ulempene med bom må vurderes mot nytten av redusert
trafikk.

Samferdselsetaten vil
nå be politiet fatte vedtak for gang/ sykkelskilt på hele strekningen. Når skiltene, kommer opp vil det bli ulovlig å kjøre på gangveien, noe det ikke har
vært tidligere
????????
——————
Det er for øvrig flere,
gode grunner til og ikke
sette opp bom, men
ulempene med bom
må vurderes mot nytten av redusert trafikk
????????
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LAMPEUTSKIFTINGEN

-

FREMDRIFTEN

PÅ BAKGRUNN AV AT INSTALLASJONSFIRMAET ELAJO HAR GÅTT TIL DET SKRITT Å FJERNE
LAMPENE SOM VAR BEREGNET TIL MONTERING I FELLESOMRÅDENE, BLE FØLGENDE
BREV SENDT FIRMAET:

Tekst: Terje Aas
Elajo Installasjon AS,
v/Håkon Norvald Jacobsen
Lørenveien 68,
- Oslo

0580

Kopi: OBOS Prosjekt v/ Bjørn
Lauritzen
Dato: 25.11.07
Vår ref.: Sak 208/07

LAMPEUTSKIFTINGEN I SOLFJELLET BORETTSLAG
Med henvisning til Deres melding av 19.11.07 til OBOS Prosjekt, har Solfjellet Borettslag i
styremøte den 21.11.07 besluttet å ikke ta stilling til/ ta
opp til behandling, en eventuell
videre utskifting av lamper i
etasjevestibyler, som var på
dagsorden denne dato.
Solfjellet Borettslag har følgende merknader til Deres melding av 19.11.07:

Borettslaget v/styret stiller seg
særdeles undrende til at De
ensidig har forholdt Dem til et
referat datert 16.06.07 og
således tilsidesatt de faktiske
forhold som senere har oppstått og som er årsak til betalingsutsettelsen, forhold som
er tydeliggjort gjennom informasjon i form av møter, telefonhenvendelser og skriftlig
informasjon i saken.
På bakgrunn av Deres bastante holdning og neglisjering av
de faktiske forhold, ser man
det ikke hensiktsmessig i dette
brev å resymere disse faktiske
forhold.
For å komme frem til en løsning i saken bør det etter borettslagets syn, avholdes et
møte med Dem og Deres utøvende representant overfor
borettslaget, Jens Merlid - for
en avklaring av situasjonen.
Borettslaget innkaller derfor til

et slikt møte onsdag 05.12.07
kl. 18.00 på styrerommet i
Haugerudveien 78.
En eventuell neglisjering av et
slikt møte med sikte på å løse
en situasjon som har oppstått
på grunn av Deres reaksjon og
innspill i saken, vil forsterke
borettslagets oppfatning om at
De som hovedrepresentant for
firmaet Elajo, bryter den inngåtte avtale.
Hvis eventuelt ovennevnte
skulle bli en realitet, vil borettslaget gjøre krav gjeldende på
de merkostnader som medgår
til å utbedre feil og mangler
som er utført av Deres firma,
samt merkostnader til å engasjere et nytt installasjonsfirma
for å sluttføre prosjektet.
Med hilsen
Solfjellet Borettslag

Tekst: Terje Aas

Kravet ble fremsatt og det ble
avgitt merknad om at lyset ikke
tilfredsstilte gjeldende forskrift.

På bakgrunn av heiskontrollens
innspill i saken, engasjerte
Solfjellet Borettslag konsulentfirmaet SWECO Grøner til å
utføre lysmålinger.
Lysmålinger ble utført både
med lys i etasjevestibylen og
med alt lys avslått.

neglisjering av et slikt
møte med sikte på å
løse en situasjon som
har oppstått på grunn
av Deres reaksjon og
innspill i saken, vil
forsterke borettslagets
oppfatning om at De
som hovedrepresentant
for firmaet Elajo, bryter
den inngåtte avtale.

Oppfølgende brev på neste side

HEISKONTROLLENS KRAV OM 50 LUX
LYSSTYRKE PÅ TERSKEL TIL HEIS

I SEPTEMBERUTGAVEN AV
SOLSTIKKA FREMGÅR AT
HEISKONTROLLEN KREVER
50 LUX LYSSTYRKE PÅ
TERSKEL TIL HEIS.

En eventuell

Man må stille seg
undrende til at Plan– og

len avslått, tilfredsstiller belysningen i heisstolene, kravet til
50 lux på tersklene til heisene.

Heiskontrollen har derfor i
ettertid godkjent montering
av nye bevegelsesstyrte
lamper i vestibylene

bygningsetaten v/
heiskontrollen, uten
annen bakgrunn enn
antagelser / gjetninger,
skriftlig anfører at
forskriftene ikke er
tilfredsstilt.

Selv med alt lys i etasjevestibyINFORMASJONEN I DENNE UTGIVELSEN ER TIDLIGERE LAGT UT PÅ BORETTSLAGETS NETTSIDER
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LAMPEUTSKIFTINGEN

-

FREMDRIFTEN

SOM TIDLIGERE INFORMERT HAR FREMDRIFTEN MED LAMPEUTSKIFTINGEN GÅTT SÆRDELES TREGT GRUNNET FEIL OG MANGLER VED DE LEVERTE LAMPER. FORHOLDET KULIMINERTE VED ÅRSKIFTET VED AT INSTALATØREN (ELAJO) FJERNET PRODUKTENE, DA
BORETTSLAGET VAR AVENTENDE MED Å BETALE, GRUNNET I DE FORANNEVNTE FORHOLD. BETALINGSAVVENTINGEN VAR/ER OGSÅ RELATERT TIL AT LAMPELEVERANDØR OG
INSTALLATØR HAR UTVIST MANGLENDE KUNNSKAP OM INNSTILLING OG MONTERING AV
LAMPENE, SAMT LITE FAGLIG UTFØRT ARBEIDE.
PÅ BAKGRUNN AV INSTALATØRENS GREP I SAKEN, HAR BORETTSLAGET SENDT FØLGENDE BREV/ VARSEL I SAKEN:

Tekst: Rune Ljostad
Elajo Installasjon AS
v/administrerende direktør
Håkon Norvald Jacobsen
Lørenveien 68
0580 OSLO
Dato: 19.12.07
Vår ref.: sak 2/08

VEDR. ELAJOS VESENTLIGE
MISLIGHOLD IFM. LAMPEUTSKIFTNINGEN I SOLFJELLET BORETTSLAG
1. Innledning
Det vises til tidligere korrespondanse vedrørende Elajo Installasjon AS' (Elajos) mislighold i
forbindelse med gjennomføring
av avtale om "Skifte av belysningsutstyr" mellom Solfjellet
Borettslag og Elajo datert
03.05.2006 (Avtalen), sist ved
Deres e-post 19.11.2007,
OBOS Prosjekts brev datert
26.11.2007, Deres svar per epost 03.12.2007 og vårt svar
på Deres ebrev per e-post
03.12.2007.
2. Elajos vesentlige mislighold
2.1 Innledning
I ebrevet 03.12.2007 varsler
De at Elajo "stopper ... umiddel-

bart installasjonen på dette
anlegget" og orienterer om at
selskapet har "hentet alle armaturene som ikke er montert". I ebrevet 03.12.2007
forklares årsaken til at Elajos
handlemåte med at "[d]enne
saken har vært trenert i snart
1,5 år med store beløp tilbakeholdt". I samme ebrev fremkommer det at det "passer ikke
for oss å møte dem 5.12.07". I
stedet foreslår De to tidspunkt
på dagtid hvor det er umulig for
et samlet styre — hvorav fire av
fem er i heltidsarbeid — å delta.
2.2 Utgangspunkt – vesentlig
mislighold, med påfølgende
forsettlig stansing
De viser med dette en total
mangel på forståelse for årsakene til den situasjon som har
oppstått og Elajos ansvar for
denne: Kontraktsarbeidet skulle etter Avtalen punkt 8 ta sju
uker og være ferdigstilt innen
uke 25, 2006 (23.06.2006).
Arbeidet var ved Deres kontraktsstridige stansing
03.12.2007 til sammen 76
uker — det vil si nesten 1 100
% — forsinket. Kontraktsummen var i Avtalen punkt 2 fastsatt til NOK 749 847, men var

ett år senere, 18.06.2007,
steget med NOK 333 738 —
det vil si nesten 45 %.
2.3 Årsakene – forhold på
Elajos side

De viser med dette en
total mangel på
forståelse for årsakene
til den situasjon som

2.3.1 Vesentlige feil, manglende kompetanse og/eller manglende kommunikasjon

har oppstått og Elajos

Årsakene til det vesentlige
misligholdet er dels vesentlige
feil ved de leverte lampene og
dels manglende kompentanse i
Elajo og/eller manglende kommunikasjon mellom Elajo og
selskapets underleverandør
Ensto om riktig montering av
lampene. Dette er grundig dokumenter blant annet i møtereferater:

skulle etter Avtalen

2.3.2 Særmøte nr. 1
11.05.2006

ansvar for denne:
Kontraktsarbeidet
punkt 8 ta sju uker og
være ferdigstilt innen
uke 25, 2006
———————Årsakene til det
vesentlige misligholdet
er dels vesentlige feil
ved de leverte lampene
og dels manglende

Av bakgrunnen for møtereferat
fra 1. særmøtet 11.05.2006
fremgår det at Solfjellet Borettslag ble forsøkt avkrevd
tilleggsbetaling for fremlegging
av jording til lysarmaturene i
inngangsfoajeene til tross for
at både Elajo og Ensto allerede
før kontraktsinngåelsen var

(Fortsetter på side 9)

kompetanse i Elajo og/
eller manglende
kommunikasjon
mellom Elajo og
selskapets
underleverandør Ensto
om riktig montering av
lampene.

INFORMASJONEN I DENNE UTGIVELSEN ER TIDLIGERE LAGT UT PÅ BORETTSLAGETS NETTSIDER
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NYTTIGE OPPLYSNINGER FORAN ÅRETS
GENERALFORSAMLING
Tekst: Terje Aas
Generalforsamlingen er den
øverste myndighet i borettslaget. Generalforsamlingen ledes
av styrets leder med mindre
generalforsamlingen velger en

ta opp til behandling eller treffe
beslutning om andre saker enn
det som er bestemt angitt i
innkallingen.
Etter loven har forretningsfører
og styreleder plikt til å være
tilstede.
Når det skal fattes vedtak har
andelseier kun en stemme. En
annen person kan stemme
med fullmakt fra en andelseier
som ikke har anledning til å
være tilstede.

annen møteleder.
I generalforsamlingen som
avholdes hvert år presenteres
styrets arbeid og resultater
gjennom årsberetning og regnskap.
Styret honoreres for sin innsats
gjennom generalforsamlingens
fastsettelse av styrehonoraret.
Generalforsamlingen kan ikke

Det er kun anledning til å inneha og benytte en fullmakt. Hvis
den annen person er en andelseier, kan man altså møte
med 2 – to stemmer. Fremleietaker og en representant fra
OBOS har rett til å møte med
tale og forslagsrett men ikke
stemmerett.

Med de unntak som følger av
loven eller vedtakene, treffes
alle beslutninger med alminnelig flertall av de avgitte stemmer.
Ved stemmelikhet utgjør møteleders stemme utslaget dersom han/hun har stemmerett.
Har han/hun ikke stemt eller
det gjelder valg, avgjøres saken
ved loddtrekning.
Lov om borettslag har ingen
bestemmelse om hvordan avstemming skal foregå og gir
ingen enkelt andelseier rett til
å kreve det. Møteleder eller
minst en tiendedel av de fremmøtte kan kreve det .

”For øvrig er det møteleders beslutning”.

Ved avstemming betraktes
blanke stemmer som ikke avgitt og telles ikke med i opptellingen.

Generalforsamlingen
kan ikke ta opp til
behandling eller treffe
beslutning om andre
saker enn det som er
bestemt angitt i
innkallingen.
____________
Etter loven har
forretningsfører og
styreleder plikt til å
være tilstede.
___________
Lov om borettslag har
ingen bestemmelse om
hvordan avstemming
skal foregå og gir ingen
enkelt andelseier rett til
å kreve det. Møteleder
eller minst en tiendedel
av de fremmøtte kan
kreve det .

ANMODNING OM GODT FREMMØTE TIL ÅRETS
ORDINÆRE GENERALFORSAMLING

Er du en av dem som sitter hjemme og lar andre bestemme hva
som skal gjøres med din bo- situasjon.
Ergrer du deg i ettertid over de vedtak som besluttes av generalforsamlingen.
Blir du hjemme har du ingenting du skulle ha sagt i ettertid.
Du har mulighet til å påvirke de vedtak som fattes. Det kreves
imidlertid at du møter opp og benytter din stemme.
INFORMASJONEN I DENNE UTGIVELSEN ER TIDLIGERE LAGT UT PÅ BORETTSLAGETS NETTSIDER
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Tekst: Terje Aas
STYRET -HVEM ER VI? HVA GJØR VI? HVILKEN BAKGRUNN HAR VI?

Terje Aas - styreleder siden 1985

Tove Øyjord - Nestleder

Mette Holmen

Bred mangeårig faglig erfaring innen
borettslagsforvaltning med bakgrunn i sitt
yrke og funksjoner som tidligere OBOS
oppnevnt styremedlem og stedfortreder i
flere borettslag

Yrke: kjemiingeniør / forskning

Yrke : Jurist /revisor - offentlig virksomhet

Yrke - Varmemester
AS Haugerud Varmesentral
Oppgaver:
Har den daglige kontakt med forretningsfører og OBOS Prosjekt herunder øvrige
eksterne konsulentleverandører.
Har ansvar for utforming/ oppsetting av
sakslister/ styrekart og innkaller til styremøter og leder disse. Har videre ansvar for
å følge opp overfor firmaer og institusjoner
samt sørger for utforming av all korrespondanse på vegne av borettslaget.

Ble medlem av styret i 1999 og innehar
god erfaring i borettslagsforvaltning.
Hun sørger for å ivareta styreleders funksjoner ved hans fravær og er oppnevnt
som bindeledd mellom styret og
blokkontakter.
Hun er borettslagets styrerepresentant i
AS Haugerud Varmesentral og møter i
dette selskapets styremøter.

Sørger for informasjonen utad i
borettslaget med ”Nytt fra styret” samt
informasjonen på borettslagets nettsider
og administrert disse. Han er også
bindeledd mellom styret og de ansatte.
Han har også det overordnede ansvar for
at de oppgaver som utføres av styret/
styrets enkeltmedlemmer, er i samsvar
med lov, vedtekter og regnskapskrav.

Som for Rune innehar hun faglig yrkeskompetanse, som kommer til nytte i
mange sakssammenhenger
Hun ble også som Rune, foreslått som
styremedlem etter noen perioder som
varamedlem.

Hun kontrollerer og attesterer fakturaer før
de oversendes til styrets leder.

Har godkjennelsesrett og herunder ansvar
for godkjennelse og anvisning av
borettslagets samtlige fakturaer.
Deltar i befaringer, byggemøter, og møter i
forbindelse med, rep og vedlikehold og
representer borettslaget i eventuelle rettstvister.

Ble medlem av styret i 2005. Hun
ivaretar oppgaven som sekretær og er
valgt som vararepresentant for Tove i AS
Haugerud varmesentral

Sven Michelsen
Tidligere yrke - finansforvalter
Mangeårig erfaring fra styrearbeid.
Rune Ljostad
Yrke: Forretningsadvokat
Ble medlem av styret ved generalforsamlingen 2005 og har sammen med styremedlem Mette Holmen minst fartstid i
styresammenheng. Den manglende fartstiden oppveies av hans faglige yrkeskompetanse, som kommer til nytte i mange sakssammenhenger. Ble forslått av valgkomiteen etter noen perioder som varamedlem.

Har sittet i styret i Solfjellet Borettslag i til
sammen 18 år. Fra 1980 til 1988 og fra
1998 til 2008.
Har også sittet i styret i AS Haugerud
Varmesentral i til sammen 23 år
Han har nå besluttet å pensjonere seg fra
alt styrearbeid og fratrer ved årets generalforsamling, for å overlate staffet pinnen til
en annen person - som valgkomiteen og
generalforsamlingen finner verdig til å føre
arbeidet videre.

INFORMASJONEN I DENNE UTGIVELSEN ER TIDLIGERE LAGT UT PÅ BORETTSLAGETS NETTSIDER
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HVEM KAN SITTE I STYRET????
Tekst: Terje Aas
DET ER ET GRUNNLEGGENDE DEMOKRATISK FORHOLD SOM TILSIER AT GENERALFORSAMLINGEN VELGER MEDLEMMER TIL STYRET. MED BAKGRUNN I
DETTE, VIL SVARET BLI JA
TIL AT HVEM SOM HELST
KAN BLI VALGT TIL Å DRIFTE
OG IVARETA DE STORE VERDIER SOM BORRETTSLAGET
REPRESENTER.
Er dette en god demokratisk
ordning?
Hvis man tar utgangspunkt i de
styrer som har gått i oppløsning
grunnet interne samarbeidsproblemer, manglende kjemi,

manglende kompetanse,
manglende økonomisk styring,
vil svaret bli nei.

er naturlig at valgkomiteen i
generalforsamlingen redegjør
for /begrunner sine forslag.

Selv om det ofte går bra, er det
ganske enestående at man
uten en søknadsprosses herunder vurdering av CV og vurdering av andre faglige og menneskelige egenskaper, kan bli
satt til å styre/forvalte en middels stor bedrift med et budsjett opp mot 20 millioner som
Solfjellet Borettslag representerer.

Hva hvis man ikke er enig i
valgkomiteens innstilling?

Vel møtt til årets
general forsamling

Det er selvfølgelig anledning til
å foreslå en annen kandidat
enn den eller de som valgkomiteen innstiller. Det skal imidlertid mye til for å se bort ifra
valgkomiteens innstiling så
fremt den blir vel begrunnet.

Hvordan sikrer man seg at
rett person blir valgt inn i et
borettslagsstyre?

Hva da med det sittende
styret hvis det ikke er enig i
innstillingen eller det valg
som blir foretatt?

Valgkomiteen er nøkkelordet i
denne sammenheng, da man
ikke kan forlange at generalforsamlingen skal kunne
vite om en kandidat er
skikket til å drifte laget, så
fremt den da ikke har et
godt kjennskap til kandidaten fra tidligere verv i borettslaget.

Borettslagets styre har selvfølgelig en demokratisk rett til å
avgi en uttalelse til valgkomiteens innstilling eller til motforslag til innstillingen, hvis den
eller de forslåtte kandidater,
etter styrets kjennskap og
skjønn, vil kunne medføre negativitet i forbindelse med det
videre styrearbeid.

Valgkomiteens oppgave er
på fritt grunnlag å vurdere
aktuelle kandidater og
suverent innstille overfor
generalforsamlingen, den
eller de kandidater som de
mener er best egnet. Det

I den ytterste konsekvens kan
styret enkeltvis eller samlet
stille sine plasser til disposisjon for generalforsamlingen.
Nå er dette ikke daglig kost på
generalforsamlinger - men det
har skjedd i Solfjellet Borettslag

Valgkomiteens oppgave
er på fritt grunnlag å
vurdere aktuelle
kandidater og suverent
innstille overfor
generalforsamlingen,
den eller de kandidater
som de mener er best
egnet. Det er naturlig at
valgkomiteen i
generalforsamlingen
redegjør for /begrunner
sine forslag.

INFORMASJONEN I DENNE UTGIVELSEN ER TIDLIGERE LAGT UT PÅ BORETTSLAGETS NETTSIDER
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BORETTSLAGETS STYRE HAR VEDTTAT RETNINGSLINJER FOR
STYREARBEID I BORETTSLAGET
1. Formålet med
retningslinjene.
Formålet med retningslinjene
er å klargjøre de ønsker og
krav som stilles til borettslagets tillitsvalgte. Disse ønsker
og krav skal være en veileder
og støtte i de tillitsvalgtes utøvelse av sine verv. Beboerne
honorerer denne innsats og
resultater gjennom general
forsamlingens fastsettelse av
styrehonorar.

2. Forvalteransvar for
fellesmidler.
De tillitsvalgte i borettslag forvalter på vegne av beboerne
store økonomiske verdier i
form av bygninger, tomter,
penger og andre eiendeler. Et
godt resultat av de tillitsvalgtes
arbeid har stor velferdsmessig
og økonomisk betydning for
beboerne. Gjennom general
forsamlingen blir de vist den
tillit der er å forvalte felles eiendom og midler.

3. Tillitsvalgtes lojalitet til
borettslaget.
De tillitsvalgte skal ivareta
borettslagets interesser og kan
i anledning rettshandel for
laget ikke ta imot godtgjørelse
fra andre enn laget, jfr også lov
om borettslag § 48. Tillits
valgte kan ikke betinge seg
selv eller gi andre særfordeler
eller særbehandling
(bestikkelser, smøring).

4. Tillitsvalgtes habilitet.
Tillitsvalgte kan ikke delta i
behandlingen eller avgjørelsen

av saker der vedkommende
har en fremtredende personlig
eller økonomisk særinteresse
jfr. lov om borettslag § 49. Det
samme gjelder når det foreligger slike forhold for den tillitsvalgtes nære slektninger. Det
er den tillitsvalgte selv som har
ansvaret for sin egen habilitet
og plikter å si fra dersom det
kan foreligge grunn til å reise
spørsmål ved denne.

8. Attestasjon og anvisning
av utbetalinger. Bruk av
kontantutbetalinger.

5. Bruk av anbud/tilbud effektiv ressursbruk.

9. Personlig adferd.

Det bør i stor utstrekning benyttes anbud/tilbud ved utførelse av arbeid eller oppdrag
for borettslag. For enkeltstående eller løpende oppdrag eller
arbeider som utgjør større beløp bør dette alltid skje.

6. Taushetsplikt og
innsynsrett.
De tillitsvalgte er i lov om borettslag § 86 underlagt taushetsplikt om noens personlige
og forretningsmessige forhold.
Taushetsplikten er ment å skulle beskytte slike interesser og
er ikke noe tillitsvalgte kan
påberope seg for å beskytte
egne interesser eller hindre
andelseiernes alminnelige
innsynsrett i styrets forhold og
arbeid. Regelmessig og god
informasjon fra styret til beboerne er viktig.

Alle utbetalinger skal anvises.
Lagets leder/nestleder har
anvisningsrett. Anvisningen er
en godkjennelse av at kostnaden gjelder laget og kan utbetales. Anvisningen skal foretas
ved at det signeres med fullt
navn.

De tillitsvalgte opptrer på vegne av borettslaget. Den personlige adferd i utøvelsen av vervet og i sammenhenger som av
andre naturlig kan knyttes opp
til utøvelsen av vervet, må derfor ta hensyn til dette. Tillitsvalgte må derfor opptre hensynsfullt, aktsomt og varsomt i
sin kontakt med ansatte, beboere, leverandører og offentlige
myndigheter.

Formålet med
retningslinjene er å
klargjøre de ønsker og
krav som stilles til
borettslagets
tillitsvalgte. Disse
ønsker og krav skal
være en veileder og
støtte i de tillitsvalgtes
utøvelse av sine verv.
Beboerne honorerer

10. Forholdet til offentligheten.

denne innsats og

Når tillitsvalgte på vegne av
borettslaget opptrer i offentlige
sammenhenger, i forhold til
massemedia m.v. er det av stor
betydning at borettslaget og
bomiljøet omtales på en måte
som ikke er egnet til å skade
laget, strøket eller bomiljøet.

resultater gjennom
generalforsamlingens
fastsettelse av
styrehonorar.

7. Tillitsvalgtes belønning
for innsats og resultater.
Kostnader forbundet med møter og arrangementer skal
fremgå av konto i lagets regnskap.
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FORSLAG TIL GENERALFORSAMLINGEN
TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING HAR EN ANDELSEIER FREMMET FORSLAG
OM ANSETTELSE AV FASTE
RENHOLDERE (FORSLAG C),
OG LEGGING AV VARMEKABLER UTENFOR 9 STK
INNGANGSPARTIER.
(FORSLAG D)
FØLGENDE FORORD TIL
FORSLAGENE VIL FREMGÅ I
INNKALLINGEN TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

en er av et slikt gode for borettslaget/ beboerne, at man i
de situasjoner som det er nødvendig, kan akseptere at kostnadsøkningen medfører en
regulering av felleskostnaden/
husleieinntekten, herunder et
eventuelt låneopptak for å
oppnå det ønskede mål.
Borettslaget v/ styret har i budsjettet for 2008 lagt til grunn
de involverte vedlikeholdsoppgaver som lampeutskiftingen,
forslag om utbedring av lekearealer for å tilfredsstille forskriftene - og pågående nød-

Ved stram økonomi bør påkrevende nødvendige vedlikeholdsoppgaver og utbedringer,
prioriteres foran nysatsninger
som er kostnads økende for
borettslaget. Dette bør kun
fravikes i de tilfeller man finner
nysatsingen tjenelig for borettslagt på sikt, eller at nysatsning-

ØKONOMIEN

vendig utskifting av avtrekksvifter og rensing av avtrekkskanaler. Budsjettet for 2008 innebærer en reduksjon av de disponible midlene ned til kant av
det man bør ha innestående
som en buffer/ sikkerhet mot
uforutsette hendelser.
Borettslaget bør ha innestående minimum 10 % av den årlige felleskostnaden/ husleieinntekten.
Forslag C og D som det ikke er
tatt høyde for, vil ha samlet
eller enkeltvis gjennomført, ut i
fra budsjettallene, medføre en
ytterligere redusering av de
disponible midler, som etter
styrets skjønn vil innebære en
nødvendig regulering av felleskostnaden/ husleieinntekten,
for å sikre en forsvarlig drift av
laget.

Vel møtt til årets
generalforsamling
___________
Det anmodes om
et godt fremmøte

Tekst: Terje Aas

FØLGENDE VIL FREMKOMME AV STYRETS MERKNADER I ÅRSMELDINGEN UNDER PUNKTET ØKONOMIEN

tere et løpende vedlikehold i
borettslaget.

De disponible midler pr
31.12.07, ble bedre enn budsjettert. Årsaken er hovedsakelig periodens lavere energipris
på el kraft som medførte en
akkumulering av midler i selskapet AS Haugerud Varmesentral, som ble tilbakeført til
borettslaget.

Fremtidige disposisjoner i år
2008 vil bli sett i sammenheng
med den økonomiske utviklingen, de prosjekter som borettslaget er involvert i - samt fremtidige vedlikeholdsoppgaver.

Av hensyn til bostandard, bomiljø og trivsel, samt for å unngå et etterslep av generell
nødvendig vedlikehold når
store rehabiliteringstiltak blir å
igangsette, er det viktig å priori-

Tekst:
Terje Aas

DISPOSISJONER / BUDSJETT 2008

I det forliggende budsjett er
det således tatt hensyn til
fortsatt fremdrift i lysarmaturutskiftingen, nødvendig
utskifting av avtrekksvifter,
rensing av avtrekkskanaler
og oppgradering av lekearealer for å tilfredsstille for-

skrifter.

kelse fra budsjettallene.

Det er å merke seg at det er
budsjettert med disponible
midler pr 31.12.08 lik kr.
1 857 796.-.

I forbindelse med ovenstående
vises til forslag C og D som er
fremmet fra andelseier overfor
generalforsamlingen.

Relatert til de nødvendige involverte vedlikeholdsoppgaver,
anses økonomien som meget
stram, da de involverte vedlikeholdsoppgaver medfører en
reduksjon av de disponible
midler til av hva som bør være
nødvendig å ha innestående.
Det presiseres derfor at budsjettet ikke er bindende, men
oppsatt ut fra de opplysninger
som foreligger ved årsskiftet
07/08. Det kan inntreffe flere
forhold som kan medføre fravi-

Forslagene vil medføre en
ytterligere reduksjon av disponible midler, som hvis de
blir gjennomført, vil måtte
bli å dekkes inn ved og justere inntektene/ husleien,
som skal betjene borettslagets felleskostnader.
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LAMPEUTSKIFTINGEN
(Fortsetter fra side 3)
klar over at de tidligere lysarmaturene ikke var jordet.
2.3.3 Særmøte nr. 2
31.05.2006
Allerede i mai 2006, for mer
enn ett og et halvt år siden, ble
det klart at de tilbudte lysarmaturene ikke fungerte som angitt, jf. referat fra 2. særmøte
31.05.2006. På dette grunnlag
ble to sensorer per etasjevestibyle med rekkevidde på tre
meter erstattet med sensorer
med rekkevidde på fem meter.
I tillegg ble det avdekket at
antall armaturer var for få, en
kostnad borettslaget påtok seg
å bære.
2.3.4 Særmøte nr. 3
24.08.2006
Dette løste imidlertid ikke problemene, jf. referat fra 3. særmøte 24.08.2006. På dette
tidspunktet var det også avdekket problemer med tenning av
lyset i fellesvaskeriene og kjellerne, samt at lyset i mange
fellesvaskerier stikk i strid med
forutsetningene nå lyste hele
døgnet. Allerede på dette tidspunktet hadde Solfjellet Borettslag mottatt faktura fra
Elajo for alle lysarmaturer som
etter sigende var tilført byggeplassen, til tross for at det var
avdekket omfattende problemer med lysarmaturene som
ennå ikke var løst. Borettslaget
bestred derfor deler av fakturaen.
2.3.5 Særmøte nr. 4
30.08.2006
Av referat fra 4. særmøte

-

FREMDRIFTEN

30.08.2006 fremgår det at
Elajo, til tross for de gjentatte
påpekte problemene, hadde
videreført monteringen av lysarmaturene som problemene
var knyttet til. Elajo påførte
med dette seg selv, mot bedre
vitende, betydelige unødvendige tilleggsarbeider knyttet til
den retting selskapet allerede
på dette tidspunktet måtte
forstå ville bli nødvendig.
Undersøkelser foretatt av borettslagets vaktmester tydet på
at det – til tross for at Elajo
mente lysarmaturene var riktig
montert – fortsatt var problemer med ca. 50 % av lysarmaturene i etasjevestibylene. I
tillegg var det avdekket forhold
i alle fellesvaskeriene som
måtte rettes. Solfjellet Borettslag gjentok at deler av mottatt
faktura var bestridt og gjorde
det videre klart at borettslaget
forbeholdt seg retten til å kreve
dekket kostnader til for eksempel konsulentbistand som vil
påløpe.
2.3.6 Særmøte nr. 5
16.10.2006
I 5. særmøte 16.10.2006 drøftet partene nye løsninger på
problemene beskrevet ovenfor,
jf. referatet fra møtet. I løpet av
de mer enn én og en halv måned som var gått siden forrige
særmøte, hadde en ikke funnet
noen løsning på de stadig tilbakevendende problemene som
ikke innebar montering av flere
lysarmaturer.
2.3.7 Særmøte nr. 6
23.11.2006
Solfjellet Borettslag aksepterte
som følge av dette å betale
NOK 243 738 i tillegg for mon-

tering av to ekstra lamper i
hver etasjevestibyle, jf. referat
fra 6. særmøte 23.11.2006.
Det ble samtidig avtalt å gjøre
forsøk med tilsvarende prøvemonteringer i fellesvaskerier
og kjellere. (Samlet lød dette
tillegget på NOK 333 738 for
etasjevestibyler, fellesvaskerier
og kjellere.)
2.3.8 Særmøte nr. 7
18.01.2007
Av referat fra 7. særmøte
18.01.2007 fremgår det at
Elajo "[p]å grunn av sykdom og
mannskapsmangel" ikke har
vært i stand til å følge den avtalte fremdriften. Deler av de
avtalte prøvemonteringer var
derfor ennå ikke foretatt. Elajo
tar i møtet forbehold om at
fortsatt fremdrift "avhenger av
bemanning".
2.3.9 Særmøte nr. 8
21.02.2007
Før 8. særmøte 21.02.2007
var det blitt klart at det var nye
alvorlige feil med lysarmaturene i vaskerier og trappeoppganger, jf. referat fra møtet.
Mens de tidligere problemene
gjaldt deteksjonsområde for
sensor, gjaldt de nye problemene teknisk tenning (lyset ville
ikke tennes) og slukking (lyset
ville ikke slukkes) av lysarmaturene. Det nye problemet skulle i følge en representant fra
Enstos fabrikk i Finland skyldes
et relé fra produsenten Omron.
Det ble i møtet garantert at den
nye, forbedrede komponenten
skulle fungere etter spesifikasjonen. Som en følge av dette
ble det besluttet at hele sen-

(Fortsetter på side 10)

Av referat fra 4.
særmøte 30.08.2006
fremgår det at Elajo, til
tross for de gjentatte
påpekte problemene,
hadde videreført
monteringen av
lysarmaturene som
problemene var knyttet
til. Elajo påførte med
dette seg selv, mot
bedre vitende,
betydelige unødvendige
tilleggsarbeider knyttet
til den retting selskapet
allerede på dette
tidspunktet måtte forstå
ville bli nødvendig.
——————
Før 8. særmøte
21.02.2007 var det blitt
klart at det var nye
alvorlige feil med
lysarmaturene i
vaskerier og
trappeoppganger
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LAMPEUTSKIFTINGEN
(Fortsatt fra side 9)
sorenheten i samtlige lysarmaturer skulle byttes med ny type
som har det nye releet, noe
som medførte en ny prøveperiode på ca. fire uker i etasjevestibyler, trappeoppganger, fellesvaskerier og kjellere. Samtidig skulle det gjøres forsøk
med en endring i styring av
lysarmaturene i fellesvaskeriene. Elajo varslet at selskapet
ville kunne påbegynne arbeidet
først ca. tre uker senere.
2.3.10 Særmøte nr. 9
18.06.2007
Av referat fra 9. særmøte
18.06.2007 fremgår det at det
nesten ikke har vært noen
fremdrift i Elajos arbeid siden
forrige særmøte fire måneder
tidligere. Av referatet fremgår
det at dette skyldes ytterligere
nye alvorlige feil med lysarmaturene, denne gangen med
"sensor og skjerm". Den siste
tiden før særmøtet hadde Elajo
og Ensto vært på to befaringer
hvor det på det siste ble byttet
skjermer og sensor i de 10
etasjevestibylene hvor det var
montert fem nye lamper i hver
vestibyle. Det gjenstod fortsatt
arbeide i trappeoppganger,
fellesvaskerier og kjellere.

-

FREMDRIFTEN

fellesvaskerier hvor ny sensor
og skjerm var montert. Det ble
avtalt at Elajo og Ensto skulle
gjennomføre ny feilsøking i
trappeoppgangene, og at rapport fra dette arbeidet skulle
foreligge, i løpet av uke 34 (ca.
én uker etter møtet). Det skal
også letes etter feil i etasjevestibyler, fellesvaskerier, osv.
"hvis tid".
"Etter at rapport foreligger, vil
det bli ett nytt møte hvor fremdrift vil være tema. Videre arbeid/fremdrift forutsetter at
rapporten har ett svar/
konklusjon på hva som er
feil." (Våre understrekninger.)
Solfjellet Borettslag gjorde det
klart at borettslaget "med de
problemene som nå har oppstått og feil ikke er funnet", "på
det nåværende tidspunkt" ikke
ønsket å betale fakturerte beløp.
2.3.11 Etterfølgende utvikling
– nye mislighold

2.3.10 Særmøte nr. 10
15.08.2007

Den nevnte rapporten forelå
ikke i løpet av uke 34 (20.24.08.2007) som avtalt. Først
12 uker senere (07.11.2007),
og mer enn 10 uker forsinket,
forelå rapporten. Samtidig med
at rapporten ble fremlagt, innrømmet Elajo at det fortsatt var
feil f.eks. i fellesvaskeriene.
Elajo bad også om at tidligere
tilsendt faktura ble betalt.

To måneder senere er dette
arbeidet ennå ikke fullført, jf.
referat fra 10 særmøte
15.08.2007. Til tross for at ny
sensor og skjerm nå var montert i alle trappeoppgangene,
ville lyset fortsatt ikke slukke i
trappeoppgangen i sju av ni
blokker. Det samme er tilfelle i

Noe av dette ble rettet
13.11.2007, men senere samme uke ble Elajo varslet om at
det fortsatt var feilkoblede
brytere i tørkerom til fellesvaskeriene, at det var dårlig
utført arbeid på f.eks. blinddeksler i flere fellesvaskerier
og at tiden var stilt feil i de

fleste fellesvaskeriene. I kombinasjon med feilkoblingen av
brytere, fører det siste til at
beboere plutselig opplever å
befinne seg i stummende mørke mens de oppholder seg i
fellesvaskeriet.
Fredag 16.11 lovet Elajo å
følge opp rettingen av disse
feilene mandag 19.11.2007. I
stedet varslet Elajo mandag
19.11.2007 – to dager før
rapporten fra Elajo etter planen
skulle behandles av styret i
Solfjellet Borettslag som varslet i brev fra OBOS Prosjekt
14.11.2007 – om at selskapet
umiddelbart stopper arbeidet.
2.4 Konklusjon
Det er etter dette ingen tvil om
at det foreligger vesentlig mislighold fra Elajos side som gir
Solfjellet Borettslag rett til å
heve kontrakten og kreve sitt
tap forbundet med misligholdet
erstattet, NS 3430 punkt 34.1
og punkt 20 (dagmulkt).
3. Solfjellet Borettslags krav
3.1 Innledning
Solfjellet Borettslag har til nå
vist betydelig velvilje i forhold
til Elajos ønske om å rette feil
og fullføre den vesentlig misligholdte leveransen. Dette har
sammenheng med den vilje
Elajo ved den ansvarlige for
prosjektet, Jens Olaf Merlid,
har uttalt og utvist for å rette
alle de feil som er påvist (og
dokumentert) og fullføre leveransen.
Det er svært skuffende og foruroligende for borettslaget at

(Fortsetter på side 11)

Fredag 16.11 lovet
Elajo å følge opp
rettingen av disse
feilene mandag
19.11.2007. I stedet
varslet Elajo mandag
19.11.2007 – to dager
før rapporten fra Elajo
etter planen skulle
behandles av styret i
Solfjellet Borettslag
som varslet i brev fra
OBOS Prosjekt
14.11.2007 – om at
selskapet umiddelbart
stopper arbeidet.
_________
Det er etter dette ingen
tvil om at det foreligger
vesentlig mislighold fra
Elajos side som gir
Solfjellet Borettslag rett
til å heve kontrakten og
kreve sitt tap forbundet
med misligholdet
erstattet
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LAMPEUTSKIFTINGEN
(Fortsetter fra side 10)
Elajo ved Dem nå stanser arbeidet med den allerede vesentlig misligholdte leveransen
og med det forsettelig misligholder selskapets forpliktelser.
3.2 Elajos forsettlige stansing
av arbeidet
Elajo har ingen problemer med
å tillate seg å levere en rapport
som etter avtalen skulle vært
levert innen sju arbeidsdager
først 12 uker senere, en forsinkelse på mer enn 850 %. Selskapet kunne imidlertid ikke
vente to dager på en helt nødvendig behandling av saken,
herunder betaling faktura, i
Solfjellet Borettslags styre.
Rapporten fra Elajo avdekket
en for styret tidligere ukjent
"forsinket" tenning av lysarmaturene når de er kalde på "fra 1
sekund til opp mot 3-4 sekunder", samt at det – til tross for
tillegg av to ekstra lysarmaturer i hver etasjevestibyle bekostet av borettslaget – fortsatt
kunne være reelle "skyggefelt"
nær heisdørene som medfører
at lyset ikke tenner når beboere kommer ut av heisen. Blant
annet i lys av den dialogen
borettslaget tidligere har hatt
med Heiskontrollen og som
Elajo er velkjent med, er dette
alvorlige forhold som krevde
nærmere drøftelse i styret.
I tillegg var det som nevnt
ovenfor fortsatt omfattende feil
ved det arbeidet var utført.
Disse gjenstående feilene skyldes, helt eller delvis, direkte
dårlig utført arbeid fra Elajos
side, noe som også gjentatte
ganger har blitt påpekt ovenfor

-

FREMDRIFTEN

Elajo. Det vises til 6. særmøte
23.11.2006, for mer enn ett år
siden, hvor borettslaget påpekte at "[d]et må gjøres penere
arbeid med legging av kabler
ut fra hvert av lampepunktene", jf. referat fra møtet. Det
sier seg selv at slikt vedvarende dårlig håndverk, på toppen
av stadig nye alvorlige feil med
lysarmaturene og stadig nye
forsinkelser, krever at styret i
borettslaget vurderer situasjonen grundig før ytterligere betaling foretas.
De stadig nye alvorlige feilene
med lysarmaturene gjør det for
øvrig tvilsomt om det som er
tilført byggeplassen av materialer og varer for å innbygges, er
kontraktsmessig slik at det gir
grunnlag for krav om avdrag
etter NS 3430 punkt 26.1.2.
Solfjellet Borettslag har dessuten tilbakeholdsrett for påløpt
dagmulkt og andre krav som
følge av Elajos mislighold i
henhold til NS 3430 punkt
25.3.
I stedet for å fortsette det forsinkede arbeidet med å rette
tidligere påpekte feil som avtalt, og vente i to dager til Solfjellet Borettslag fikk behandlet
saken i styremøtet
21.11.2007, valgte Elajo å
stanse arbeidet 19.11.2007 og
hente alle armaturene som
ikke er montert. Elajo synes
med dette de facto å ha rømt
fra sine forpliktelser etter Avtalen.
Elajos eventuelle rett til å stanse arbeidet forutsetter uansett
at det foreligger vesentlig betalingsmislighold fra Solfjellet
Borettslags side og at det er

gitt 24 timers skriftlig varsel, jf.
NS 3430 punkt 36. Partene var
etter Solfjellet Borettslags oppfatning enige om at borettslaget først skulle foreta ytterligere betaling etter at Elajo fremla
en rapport som dokumenterte
på en tilfredsstillende måte at
de feilene som tidligere var
påvist, nå var løst, og styret i
Solfjellet Borettslag hadde hatt
rimelig tid til å behandle rapporten.
Det forelå derfor ikke noe betalingsmislighold på det tidspunktet Elajo stanset sitt arbeid. Og, selv om det forelå
betalingsmislighold på dette
tidspunktet, er det åpenbart at
misligholdet ikke var vesentlig.
Uansett gav Elajo ikke borettslaget 24 timers skriftlig varsel
slik NS 3430 punkt 36 krever.
Elajos urettmessige stansing
av arbeidet utgjør et forsettelig
mislighold av Avtalen.
3.3 Solfjellet Borettslag har
hevingsrett og krav på erstatning
Som fastslått ovenfor i punkt
2.4 er det ingen tvil om at det
foreligger vesentlig mislighold
fra Elajos side som gir Solfjellet
Borettslag rett til å heve Avtalen og kreve sitt tap forbundet
med misligholdet erstattet, NS
3430 punkt 34.1 og punkt 20
(dagmulkt).
På det tidspunktet Elajo forsettlig stanset arbeidet, forelå
det fortsatt omfattende feil ved
leveransen, inkludert, men ikke
begrenset til:

1.

I Haugerudveien 80-88

(Fortsetter på side 12)

Elajo har ingen
problemer med å tillate
seg å levere en rapport
som etter avtalen skulle
vært levert innen sju
arbeidsdager først 12
uker senere, en
forsinkelse på mer enn
850 %. Selskapet kunne
imidlertid ikke vente to
dager på en helt
nødvendig behandling
av saken, herunder
betaling faktura, i
Solfjellet Borettslags
styre.
De stadig nye alvorlige
feilene med
lysarmaturene gjør det
for øvrig tvilsomt om det
som er tilført
byggeplassen av
materialer og varer for å
innbygges, er
kontraktsmessig slik at
det gir grunnlag for krav
om avdrag
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mangler ekstra lampe og bryter
for tørkerom.

2.

I Haugerudveien 72, fel-

lesvaskeri B mangler det fortsatt én kuppel.

3.

Det er av og til feil i Hau-

gerudveien 74, fellesvaskeri B.

4.

I Haugerudveien 76 er det

feil i begge fellesvaskerier. Her
slukker lyset mens en er inne i
vaskeriet.

5.

Generelt er det i følge

vaktmester mye dårlig håndverk på det som er gjort. Dette
gjelder spesielt legging av kabler og tilpasning av dekklokk.
I alle kjellere mangler to ekstra
lamper.
De foreliggende og det forventede misligholdet fra Elajo utgjør hver for seg og til sammen,
hevingsgrunnlag.
Det forhold at Elajo de facto
har rømt fra sine forpliktelser
etter Avtalen, gjør det slik Solfjellet Borettslag oppfatter situasjonen umulig å fullføre leve-

-

FREMDRIFTEN

ransen knyttet til etasjevestibylene.
Solfjellet Borettslag ønsker
imidlertid å gi Elajo en siste
sjanse til å rette feil og fullføre
leveransen. Det forutsettes at
Elajo deltar i styremøte i borettslaget onsdag 16.01.2008
kl. 19 for nødvendige avklaringer knyttet til fullføring av arbeidet i etasjevestibylene. Dersom
alt arbeid ikke er ferdigstilt
innen 15.03.2008, vil borettslaget ha rett til å heve avtalen
og kreve at Elajo betaler de
nødvendige kostnader til retting utført av andre.
Solfjellet Borettslag vil betale
for arbeid som er utført i henhold til avtalen basert på de
avtalte priser, men ikke for
lysarmaturene som Elajo tidligere har hentet. Betaling forutsetter at arbeidet er befart og
funnet tilfredsstillende av en
representant for borettslaget
sammen med Elajo. Solfjellet
Borettslag vil før en eventuell
utbetaling til Elajo gjøre fradrag
på borettslagets krav på erstatning, jf. nedenfor.

summen var NOK 749 847
inkl. mva., jf. punkt 2 i Avtalen,
mens det avtalte tillegget var
på NOK 333 738 inkl. mva., jf.
referat fra 7. særmøte
18.01.2007. Til sammen utgjør
dette en kontraktssum på
NOK 1 083 585. Solfjellet Borettslag har krav på maksimal
dagmulkt, 10 % av kontraktssummen, det vil si
NOK 108 359, jf. NS 3430
punkt 20. Til nå har Solfjellet
Borettslag hatt kostnader til
konsulentbistand fra OBOS
Prosjekt A/S på til sammen
NOK 78 488 inkl. mva.
Solfjellet Borettslag krever
disse og øvrige tap borettslaget
har hatt og vil få som følge av
Elajos mislighold, erstattet av
Elajo.
Vi imøteser et raskt svar fra
Elajo slik at denne saken kan
få en snarlig løsning.
Med hilsen Solfjellet Borettslag
Kopi til:
SWECO Grøner v/Einar With
OBOS Prosjekt A/S v/Bjørn
Lauritzen

Det forhold at Elajo de
facto har rømt fra sine
forpliktelser etter
avtalen, gjør det slik
Solfjellet Borettslag
oppfatter situasjonen
umulig å fullføre
leveransen knyttet til
etasjevestibylene.
Solfjellet Borettslag
ønsker imidlertid å gi
Elajo en siste sjanse til
å rette feil og fullføre
leveransen.

Den opprinnelige kontrakts-

Ordinær generalforsamling avholdes
onsdag 23. april
INFORMASJONEN I DENNE UTGIVELSEN ER TIDLIGERE LAGT UT PÅ BORETTSLAGETS NETTSIDER
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VANNBÅREN VARME UTENFOR
INNGANGSPARTIENE?
FØLGENDE FORSLAG FRA EN ANDELSEIER DATERT 21.11.07 OG STILET TIL STYRET I
SOLFJELLET BORETTSLAG ER MOTTATT:
FORSLAG TIL OPPGRADERING AV INNGANGSPARTIER.
Med vinteren følger det både
snø og is, med store ulemper
for folk som bruker gåstol og
rullestol og andre som er dårlig

til beins. Det må gå an og fjerne asfalten, utenfor hoveddørene, frem til fortauskanten. Her
legger man ned vannbåren
varme, og så legges det på lyse
heller. Det er mange eldre som
bruker taxi og blir hentet av

servicebusser, de vil gå tryggere til og fra. Det bør også monteres håndløpere på begge
side, på veggen. Varmtvann
fins jo i vaskeriet og der
er plass til pumpe og tank.

Før borettslaget
FØLGENDE SVARBREV ER SENDT ANDELSEIER:

involverer seg i nye

Tekst: Terje Aas
Dato: 10.12.07
Vår ref.: sak 208/07

Varmekabler ved inngangspartiene:

HÅNDLØPER / VARMEKABLER VED NNGANGAPARTIER.

Borettslaget v/ styret stiller seg
i utgangspunkt positivt til Deres forslag.

Det vises til Deres forslag i brev
datert 21.11.07 stilet til styret i
Solfjellet Borettslag.

Nedlagt varme i grunn foran
inngangspartier i form av vannbåren varme, vil i tillegg til
grunnarbeider, kreve tilkobling
mot varmeveksler med tilhørende automatikk/ varmeregulering mot fjernvarmessystemet tilknyttet de enkelte blokker. En slik investering vil måtte kostnadsvurderes opp mot
en ren elektrisk installasjon.

Borettslagets styre har følgende merknader til forslaget:

Håndløpere:
Til orientering vil eldre og uføre
som har behov for håndløpere
ved inngangspartiet, få dette
montert ved å søke Bydel Alna.

Uansett valg av energiløsning,

prosjekter, er det
vil et slikt prosjekt ha en høy
investeringskostnad og en
driftkostnad.
Borettslaget er for tiden involvert i prosjekter som lampeutskifting, oppgradering av lekeplasser og utstyr som ikke tilfredstiler forskriftene, prøveprosjekt vedr utskifting av avtrekksvifte med oppfølgende
kontroll/ rensing av avtrekkskanaler, samt tomtekjøp.

ønskelig å avslutte de
pågående samt ha
oversikt over de totale
prosjektkostnader.

Før borettslaget involverer seg i
nye prosjekter, er det ønskelig
å avslutte de pågående samt
ha oversikt over de totale prosjektkostnader.

INFORMASJONEN I DENNE UTGIVELSEN ER TIDLIGERE LAGT UT PÅ BORETTSLAGETS NETTSIDER
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HANDIKAPPLASSER I HAUGERUDVEIEN VED
INNKJØRING TIL BLOKKENE?
Tekst: Terje Aas
PÅ BAKGRUNN AV FORSLAG FRA EN ANDELSEIER OVERFOR BORETTSLAGETS STYRE , HAR
FØLGENDE BREV BLITT SENDT TIL OSLO POLITIDISTRIKT V/TRAFIKKPLAN
Borettslaget kan ivareta kontroll vedr lovlig tillatelse å benytte handikapplassene, gjennom
borettslagets avtale med InterPark AS.

Oslo Politidistrikt
Trafikkseksjonen, Trafikkplan
Pb. 8101 – dep,
0032 – Oslo
Dato: 16.01.08
Vår ref.: Sak 24/08

SØKNAD OM OPPRETTELSE AV
HANDIKAPPLASSER VED INNKJØRINGENE TIL SOLFJELLET
BORETTSLAG
Solfjellet Borettslag søker med
dette om opprettelse av en
handikapplass i Haugerudveien
inntil/ved hver innkjøring til
hver av borettslagets blokker,
der dette er mulig å få til.
Solfjellet Borettslag består av
648 leiligheter fordelt med 72
leiligheter på 9 høyblokker
fordelt langs Haugerudveien
med nr. 72 – 88.
Solfjellet Borettslaget har en
stor underdekning av parkeringsplasser relatert til parkeringsnormen, bil pr leilighet og
herunder ingen gjesteparkeringsplasser. Forholdet inne-

bærer at det er en umulighet å
finne en ledig parkeringsplass
for besøkende, spesielt på
ettermiddagen etter endt arbeidstid.

Borettslaget deltar gjerne på
en befaring og med ytterligere
opplysninger i forbindelse med
vurdering av forholdene. Avtale
om befaring kan gjøres med
borettslaget styreleder Terje
Aas på tlf. Sladdet i solstikka
Med vennlig hilsen
Solfjellet Borettslag
Signatur

Parkeringssituasjonen gjør det
spesielt vanskelig å motta besøkende som er avhengig av bil
og innehar parkeringsdispensasjon fra trafikketaten. Av hensyn til dette søkes det som
ovenfor nevnt, opprettet en
plass ved hver innkjøring der
dette er mulig å få til. Plassene
merkes med godkjent handikapplasskilt, som fortrinnsvis
festes/monteres på borettslagets gjerde, slik at disse ikke er
til hinder for brøyting av fortau
eller vei.

TILBUD FRA
GET
Dersom du bestiller Get bredbånd nå, kan du få Get Zero telefoni uten fastavgift - med
på kjøpet.
Get bredbånd med Get telefoni
Zero- abonnement inkluderer
følgende:

•

Fritt valg av Get bredbånd, fra kr 195,- per
måned

•

Zero - abonnement uten
månedlig fastavgift - betal
kun for det du ringer

•

Behold ditt gamle telefonnummer uten ekstra kostnad.

Du trenger ikke skifte telefonapparat, med unntak av ISDNtelefoner.
Bestiller du Get nå får du også:
Enda raskere hastighet!
Fri etablering (spar kr 495.-.
Fri hjemkjøring (spar kr 175.-.
Kampanjevilkår:
Tilbudet gjelder for alle kunder
i Gets kabelnett. Minstepris for
første år er kr 2 340,Get zero er kun tilgjengelig
med bredbånd fra Get.

Det anmodes om et godt fremmøte til årets generalforsamling
hvor 4 - fire forslag er oppført
til behandling.
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UTSKIFTING AV AVTREKKSVIFTER - RENSING
AV AVTREKKSKANALER

vesentlig forurensninger

Tekst: Terje Aas
BORETTSLAGETS AVTREKKSVIFTER SOM SØRGER FOR UTSKIFTING AV
BRUKT LUFT I LEILIGHETENE, HAR BLITT KONTROLLERT OPP MOT DAGENS
KRAV TIL STØY OG KRAV TIL
AVTREKK.
Kontrollen klargjorde at det er
behov for utskifting av viftene
som har vært i kontinuerlig drift
i 41 år. Samtidig ble også utført videokontroll av avtrekkskanaler og kontroll avtrekksventiler i 12 leiligheter.
Det ble avdekket vesentlig
forurensninger i kanalene og
manglende rengjøring av beboers avtrekksventiler. Forholdene medførte at det gikk svært

Avtrekk WC
(ca. 2m opp i kanal)

som er et klart brudd på borettslagets husordensregler/
vedtekter.
• En andelseier hadde montert kjøkkenskap og blokkert
avtrekksventilen.
• 2 andelseiere hadde foretatt

Avtrekk WC
(innenfor ventil)
oppussing med det resultat
at fjerning av avtrekksventilene for rengjøring, ble
vanskeliggjort.
Det er grunn til å tro at en del
andelseier har montert ventiler
som ikke er standard i borettslaget, ventiler som ikke lar seg
regulere, for å oppnå fordeling
av luftstrømmen igjennom
leiligheten. Det videre grunn til
å tro at disse ventiler ikke er
støydempende.

terende vifter er gamle, energidrivende og har høyt støy- og
vibrasjonsnivå.
Overgang til direktedrevne
(trykkstyrte) vifter er vedlikeholds- og energivennlige, har
lavere støynivå og gir den enkelte beboer en forbedret regulering samtidig som dette ikke
virker inn på øvrige naboer.
Ved å montere trykkstyrt og
direktedrevet vifte, er det opplyst at en vil en oppnå en mer
energivennlig drift, ved at luftmengder tas ut og reguleres
automatisk etter samtidig bruk.
Det nye anleggene vil ikke dimensjoneres ut i fra dagens
utgåtte løsning med remdrift og
hel og halv hastighet på viften,
men vil automatisk regulere
luftmengder etter hvor mange
beboere som regulerer spjeld.

Rengjøring / avtrekkskanaler
Det er behov for rengjøring av
samtlige avtrekkskanaler som
er tilsluttet samtlige avtrekksventiler i samtlige leiligheter.

Av 12 kontrollerte leiligheter
fremkom forøvrig følgende
forhold:
• 2 andelseiere har koblet
avtrekksventilator på kjøkken
til veggens avtrekksventil,

På bakgrunn av undersøkelsen
og alder på avtrekksviftene, ble
i første omgang besluttet som
et prøveprosjekt å skifte ut
avtrekksviften i en av blokkene. I denne forbindelse ble det
avklart at utskiftingen ga et
forbedret resultat Det er derfor
besluttet å skifte ut resterende
vifter i de øvrig gjenstående
blokker.
Dette med bakgrunn i at eksis-

i kanalene og
manglende rengjøring
av beboers
avtrekksventiler.
_______________
Det er andelseier
ansvar å rengjøre
leilighetens
avtrekksventiler.
______________
Eldre og uføre som har
problemer med å ta ut
ventilen for rengjøring
kan få hjelp til dette ved
henvendelse til
vaktmester.
______________
Ved defekt
avtrekksventil
utleveres original
standardventil ved
henvendelse til

Avtrekksviften
lite eller ingenting av luft igjennom avtrekkskanalen. For å
oppnå tilfredsstillende luftmengder må avtrekkskanaler
og der det er behov, avtrekksventiler rengjøres.

Det ble avdekket

vaktmesterkontoret.
______________
Av 12 kontrollerte
leiligheter fremkom at
2 andelseiere har
Gjengrodd ventil på bad
Borettslaget vil derfor ha behov

(Fortsetter på side 16)

koblet
avtrekksventilator på
kjøkken til veggens
avtrekksventil.
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UTSKIFTING AV AVTREKKSVIFTER - RENSING
AV AVTREKKSKANALER
for nødvendig tilgang til samtlige leiligheter i borettslaget. I
denne forbindelse minner vi
om at andelseier har plikt til å
gi tilgang til leiligheten. Før
arbeidet startes, vil det bli gitt
varsel i form av rundskriv når
tilgang er ønskelig. I skrivende
stund er det ikke fastsatt når

relatert til husordensregler,
vedtekter og uregelmessigheter i forhold til krav vedr andelseiers plikt/ansvar i forhold
til avtrekksventiler og tiluftsventiler. Må det påregnes krav
fra borettslaget om utbedringer.

Kostnader:
Utskifting av resterende vifter
er stipulert til kr. 562 500.–
inkl mva.
Rengjøring av avtrekkskanaler
er stipulert til kr. 512 500.–
inkl. mva.

Standard avtrekksventil for
bruk i leiligheter

Totalt utgjør den stipulerte
kostnaden kr. 1 075 000,inkl. mva.

Hvorfor rengjøre avtrekkskanaler og avtrekksventiler?

arbeidet med rengjøring av
kanaler vil bli igangsatt. Rengjøring av kanaler vil bli utført
blokk for blokk, slik at det kan
gå noe tid, før samtlige blokker
er varslet og ferdigstilt.

Følgende fremgår av håndbok i
vedlikehold og ansvarsforhold
som i 2006, ble utdelt til samtlige andelseiere:

Uregelmessigheter

• Riktig ventilasjon fjerner lukt

Kommer man under arbeidets
gang over uregelmessigheter

og overflødig fuktighet i inneluften. Resultatet gir et godt

Gammel avtrekksvifte
og helseriktig inneklima for
barn og voksne. Fare for
sopp og råteskader vil reduseres
• Mangelfull ventilasjon fører
svært ofte til dårlig inneklima, og er trolig en viktig årsak til at mange barn utvikler
sykdommer som astma og
allergi.
• Dårlig ventilasjon kan skade
boligen og gi store vedlikeholdskostnader på sikt.

Ny avtrekksvifte

Når det gjelder fordeling av
ansvarsforhold er det i Solfjellet Borettslag, andelseier som
har ansvar for rengjøring av
avtrekksventilen og 30 cm
innenfor denne, samt at avtrekksventilen er i orden og
fungerer. Manglende rengjøring
av avtrekksventil og området i
kanalen bak denne, medfører

at smuss / forurensning bygger seg opp, oppover i kanalen
Det er også andelseiers ansvar
og ha vinduenes og veggenes
tilluftsventiler åpne, slik at
avtrekkssystemet fungerer som
forutsatt. Stenges tilluftventilene, kan man oppleve å suge
brukt luft inn fra naboleilighet
som er tilnyttet samme avtrekkskanal. Et forhold som
borettslaget ofte kommer over
når noen klager på vond lukt i
leiligheten. Av samme grunn er
det i henhold til husordensreglene ikke tillatt å koble komfyrens avtrekksvifte til felles
avtrekkskanal, da dette kan
medføre ubalanse i anlegget
og blåse luft inn i naboleiligheter.

INFORMASJONEN I DENNE UTGIVELSEN ER TIDLIGERE LAGT UT PÅ BORETTSLAGETS NETTSIDER
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A/S Haugerud Varmesentral

Selskap 558

ENERGIPRISER

gene.

Oljepriser er inkl rabatt, transporttillegg, Co avgift og eks mva. Oljepris Esso er basert på plats som
oppgis hver mandag og gjelder for
følgende uke.

FORBRUKET

El priser er inkl overføringskostnader, forbruksavgift og eks mva.

Totalforbruket i 2006 var:

Energipris for bioenergi er avtalefestet til å ligge 12% under laveste
energipris av olje/el tilgjengelig til
varmesentralen. Dette innebærer
(avtalefestet) en pris fastsatt av
Nordpool og det oljeselskap varmesentralen har avtale med.
Energipris fra Hafslund, vil ligge
lavere enn Nordpoolpris, grunnet
redusert forbruksavgift da sentralen utnytter mer enn 50% av nødvendig energi fra biobrensel. Dette
innebærer for 2007 at høyspentkjel i størst mulig utstrekning, har
blitt benyttet til topplast.
Gjennomsnitt oljepris 2006 var
49,316 øre/kWh. Gjennomsnitt
oljepris 2007 var 49,015 øre/kWh.
Gjennomsnitt Nordpool 2006 var
53,194 øre/kWh. Gjennomsnitt
Nordpool 2007 var 39,419 øre/
kWh. Prisforskjellen anses som
årsak til kostnadsreduksjonen relatert til budsjettet for 2007, som
medførte tilbakeføringer av akkumulerte driftkostnader til borettsla-

Totalforbruket i 2007 var:
18 499 750 kWh. Gradtall:
3647.

18 515 754 kWh. Gradtall:
3550.
FORDELINGEN PÅ ENERGIKILDER
Biobrenselanlegget som benyttes
som grunnlast har levert 16 653
000 kWh som utgjør 90% av totalforbruket.

AVVIK % VIS FORDELING ABONNENTER:

Olje utgjør 1% og El 9%.

Avviket for årene 2002 og 2003
skyldes feil på forbruksmålere. Dette har tidligere blitt korrigert mellom lagene.

KOSTNADSFORDELING AV FORBRUKT ENERGI - ABONNENTER

UKENTLIGE PRISER PR LITER OLJE
FRA ESSO, SHELL OG STAOIL

Periodens registreringer viser en
fordeling i henhold til ”ukentlig”
registrering:

Også i denne periode har Shell
gjennomgående hatt den høyeste
pris pr liter olje. Esso kommer i perioden på en 2. plass i motsetning
til tidligere år, hvor dette selskapet
har vært rimeligst leverandør av
fyringsolje. Statoil har i perioden
hatt lavest pris.

51,26% for Haugerud Borettslag.
48,74% for Solfjellet Borettslag.
”Den årlige avlesningen” som ble
utført 27.12.07, gir en fordeling
med:
51,28 for Haugerud Borettslag.

Gjennomsnittsprisene er som følger:

48,72 for Solfjellet Borettslag,

Shell:

461,84 øre/ltr.

”Den øvrige drift deles med 50% på
lagene”.

Esso:

436,41 øre/ltr.

Statoil:

426,36 øre/ltr.
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A/S Haugerud Varmesentral

Selskap 558

Oversikt tilgang kWh 1998 - 2007
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A/S Haugerud Varmesentral

Selskap 558

% vis ukefordeling abonnenter
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A/S Haugerud Varmesentral

Selskap 558

% vis forbruksfordeling i henhold til årlig registrering

Solfjellet
48,72 %

Haugerud
51,28 %

Ukepriser energikilder - øre / kWh
65,00
60,00
55,00
50,00
45,00
40,00
35,00
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
1

4

7

10

13
ESSO

16

19

22

25

Nordpool

28

31
Bio

34

37

40

43

46

49

52

Hafslund
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Side 22

A/S Haugerud Varmesentral

Selskap 558

Forbruk kWh fordelt på energikilder
560 000
520 000
480 000
440 000
400 000
360 000
320 000
280 000
240 000
200 000
160 000
120 000
80 000
40 000
0
1

4

7

10

13

16

19

Oljeforbruk kWh

22

25

28

Elforbruk kWh

31

34

37

40

43

46

49

52

Tilgang bio kWh

Årlig utnyttelse av energikilder

1%

9%
Oljeforbruk
Elforbruk
Tilgang bio

90 %
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Side 23

A/S Haugerud Varmesentral

Selskap 558

Årlig oljetilgang / forbruk i liter

22 000
20 000
18 000
16 000

21 746 liter

14 000

Forbruk

12 000

14 992 liter

10 000

Tilgang

8 000
6 000
4 000
2 000
0

Forbruk sandsilo - Oljestand 31.12.07
Forbruk kWh - Sandsilo

Oljestand - oljetanker 31.12.07

Kostnader til oppvarming sandsilo
overføres fra Solfjellet Borettslag til

Avlesning
Målerstand 31.12.07

32706

Målerstand 31.12.06:

-26974

Totalforbruk:

5732 kWh
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Side 24

A/S Haugerud Varmesentral

Selskap 558

Ukentlig priser pr. liter olje fra Esso, Shell og Statoil
550
540
530
520
510
500
490
480
470
Ø
R
E

460

ESSO

450

SHELL

440

STATOIL

430
420
410
400
390
380
370
360
1
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Biobrenselanlegg

Lavspent kjeleanlegg
Hovedsirkulasjonspumper
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