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Nytt format på Solstikka - Nytt fra styret Driftskontorets sider med mer
Da ingen i redaksjonsutvalget kan påta seg oppgaven
som ansvarlig redaktør, har
vi endret profil og format på
”Nytt fra Styret” Samtidig
har vi benyttet anledningen
til å døpe om vaktmesterkontoret til driftskontoret.

Redaktør: Terje Aas
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Av hensyn til momsfritaket på
borettslagsavisen, har vi
beholdt navnet ”Solstikka”
og føyd til ”beboeravis for
Solfjellet Borettslag”
Redaktøren for informasjonen ”Nytt fra styret” vil inntil
videre ta seg av det praktiske med design, layout og
kontakt med trykkeriet på
vegne av både driftskontor,
utvalg m. m.

seg, herunder blir enige om
hvem som skriver hva og
hvem som tar bilder. Stoffet
sendes inn som vedlegg i
Word format til borettslagets e-post adresse.

avisen. Sider som er avsatt til
formålet, vil da utgå av avisen. Det kan innebære at kun
informasjonen ”Nytt fra Styret” blir formidlet til beboerne

Både driftskontoret og utvalgene har fått tildelt/dedikert
egne sider i avisen. Disse
sider kan variere grunnet
mengde stoff. Samtidig må
det av trykkmessige årsaker
tas hensyn til at sidetallet
som går til trykking, kan
deles på fire. Dette vil innebære at redaktør må tilpasse det innsendte stoff, eller
forskyve det til neste nummer.
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Dette innebærer at samtlige
utvalg selv kan konstituere

Alder på røranlegget og de
vurderinger av tilstanden
som er gjort, tilsier at det er
et behov for å utrede konsekvensen av den registrerte
slitasjen på røranlegget.
Styret har da som tidligere
orientert, besluttet å foreta
en slik konsekvensutredning.
OBOS Prosjekt A/S er engasjert til å utrede dette nærmere. De vil utarbeide et
forprosjekt som vil inneholde
tekniske, juridiske og økono-

Uteblivelse av redaksjonelt
stoff fra utvalg, betyr at det
ikke er produsert stoff til

miske konsekvenser av et
prosjekt for rehabilitering/utskifting av røranlegg
og tilhørende våtrom. Forprosjektrapporten vil foreligge i løpet av høsten / vinteren og innholdet vil da bli
presentert for andelseierne.
En eventuell gjennomføring
av et prosjekt for utskifting
av røranlegget vil bli lagt
frem for avstemming i en
ordinær eller ekstraordinær
generalforsamling
Borettslaget med tilhørende
rørinstallasjoner er bygget
1966-70. Sanitæranlegg i
bad, dvs. nedløpsrør og sluk,

fra denne perioden, var
forutsatt å vare i inntil 50 år.
Det er imidlertid slik at vannhastigheten, og derved slitasjen, blir så vidt stor i høyblokker, at levetiden blir
betydelig redusert. Erfaringer i OBOS, fra uavhengige
forskningsinstitusjoner og
øvrige fagmiljøer bekrefter
dette. Selv om rørene ser
hele ut fra utsiden, har det
meste av støpejernet i rør og
sluk forandret struktur ved at
jernet ruster opp fra innsiden. Det kullstoffet som blir
igjen er porøst og slipper
(Fortsetter på side 2)
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Nytt format på Solstikka
(Fortsetter fra side 1)

forhold til tidligere. Den vil
nå hovedsakelig bli styrt av
de saker som styret/ borettslaget er involvert i, herunder
sekundært mengde redaksjonelt stoff.
Betegnelsen på utgivelsene
vil være relatert til de 4
årstider, uten at dette forplikter til 4 utgivelser i året.
Det er også tatt hensyn til
andre grupperinger i borettslaget som Solfjellet pensjonistforening og Turgruppa
Fri - og ikke minst mulighet
for beboere til å sende inn
innlegg til avisen.

Det ses på som naturlig at
utvalg og andre grupperinger, selv tar initiativ til å produsere sitt redaksjonelle stoff
i tekst og bilder. Det anses å
være naturlig at man informerer om sitt engasjement i
borettslaget. Dette gjelder
spesielt utvalg som er valgt
av generalforsamlingen og
grupperinger/foreninger
som mottar støtte fra borettslaget.
Av kapasitetsmessige årsaker, kan håndskrevne innlegg
ikke innleveres.
Av naturlige grunner vil anonyme innlegg ikke bli gjen-

gitt i avisen, men bli arkivert
her.

Vi ønsker alle utvalg lykke til
i det videre arbeid og ønsker samtidig alle beboere en
riktig fin høst.

Om bruk, vedlikehold og utbedring av bad
(Fortsetter fra side 1)

vann igjennom, dessuten tåler
det ikke belastning og man
kan også få utløst spenninger
som fører til at røret sprekker. Ut fra ovennevnte forhold, ser vi for oss at borettslaget innen overskuelig fremtid må gå i gang med en
omfattende utskifting av
nedløpsrør, vannledninger og sluk.
I forbindelse med slike
rehabiliteringsprosjekter, har OBOS Prosjekt,
tatt initiativ til en uavhengig juridisk betenkning omkring ansvarsforholdene for bad
som allerede er rehabilitert/pusset opp. Den
juridiske betenkningen
konkluderer med at de
som har utbedret bad
tidligere, eller har
kjøpt en leilighet der
bad er utbedret på en
eller annen måte, ikke kan
kreve verken å få en redusert andel av felleskostnadene, eller en erstatning av
kostnader de måtte ha hatt i
forbindelsen med utbedring
av bad.
Rehabilitering av bad kan
medføre store kostnader for
den enkelte, og risikoen for
at arbeider må gjøres om
igjen i forbindelse med borettslagets utskifting av rør
og sluk er stor. Borettslaget

ved styret har derfor årevis
igjennom årsmelding, rundskriv, i Solstikka og på nettsiden, informert om at man
ikke stiller krav til at andelseier skal oppgradere baderom i henhold til våtromsnormen - men at andelseier må
sørge for å bruke og vedlikeholde badet i henhold til

den byggkonstruksjon det er
oppført etter. Andelseiere
som allikevel har foretatt full
rehabilitering av baderom
har utført dette etter eget
ønske og valg eller fordi
andelseiers vedlikehold av
badet i årevis har vært fullstendig neglisjert, slik at våtromsrehabilitering har vært
eneste mulige løsning.
Vi finner det nå riktig å gjenta på nytt / gjøre den enkelte andelseier oppmerksom

på forholdet, for å unngå at
man fortsatt legger ned
store, og mulig bortkastede,
kostnader i å rehabilitere/pusse opp eget bad. Om
noen allikevel må utføre et
slikt arbeid, skal dette ikke
iverksettes uten en forutgående informasjon til, og avtale med, borettslagets styre.
Imidlertid er den enkelte
andelseier, i henhold til
borettslagslov og vedtekter pålagt ansvaret for
indre vedlikehold av eget
bad. Andelseieren har
også ansvaret for mislig
omgang med vann. Dette
må forstås slik at den
enkelte fortsatt må unngå
unødvendig vannsøl på
gulvet, f.eks. ved å fjerne
badekar og dusje direkte
på gulv uten membran. I
tillegg må man være nøye
med å rengjøre sluket
hyppig, samt være nøye
med å vedlikeholde og opprettholde standarden på
badet slik det fremstår i
dag.
Andelseieren som forårsaker
lekkasje fra eget bad, pga.
feilaktig bruk og mangelfullt
vedlikehold, må bekoste
nødvendige reparasjoner/utbedringer i egen leilighet samt bekoste utbedring av følgeskader i øvrige
leiligheter.
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Internkontroll - revisjonsrapport - fellesarealer

I henhold til lov om tilsyn
med elektrisk anlegg og
elektrisk utstyr og forskrifter
med hjemmel i denne loven
samt forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(Internkontroll forskriften),
har Infratek Elsikkerhet AS
med hjemmel i denne lov,
foretatt revisjon av borettslagets Internkontroll opplegg. Revisjonen ble uført i
juni måned
Revisjonsrapport:

Formålet med revisjonen var
å vurdere om det systematiske helse, miljø og sikkerhetsarbeid, fungerte tilfredsstillende i det område som borettslaget har ansvar for

dokumentasjon.
Det ble ikke avdekket noe
avvik.
Infratek Elsikkerhet AS anser
fremlagt dokumentasjon ved
revisjonen som tilfredsstillende og saken avsluttes.
Borettslagets Internkontroll
opplegg for fellesarealer
har tidligere også bli kontrollert av Oslo Brannvesen,
uten at det har fremkommet
negative forhold eller pålegg om utbedring.

(fellesarealene) Det ble særlig sett på områder som har
betydning for brann, berøringsfare, risikovurdering og

Borettslagets Internkontroll
opplegg ble utarbeidet av
styrets leder i 1996 med på
påfølgende årlige endringer

Parkeringsplass til vinteren???
Som kjent har borettslaget
en stor underdekning på
parkeringsplasser og det er
lang venteliste på de plasser

som borettslaget eier. Borettslaget eier kun 37 plasser
vis a vis blokk 76. Utover
dette leier borettslaget 40
plasser ved Stjernemyrveien

I Solfjellet Parkeringshus er
det imidlertid mange ledige
plasser.

Ønsker du å unngå å lete
etter parkeringsplass når du
kommer fra jobb, ønsker å
unngå skade på bil ved
brøyting av Haugerudveien,

ønsker du å unngå bot for
feilparkering, ønsker du å
slippe å grave frem bilen
om morgen før du drar på
jobb - Ja da bør du leie
plass i Solfjellet parkeringshus.
Ved skade på bil, verdiforringelse ved ute parkering
og eller en bot eller to, har
du tjent inn parkeringskostnaden ved å parkere innendørs.
Ved å ringe følgende telefonnummer kan du leie plass
med motorvarmer.

90 59 40 20

Opprusting av Haugerud senter - sentergata
Styremedlem Mette Holmen
som sitter i en gruppe som
skal se på forslag til utbedring av senteret og omgivelsene rundt Haugerud
senteret, har overfor kommunen etterlyst fremdrift i
prosjektet.
Følgende tilbakemelding
datert 15. juni er mottatt:
Arbeidet med opprusting av
sentergaten på Haugerud
pågår imidlertid fortsatt, og
er nå under prosjektering. Vi
samarbeider med Park &

Idrett Oslo KF som tar seg av
prosjekteringen, sentereierne
(som også skal ruste opp
fasader på deler av senterbygget) samt Samferdselsetaten som har forvaltningsansvaret for gangveien som
skal rustes opp. Vi regner
med at vi har ferdig beskrivelse og prising av arbeidene i løpet av juni og vil deretter gå ut med anbud for
arbeidene som skal gjennomføres, forhåpentlig i løpet av
sommeren/høsten. Prosjektet
med skatebane ved idrettsbanen på Haugerud er også

i rute med omtrent samme
framdrift. Her har vi hatt en
liten prosjektgruppe der bl.a.
Haugerud IF, Alna ungdomsråd og Tveita fritidsklubb
har vært med.
Samtidig med dette pågår
Europan- konkurransen som
vi orienterte om i møte på
senteret 26.november. Det
er EBY som har ansvaret for
dette men etter hva jeg hører har det kommet inn nærmere 50 bidrag fra arkitektkontor i hele Europa allerede
før fristen har gått ut.
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Brannsikring og elektriske anlegg
Ansvaret for elektriske installasjoner og elektrisk utstyr i
borettslag er todelt. Inne i
leiligheten er det andelseier
som er ansvarlig, mens styret er ansvarlig for at alt er
trygt og sikkert i alle fellesarealene.

- 15 til 20 personer omkommer hvert år i branner som
har en elektrisk årsak.
Det skyldes oftest feil på
utstyr og feil bruk av elektrisk utstyr. Kun regi-strerte
el- installatører kan legge
opp et elektrisk anlegg.

Et borettslag er en virksomhet som er underlagt internkontrollforskriften. Det vil si
at borettslag må ha klare
rutiner for å ivareta det
elektriske i trappeoppganger, uteområder og andre
fellesarealer.

Andelseier kan sikre sin bolig
ved å bestille kontroll av
leilighetens elektriske installasjoner hos en elektroinstallatør. En samsvarserklæring
fra elektroinstallatøren på at
eventuell utbedring er utført
og at alt er i orden, bør
arkiveres av andelseier.

Solfjellet Borettslag har et
Interkontrollopplegg som er
godkjent.

Nye postkasser, ny parkeringsplass og utbedring av
balkongknaster
Parallelt med forprosjektet
for utskifting av avløpsrør og
våtromsrehabilitering er
styret involvert i ytterligere
prosjekter, som er ønskelig å
gjennomføre samtidig med
våtroms-prosjektet, herunder
legges inn i en totale lånepakke for samtlige prosjekter.
Prosjektene fordeler seg på:

• Opparbeidelse av parke-

ringsplasser ned mot Stjernemyrveien

• Nye postkasser
• Utbedring av balkongknaster.

Postkasser:
Ny postkasser må skiftes ut
grunnet manglende deler.
Nytt postkassesystem som tar
A4 sendinger, vil ikke oppta
så mye veggareal som dagen postkassesystem. Hver
enkelt postkasse vil få integrert felt for leilighetsnummer som ikke kan fjernes.
Videre vil det bli et integrert
felt for skilt ”Nei til reklame”
Borettslaget vil sørge for å
bestille disse skilt samtidig
med postkassene.

Klistremerker vil ikke bli tillatt å sette opp på de nye
postkassene. Klistremerket
med bolignummer, skal festes
på innsiden av karmen til
leilighetsdøren.
Det er ikke å legge skjul på
at dagens bruk av postkasser til klistremerker, gir et
forsøplende og negativt
miljømessig inntrykk av underetasjen / inngangspartiet.
Balkongknaster:
Andelseierne har hatt mulighet til å registrere feil på
balkongknastene ref. tidligere utsendt rundskriv og omtale i ”Solstikka”.
En del mottatte tilbakemeldinger/ registreringer vil bli
luket ut, da noen av disse
ikke samsvarer med hva man
har bedt om.
Registreringene vil bli benyttet til å innente anbud på
utbedring.

Parkeringsplasser:
Når det gjelder nye parkeringsplasser ned mot Stjernemyrveien, må det foretas en
omregulering av området på
nedsiden av det store lekearealet ved blokk 72. Grun-

nen til prosjektet er underdekning på parkeringsplasser samt usikkerheten
vedr fremtiden for Solfjellet
parkeringshus. De foreløpige
undersøkelser anslås at det
er plass til ca 65-75 parkeringsplasser i dette området.
Anslått foreløpig kostnad kr.
1,7 millioner.
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Bilkjøring inne på borettslagets område
leker, kjør med redusert
hastighet.

Borettslaget har mottatt henvendelse vedr høy hastighet på innkjøringene til blokkene samt unødvendig kjøring.

Borettsslaget v/styret kan
ved en negativ utvikling ta
opp til behandling:

Det er derfor grunn til å
minne om at kjøring til blokkene bør begrense seg til
behov for av og pålessing.

• Manuelle bommer foran

alle innkjøringer slik at
man fysisk må gå ut av
bilen for å åpne bommene - kombinere dette med
fartsdumper

HUSK Å STOPPE MOTOREN AV HENSYN TIL DE
SOM BOR I LEILIGHETENE
OVER INNGANGSPARIET.

Tomgangskjøring er
forbudt i henhold til
forskrift om trafikkregler
Av hensyn til barn som

NVE - forslag kan medføre økte kostnader for beboere i
borettslag
Det mener avd. dir. Thor Eek
i NBBL. Norges vassdragsog energidirektorat (NVE)
har i disse dager en forskriftsendring ute på høring
som kan føre til at borettslag
fra 1. januar 2010 ikke
lenger kan foreta fellesinnkjøp og fellesmåling av
strøm slik som i dag.
For å motvirke at kostnader
veltes over fra fellesmålte
kunder til nettselskapets øvrige kunder, foreslår NVE at
den enkelte boenhet måles
og avregnes hver for seg av
netteieren.
Olje- og energidepartementet har også kommet
med lignende uttalelser og
Energi- og miljøkomiteen har
sluttet seg til denne vurderingen. Det kommer fram i et
forslag til endring i energiloven som nå er til behandling i Stortinget.
Forslaget fra NVE følger
ikke som en konsekvens av
endringen av energiloven.
Fellesinnkjøp og fellesmåling
av strøm vil også etter en
endring av energiloven være
lovlig.
NBBL er uenig i forslaget
fordi borettslag som selvstendige selskap og egne

juridiske personer må kunne
kjøpe strøm felles, sier Thor
Eek.
NBBL fikk støtte for sitt syn
fra saksordføreren når energiloven var til behandling i
Odelstinget.
Vedtak om dette fattes på
generalforsamlinger og bo-

rettslagene vil fritt kunne
velge leverandør. Den enkelte beboers forbruk blir avlest og avregnet av borettslaget og den enkelte beboer
betaler for sitt forbruk.
Eek mener at borettslagene
ved felleskjøp får rimeligere
strøm.
Foreslår endring i fastleddet
For å hindre at kostnader
veltes over på de øvrige
kundene i nettselskapet, kan
den faste kostnaden alle
kunder må betale til nettselskapet (fastleddet) endres.
At netteiere sparer penger
ved å ha en kunde å forholde seg til, nemlig borettslaget, må få betydning for det
fastleddet borettslaget skal
betale.
Dersom det fastleddet borettslaget må betale tar
hensyn til dette, vil ikke fellesmåling medføre noen
overveltning av kostnader
fra fellesmålte borettslag til
andre kunder i nettet, avslutter Eek.
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Borettslaget har skiftet forsikringsselskap
På bakgrunn av innhentet
tilbud fra forsikringsselskapene Gjensidige, Trygg Vesta, Hammersborg Forsikring
og If, har vi inngått ny avtale
med Gjensidige på bygningsforsikring i borettslaget.

de skader inn til forsikringsavdelingen i OBOS på telefon: 22 86 55 00, som følger opp skadetilfellene på
vegne av borettslaget.
Vi minner om at bygningsfor-

Skifte av forsikringsselskap
medfører en årlig reduksjon i
forsikringspremien fra kr.
926 210 . - til kr 496 917. som utgjør en besparelse for
borettslaget på
kr. 429 296.-.

sikringen kun dekker skade
på det bygningsmessige.
innbo og løsøre i den enkelte
leilighet, må dekkes av andelseiers innboforsikring. Det
vil fortsatt være en egenandel ved hvert skadetilfelle
(kr. 6000.-) som ved
uaktsomhet, manglende eller
ikke faglig vedlikehold, kan
bli å dekke av andelseier.
Den nye avtalen er gjeldende fra september 2009.

Har du ikke tegnet innboforsikring, rådes du til å
inngå en slik avtale da
kostnaden for deg i et
skadetilfelle med nytt inventar og ubeboelig leilighet, kan bli særdeles høy.

Skifte av forsikringsselskap
medfører ingen endringer
om hvordan man skal forholde seg i en skadesituasjon.
Man skal som tidligere mel-

Solfjellet parkeringshus- brev i saken

Den oversendte tilstandsvurderingen fra
Sivilingeniør Knut Finseth AS er etter vår vurdering ufullstendig, og
gir et bilde av parkeringshusets tilstand som
absolutt ikke beroliger
vår klient. Det er kun
foretatt en visuell befaring av ¾ av bygget,
og det er tatt en rekke
forbehold av stor betydning i rapporten. Vurderingen peker på en rekke forhold av relativt
alvorlig karakter.
Det er heller ikke gitt
noen redegjørelse for
kostnadsbildet ved
eventuell utbedring,
bortsett fra oversendt
”styringsbudsjett” som
fremstår som svært
summarisk og lite fullstendig.

Til tross for at Solfjellet
Borettslaget har klargjort
sin tilbudspris og hvordan
man ønsker å overta parkeringshuset, klarer selger å
rote det til med forslag til
kontraktsendringer med
opplysninger som er mangelfulle/ ufullstendige og
uforståelige.

oppnå enighet om de kommersielle vilkårene for en
mulig handel, dog – som

Habitatus AS
Gråbeinsletta 31
3030 Drammen
Att.: Odd Hyttedalen
25.08.09
VEDR. SOLFJELLET PARKERING AS - SOLFJELLET
BORETTSLAG
Det vises til Deres brev av 2.
juli 2009, samt etterfølgende
henvendelser. Vi kommer
med dette – som bebudet –
tilbake til saken etter at styret nå har hatt møte etter
sommerferien.
Vi vil i det følgende redegjøre kort for borettslagets
synspunkter på de innspillene
som nå er kommet, herunder
de vedlegg som fulgte Deres
brev av 2. juli 2009 og det
oversendte kontraktsforslag.
Innledningsvis ønsker borettslagets styre å påpeke at
man fra denne side fortsatt
er interessert i å forsøke å

tidligere omtalt – med forbehold om generalforsamlingens endelige aksept. Vi
vil imidlertid presisere at
styre på sitt nylig avholdte
styremøte også hadde andre
alternative parkeringsløsninger oppe til diskusjon. Den
pris som skisseres i Deres
siste oversendelse, er også
på denne bakgrunn fortsatt
ikke interessant for borettslaget. I tillegg er man av den
oppfatning at en del av de
forholdene som fremkommer
av de omtalte vedleggene
dessverre bringer ytterligere
uklarheter inn i en mulig
transaksjonsprosess, snarere
enn avklaringer.
Den oversendte tilstandsvurderingen fra Sivilingeniør
Knut Finseth AS er etter vår
vurdering ufullstendig, og gir
et bilde av parkeringshusets
tilstand som absolutt ikke

beroliger vår klient. Det er
kun foretatt en visuell befaring av ¾ av bygget, og det
er tatt en rekke forbehold av
stor betydning i rapporten.
Vurderingen peker på en
rekke forhold av relativt
alvorlig karakter.
Det er heller ikke gitt noen
redegjørelse for kostnadsbildet ved eventuell utbedring,
bortsett fra oversendt
”styringsbudsjett” som fremstår som svært summarisk og
lite fullstendig.
Såfremt man skal gå med på
en løsning der selger utfører
en del arbeider på eiendommen før overtagelse, og
selger ønsker å begrense sitt
ansvar til det indikerte beløpet, må det foretas en mer
omfattende og fullstendig
tilstandsvurdering av bygget,
også med en detaljert angivelse av kostnader til nødvendige utbedringer. Vår
klient har ikke midler til å
gjennomføre en grundig due
diligence av parkeringshuset,
og tilstandsrapporten med
tilhørende kostnadskalkyle
må i så tilfelle besørges og
bekostes av Deres oppdragsgiver.
Såfremt partene enes om en
løsning der selger skal besørge og bekoste utført visse
(Fortsetter på side 7)
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Solfjellet parkeringshus- brev i saken
(Fortsetter fra side 6)

arbeider, må kontrakten
gjøres betydelig mer detaljert knyttet til dette. Arbeidenes art og omfang, samt
risikofordeling knyttet til
eventuelle mangler/forsinkelser, må beskrives
nøyaktig.
Det er i kontraktsforslaget
inntatt svært vidtgående
ansvarsfraskrivelser hva
mangler/eiendommens standard angår. Dette harmonerer dårlig med den skisserte
løsningen der selger utfører
arbeider i egen regi. Selger
må selvsagt ha et alminnelig
mangelansvar knyttet til de
utførte arbeidene, dog vil
vår klient – såfremt øvrige
vilkår er tilfredsstillende –
kunne akseptere en overtagelse ”as is” av bygget som
sådan. Ett års reklamasjonsfrist er under enhver omstendighet ikke akseptabelt. I
dagens marked er dette
svært uvanlig – også dette
særlig hensett til selgers
utbedringsforpliktelser.
En rekke av kontraktsvilkårene for øvrig oppfattes som
lite markedsmessige i selgers
favør. Dette vil man selvsagt
komme tilbake til, såfremt
partene finner det riktig å
fortsette forhandlingene.
Deres oppdragsgiver ønsker
å leie øverste etasje i parkeringshuset. Dette kan være
en praktisk og god løsning
for begge parter, dog må
vilkårene rundt et slikt leieforhold klargjøres vesentlig.

Vi er noe usikre på hva selger her ser for seg.

bedringskostnader vil ha
betydning.

Selger ønsker videre en rett
til å kjøpe den samme etasjen. Kontraktsforslaget er
noe uklart knyttet til hvordan
en slik rett er tenkt, men vi

Det vil bemerkes at det kan
synes enklere - også for
Deres oppdragsgiver - å
fremforhandle en ren kjøpsavtale med parkeringshuset
”as is” fremfor å foreta en
avklaring av vedlikeholdsbehov, fordeling av vedlikeholdskostnader og ansvar,
kjøperettigheter mv. Som det
fremgår av ovennevnte gjenstår en god del arbeid med
innhenting av rapporter,
avklaring av utbedringsansvar mv som vil kunne være
både tid- og kostnadskrevende for Deres oppdragsgiver. En ren kjøpsavtale vil i
tillegg fungere som en endelig avtale mellom partene
som ikke vil være avhengig
av en langvarig oppfølgning
av forholdet mellom partene
i tilknytning til leie, kjøperettigheter og reklamasjoner på
utførte utbedringer mv.

oppfatter det dit hen at kjøper skal gis en slags omvendt løsningsrett – en form
for put opsjon – slik at vår
klient kan velge om og når
man eventuelt vil selge til
Deres oppdragsgiver. Også
dette kan være en god løsning for begge parter, men
vi er igjen noe usikre på hva
selger her har ment.
Såfremt de elementene som
fremkommer av nærværende
brev vil hensyntas av selger,
er vår klient beredt til å –
igjen med alle forbehold –
inngå i videre forhandlinger.
Det prisnivå som vil være
utgangspunktet for vår klients totalvurdering av et
tilbud er fortsatt som antydet
i vårt brev av 2. juni 2009.
En eventuell endelig avtale
av pris vil naturligvis avhenge av totaliteten i en
kontrakt, hvor blant annet
ovennevnte punkter rundt
fordeling og ansvar for ut-

Vi ber om Deres snarlige
skriftlige tilbakemelding. Vi
ser det pr i dag ikke som
aktuelt med noe møte i saken, da vi som det fremgår
ovenfor åpenbart ikke er i
en posisjon hvor det ligger til
rette for videre forhandlinger uten at vi har fått fremlagt et tilbud med dokumentasjon som mer samsvarer
med de punkter vi har redegjort for.
Med vennlig hilsen
Torkildsen, Tennøe & co.
Advokatfirma AS

Det er i kontraktsforslaget inntatt svært vidtgående ansvarsfraskrivelser hva mangler/eiendommens standard angår. Dette harmonerer dårlig med den
skisserte løsningen der
selger utfører arbeider i
egen regi. Selger må
selvsagt ha et alminnelig
mangelansvar knyttet til
de utførte arbeidene, dog
vil vår klient – såfremt
øvrige vilkår er tilfredsstillende – kunne akseptere en overtagelse ”as
is” av bygget som sådan. Ett års reklamasjonsfrist er under enhver omstendighet ikke
akseptabelt. I dagens
marked er dette svært
uvanlig – også dette
særlig hensett til selgers
utbedringsforpliktelser.

Ingrid Foss til minne
Ingrid Foss sovnet inn lørdag
29. august og bisettelsen
fant sted fredag 4. september i Haugerud kirke
Ingrid Foss var borettslagets
første redaktør for Solstikka.
Da hun tok på seg vervet
som redaktør i Solstikka omtalte vi henne som interessert,
hyggelig og omgjengelig.
Tiden som redaktør styrket
denne omtalen. Etter sin redaksjonstid var Ingrid Foss
fortsatt opptatt av og inter-

essert i alt som skjedde i
borettslaget og ofte ble vi
positivt kontaktet med spørsmål og meninger. På sine
eldre dager anskaffet hun
seg pc, slik at hun bedre
kunne holde kontakt med
familie og venner og ikke
mist følge med på hva som
skjedde i borettslaget.
Hun var en aktiv og engasjerende person som nå har
gått bort og vil bli savnet.
Ingrid Foss ble 85 år

05.03.24 - 29.08.09
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Informasjon fra OBOS - medlemskontingent
I den nye borettslagsloven,
som trådte i kraft i 2005, er
det bestemt at alle som er
eiere av en borettslagsbolig
sammen må være medlem i
OBOS (se lov om borettslag
§ 5-2 (4)). Dersom det er
flere enn to personer som
skal eie boligen sammen, må
alle være medlem og betale
hver sin medlemskontingent.
(Tidligere gjaldt det bare
krav om at én av andelseierne var medlem i OBOS.)

OBOS' medlemsregler pkt.
4.2.
Medlemskontingentene som
kommer i tillegg til den borettslaget blir belastet i dag,
blir fakturert den enkelte
andelseier på felleskostnadsgiroen for mars.

Alle kontingentkravene er
formelt sett en felleskostnad i
borettslaget, og inngår i
OBOS avtale med borettslaget om garantert betaling av
felleskostnader. Manglende
betaling fra andelseierens
side vil følge de vanlige
prosedyrer med purring og
inkasso o.s.v.
Endringen vil ikke få noen
nevneverdig praktisk betydning for driften av borettslaget.

OBOS vil fra og med neste
år (2010) innkreve medlemskontingent via borettslaget
fra alle som er registrert som
eiere i andelene i borettslaget. Som sameiere regnes
alle boende medlemmer pr
1/1 i kalenderåret, jf-

De andelseiere som dette
gjelder, vil få skriftlig orientering om den endringen som
gjennomføres fra og med år
2010.

Savner du informasjon i denne utgaven av Solstikka?
Som det fremkommer
av artikkelen på førstesiden vil mangel på
informasjon være relatert til at vi ikke har
mottatt redaksjonelt
stoff fra øvrige utvalg
og grupperinger i borettslaget, samt innlegg fra beboere.

?

Neste frist for oversendelse av stoff vil
være 1. november.

?

En glad nyhet i Soldtikka?

Hvem var det? - som skulle
sende inn stoff til solstikka?

Turgruppa fri - ute på tur?

Beboerinnlegg?
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Dyreutvalget informerer
Som sikkert mange har lagt
merke til, har nye søppelkasser blitt plassert ut rundt i
borettslaget og på veien ved
friområdet. Dette vil gjøre
det lettere og plukke opp å

Grøntutvalget og mange
frivillige har plantet blomster
planter rundt i borettslaget
som er til stor glede og trivsel for alle .

alles beste, at vi er best tjent
med at dyrehold skjer innen
regulerte former.
Borettslaget har derfor satt
en grense på en katt eller en
hund per andel.
Hvis man har dyr,
eller skal anskaffe
seg et dyr, må
man iflg. vedtektene for borettslaget
melde fra om dette, slik at det kan
bli registrert hos
oss i dyreutvalget.
Dette står også på
nettsiden til Solfjellet Borettslag.
www.solfjellet.no
Dette må gjøres
selv om hund/katt
er registrert fra
før. Unnlatelse av
registrering anses
som mislighold av
regelverket .

kaste hva hundene legger
fra seg. Det vil totalt monteres 16 søppelkasser rundt i

Vi ber derfor hundeeiere å
unngå markering/urinering
på planter, urner, blomsterbed, inngangspartier, lekeapparater,
ol. Dette betyr alle
upassende steder
på borettslagets
området .
Vi vil også rette en
takk til beboerne
som bruker sin egen
fritid til å holde
området grønt og
trivelig.

området, som vil bli tømt en
gang i uken.
Vi håper alle hundeeiere vil
bruke disse da vi har mottatt
klager ang. hundeekskrementer på borettslagets
områder.
Det flotte friområdet ved
siden av parkerings anlegget
vil bli klippet av park og
idrettsvesenet med jevne
mellomrom så dette går an
og bruke. Det har til tider
blitt noe høyt gress som har
gjort dette vanskelig å bruke, men dette ser ut til og gå
i orden nå, til glede for alle
hundeeiere.

Dyreutvalget vil
foreta en omfattende oppdatering av
sine lister over kjæledyr i
borettslaget; dette for å
kunne ivareta borettslagets
dyr og eiernes interesser.

Ved siden av registrering av
dyr i borettslaget, er utvalgets viktigste funksjon og
ivareta dyr og eiers interesser, samt å bidra til å løse
konflikter knyttet til dyrehold
før disse eventuelt får utviklet seg til formelle klagesaker.
Vi ser fram til samarbeid og
hjelp fra dere som er dyreeiere til å gjennomføre nyregistreringen raskt og effektivt. Dette vil komme som
eget rundskriv senere.

Dyreutvalget består av:

Kent Harald Samuelsen

Marianne Rosseid

Mvh.
Dyreutvalget i Solfjellet

Vi ønsker og fremstå
som et dyrevennlig
borettslag.
Det er derfor viktig og
vite at vi er mange små
og store, to og firebeinte som skal bo og
trives her. Vi deler jo
utearealer, grøntanlegg, oppganger og
heiser sammen .
Vi mener derfor til

Styret ønsker dyreutvalget lykke til videre og oppfordrer dyreeiere til samarbeid og
være behjelpelig med registreringen

Kurt Madsen

Martin Gjellum

Dessverre har ikke redaktøren mottatt bilde av Martin
Gjellum. Men han står helt til
høyre på hovedbildet i innlegget fra dyreutvalget
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Driftskontoret er det nye navnet på vaktmesterkontoret
Vaktmesterkontoret har fått
en liten ansiktsløftning med
oppgradering av garderobe, spise rom, bad og verksted. Dette var nødvendig
for å ivareta arbeidsmiljø i
forhold til forskrifter og trivsel. Vi er snart ferdige med
alt arbeidet, vi som er ansatte er kjempefornøyd med
lyse og oversiktlige lokaler.

Arbeidslederstillingen går
også gjennom en liten fornyelse med flere arbeidsoppgaver enn tidligere. I den
sammenheng har en besluttet
å foreta et navnbytte til
Driftskontoret og undertegnede blir i fremtiden omtalt
som Driftsleder. Vaktmester
John Kvandal og Roy Bjørnsen vil med tiden ha nye

titler som byggdrifter. Det er
viktig å understreke at driftsoppgavene og servicen vil
være den samme som tidligere, dette er først og fremst
et navnbytte som identifiserer oss med alt som har med
Drift av bygninger og utomhus anlegg.

Har du husket på å skru av lyset i tørkerommet
etter bruk?

Tekst o& foto:
Jørgen Dammen

Vi føler det er viktig å minne
om at alle som benytter seg
av tørkerommene i vaskeriene må skru av lyset etter
bruk. Det er ikke nødvendig
at lyset står på mens viftene
går. Hver eneste morgen alle
dager unntatt søndag går vi
en morgenrunde, vi er innom
vaskeriene for å sjekke om
det er noen feil på maskinene. Alt for ofte står lyset på
når vi kommer, de har stått
på hele natten. Dette blir på
en måte å kaste penger ut
av vinduet, mange KW strøm
blir brukt hvert år til ingen
nytte. Vær miljøvennlig du
også,

SKRU AV LYSET I TØRKEROMMET NÅR DU
FORLATER VASKERIET.

Har du husket å stenge
vinduene om kvelden i
vaskeriene?
Det har vært flere episoder med uønskede gjester som kommer inn i blokkene om
kvelden og natten. Alt for ofte står vinduene vid åpne på vaskeriene om natten,
det gir uønskede gjester fri adgang inn i
oppgangene. Det er viktig
at den som bruker vaskeriet om kvelden stenger alle
vinduene etter bruk, det
sparer beboere for mye
trøbbel og ubehag.
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Bruk av hengelåser og rennhold i vaskeriene
Vi har det siste året hatt en
økning av henvendelser på
klager når det gjelder
mangelfull renhold og feil
bruk av hengelåser i vaskeriene. Vårt enkle
system med at
beboerne henger opp hengelåser med inngravert leilighetsnummer for
ønsket vasketid,
er veldig bra
når alle følger
vedtektene.
Problemet er
når beboere
ikke gidder å
reservere tid og
tar seg til rette
når vaskeriet
virker som om det er ledig.
Ofte kommer beboere i konflikt grunnet dette.
Et økende problem er mangel av renhold, dette problemet øker i takt med utskiftingen av beboermassene.
Vil ikke bruke mye spalteplass på dette men en tom-

melfinger regel er; ”en skal
forlate vaskeriet i den stand
du overtok det”. I skrivende
stund fikk jeg en klage over

lt
er a
r
e
H d en
i or

at noen hadde tømt vaskebøtten i skyllekummen, med
det resultatet at neste bruker
måtte fjerne bøss og støv i
fra kummen. Gjør det enklere for deg selv ved å tømme
vaskevannet i sluket bak
vaskemaskinen.
Bruk av feil lås resulterer i at

vi fjerner den i fra tavlene.
Det er nøye omtalt i vedtektene hvordan låsen skal se ut.
Leilighetsnummeret skal være
innslått, det holder
ikke å merke den
med f. eks tusj. I
Driftskontorets arbeidsinstruks heter
det at feilmerkede
låser skal fjernes, og
det gjør vi. Kom
gjerne innom oss på
Driftskontoret i kontortiden, hos oss kan
du kjøpe lås og få
den merket, eller vi
kan merke den låsen
du allerede har kjøpt.
Vil også gi en positiv
hilsen til alle dere som
bruker vaskeriene og
gjør det fint etter seg. Det er
mange positive brukere som
er bevist på sitt ansvar, holder det rent og i orden etter
bruk. Til dere vil vi si:

TAKK, DET SKULLE
VÆRT FLERE SOM
DERE. ☺

Behandling av husholdningsavfall og fremtidig
kildesortering
Som du kan se av bildet
funger ikke håndteringen av
husholdningsavfall tilfredsstillende. Daglig opplever vi at
enkelte beboere kaster hus
holdningsavfall
uten å pakke
det forsvarlig i
poser som er
knytet igjen.
Resultatet blir
at matavfall blir
spredd utover
vegger, gulv og
tak når det
kommer ned i
søppelrommet.
Et annet stort
problem er at
papp og kartong blir kastet i
sjakta, ofte
legger det seg
på tvers, som
igjen resulterer i tett søppel
sjakt. Dette skjer ofte i helger når beboere kaster piz-

za kartonger og emballasje.
Tidligere er der informert om
at Solfjellet Borettslag må
gå over til kildesortering av

alt husholdningsavfall. Vi vil
få dispensasjon til å benytte
søppelsjakt og søppel rom.
Det vil bli utlevert forskjellige

plastposer som hver enkelt
beboer må sortere søppel i
(det vil komme mer informasjon på et senere tidspunkt).
Jeg håper at alle beboere skjønner alvoret i
dette. Om kildesorteringen ikke fungerer kan vi
risikere at Oslo Kommunes Renholdsetat pålegger Solfjellet Borettslag
å stenge sjaktene. Vi må
da bygge opp nye avfalls stasjoner utenfor
hver blokk. Dette koster
mange penger og det vil
i seg selv være et bidrag til å måtte øke
felleskostnadene til hver
enkelt. Men om alle tar
kilde sortering og avfallshåndtering på alvor
vil vi kunne spare arbeidsmiljøet, penger og miljøet ellers.
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BORETTSLAGET
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.
Styrerom:
22 32 21 03. Kun i kontortiden
1. og 3. onsdagen i måneden
mellom kl. 18.00 og 19.00.
E-post:
solfjellet@borettslag.net

Solfjellet Borettslag består av 9
høyhus med 12 etasjer. Det er to
heiser og to fellesvaskerier i hver
blokk. Byggingen av borettslaget
tok til i 1966, ble ferdigstilt i 1970
og kan sies å være en typisk
representant for 60-tallets
boligarkitektur. Arkitekter var
Rinnan og Tveten og
hovedentreprenør var
Fagbygg A/S.
Borettslaget består av 648
leiligheter. Det er tre hovedtyper
leiligheter, liten toroms, stor toroms
og treroms på henholdsvis
43,34 m2, 55,5 m2 og 80,55 m2.

SOLSTIKKA
ØNSKER ALLE
NYINNFLYTTEDE
VELKOMMEN TIL
BORETTSLAGET

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

Styremedlemmer:
Mette Holmen
Gøril Eia
Stein Even Graadahl
Driftskontoret - Ansatte
Driftsleder: Jørgen Dammen
Vaktmester: John Kvandal
Vaktmester: Roy Bjørnsen

! Vi er på Nett !
2009

http://www.solfjellet.no/

22 32 21 72 - 958 11 864

E-post:
solfjellet.vaktmesterkontor@getmail.no

Styreleder: Terje Aas
Nestleder: Rune Ljostad
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