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OBOS FORRETNINGSBYGG V/ OSLO GARASJENE
VIL HA BRUKSENDRING AV PARKERINGSHUSET
OBOS FORRETNINGSBYGG SØKER IGJEN OM BRUKSENDRING AV SOLFJELLET PARKERINGSHUS. EN SLIK BRUKSENDRING BLE OGSÅ FREMMET OVERFOR PLAN– OG BYGNINGSETAT I 1999. PÅ BAGRUNN AV DEN NYE SØKNADEN, ER FØLGENDE PROTEST
OVERSENT PÅ VEGNE AV BORETTSLAGET
ger og krever således dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan S-1137 § 6 som fastsetter
reguleringsformålet for eien1. innledning
dommen til parkering. I tillegg
medfører søknaden at det kreVårt firma representerer Solfjelves dispensasjon fra § 5 i gjellet Borettslag, eier av gnr 141
dende reguleringsbestemmelser
bnr 103, som mottaker av nabosom fastsetter parkeringskrav
varsel for ovennevnte tiltak.
for området.
Nabovarsel er datert 9. juni
2005 og denne protest er retti- Plan- og bygningsloven § 7 kredig fremsatt.
ver at det foreligger en overvekt

Protest til nabovarsel bruksendring og dispensasjon for gnr 141 bnr 296

Det varsles om tiltak som gjelder midlertidig bruksendring av
4. etasje i eksisterende parkeringsbygg på eiendommen fra
parkering til minilager. I denne
forbindelse søkes det om dispensasjon fra reguleringsformålet som er angitt til parkeringsareal.

av særlige grunner for at det
skal kunne gis dispensasjon fra
reguleringsplan. Det er ikke
anført særlige grunner i søknaden, og det vil fra denne side
avvises at det foreligger særlige

grunner som hjemler dispensasjon fra reguleringsformålet i
dette tilfellet.
Det er ikke tilstrekkelig for gi
dispensasjon at det ikke foreligger hensyn som taler mot avvik
fra reguleringsplanens formål
eller bestemmelser. Det klare
utgangspunkt er at planen skal
følges på bakgrunn av den behandling og det vedtak som
ligger til grunn for vedtaket. Det
skal foretas en grundig vurdering som innebærer at det ikke
skal være en kurant sak å få
innvilget dispensasjon. Særlig
gjelder dette dispensasjon fra
vesentlige hensyn i regulerings-

OBOS Forretningsbygg
v/Oslogarasjene, har
tydeligvis mistet
tålmodigheten i forhold
til å avvente
fylkesmannens
behandling av
borettslagets klage
som vil være avgjørende
for den videre fremdrift i
forhold til et eventuelt
kjøp av parkeringshuset.

På vegne av Solfjellet Borettslag
vil vi motsette oss at det gis
dispensasjon fra reguleringsformålet, da det ikke foreligger en
overvekt av særlige grunner for
å gi dispensasjon og kravet i
plan- og bygningsloven § 7 dermed ikke er oppfylt. På denne
bakgrunn kan det ikke gis tillatelse til bruksendring som omsøkt.
Da søknad om dispensasjon er
sendt kommunen direkte i brev
av 10. juni 2005 sender vi kopi
av denne protest til kommunen.
2. Generelt om dispensasjon
Tiltaket gjelder bruksendring av
4. etasje fra parkering til minila-
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planen, slik som avvik fra fastsatt reguleringsformål.
Etablering av et minilager i et
parkeringsbygg er klart i strid
med hensynet bak reguleringsplanen og det angitte formål.
Formålet bak reguleringsplanen
vil alltid veie tungt ved dispensasjonsvurderingen. Formålet og
hensynet bak planen taler altså
sterkt i retning av at dispensasjon ikke bør gis i dette tilfellet.
Da det heller ikke er angitt særlige grunner som kan veie opp
mot disse hensyn er det ikke
anledning til å innvilge dispensasjon ut fra lovens § 7.

en må bli den samme da det
ikke foreligger særlige grunner
og da tiltaket vil stride mot hensyn og bestemmelser i planen
både i forhold til reguleringsformål og krav til parkeringsdekning.

Fra avslaget av 22. desember
1999 vil det vises til at etaten
ikke anså det som dokumentert
fra søkers side at parkeringsnormen ville være oppfylt og at
søker ikke hadde godtgjort at
omsøkte bruksendring ikke ville
være skadelidende for områdets beboere. Det ble i denne
forbindelse henvist til reguleringsbestemmelsenes § 5 som
Vi vil under punkt 3 og 4 komme
fastsetter et krav til parkering
nærmere tilbake til øvrige henfor 1,5 biloppstillingsplass pr.
syn som særskilt gjør seg gjelleilighet i reguleringsområdet og
dende i denne saken i tillegg til
konkludert med at et avvik fra
de generelle hensyn som her er
denne bestemmelsen med tannevnt. Disse hensyn medfører i
ennå større grad at det ikke er
grunnlag for innvilge dispensasjon.

ke på den parkeringsmessige
underdekningen ville være
uakseptabelt. Det ble også vist
til at etaten har strenge krav og
en streng praksis når det gjelder
bruksendring av parkeringsarealer, noe som viser at dispensasjonsvurderingen praktiseres
strengt for slike saker.
Avslaget ble påklaget av Kile
Arkitekter den 1. februar 2000.
Klagen ble senere trukket, jfr
brev fra Plan- og bygningsetaten
til Solfjellet Borettslag av 26.
februar 2002.
4. Nærmere om dispensasjon
vurderingen
a. Parkeringsforholdene

Etablering av et
minilager i et
parkeringsbygg er klart i
strid med hensynet bak
reguleringsplanen og det
angitte formål. Formålet
bak reguleringsplanen vil
alltid veie tungt ved
dispensasjonsvurderinge
n. Formålet og hensynet
bak planen taler altså
sterkt i retning av at
dispensasjon ikke bør gis
i dette tilfellet.

Reguleringsbestemmelsenes §
5 fastsetter at det for de enkelte
felter i planområdet skal skaffes

3. Kort historikk, tidligere tilsvarende søknad
Det ble i 1999 søkt om dispensasjon og bruksendring av samme parkeringshus, hvor Solfjellet Borettslag også protesterte
på tiltaket. Søknaden ble ikke
innvilget, jfr. avslag fra Plan- og
bygningsetaten av 22. desember 1999.
Det vil fra denne side anføres at
søknaden i dag må vurderes på
samme måte som i 1999, ved
at etaten avslår foreliggende
søknad. Det er ingen momenter
som gjør seg gjeldende i dag i
forhold til tidligere som tilsier et
annet resultat av saksbehandlingen. Dispensasjonsvurdering-
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biloppstillingsplass tilsvarende
1,5 bil pr. leilighet. Der det i
reguleringsplan er fastsatt konkrete krav til parkeringsdekning,
går planens bestemmelser foran
eksisterende parkeringsnorm.
Det er således et krav om 1,5
biloppstillingsplass pr. leilighet i
området.
Området lider av en parkeringsmessig underkapasitet som
innebærer at omsøkte bruksendring vil ha negative konsekvenser for områdets beboere,
herunder beboere i Solfjellet
Borettslag. Det vil i denne forbindelse vises til rapport innhentet fra Interconsult AS i forbindelse med søknaden som ble
avslått i 1999, hvor dette fremgår. Rapporten tar for seg parkeringssituasjonen i området,
herunder hvordan situasjonen
er for Solfjellet Borettslag. Rapporten følger vedlagt.
Solfjellet Borettslag har involvert
seg sterkt for å forsøke å oppnå
full parkeringsdekning for sine
beboere, blant annet ved å inngå avtaler om kjøp av parkeringshus og ved å fremme reguleringssak for omregulering av
tilliggende områder til parkering.
Disse forsøkene har ikke ført
frem, og det er derfor av stor
viktighet at de plasser som nå
finnes i området ikke omreguleres til annet enn parkering eller
at det dispenseres fra krav til
parkering i området.
Siden saken ble behandlet i
1999 har parkeringsdekningen i
området blitt ytterligere forverret
ved at et tilliggende parkeringsområde har blitt omregulert

til boligområde. Dette innebærer
at tidligere mulighet for borettslaget til å benytte seg av plasser
i dette området nå er bortfalt,
som følge av at den nye boligreguleringen kun legger opp til
parkering for de nye boligene
som skal etableres. Til informasjon kan nevnes at nevnte reguleringsvedtak er påklaget av
borettslaget men ikke endelig
behandlet.
b. Tiltakets “midlertidige” aspekt

grad selv om det skulle søkes
om en dispensasjon med nærmere fastsatt tidsbegrensning.
Til dette punkt vil det videre
kort bemerkes at det tiltak som
omsøkes ikke synes å være av
en midlertidig art, da behovet og
ønsket fra søkers side ut fra
sakens forhistorie ikke synes å
ha endret seg de siste 7 år siden søknaden sist ble avslått.
c. øvrige momenter

Ved behandlingen av den forrige
bruksendringssaken som førte
Fra søkers klage på avslaget av
til avslag, ble det i klagen fra
1. februar 2000 i den saken
søker anført som momenter for
som tidligere var til behandling,
bruksendring at borettslaget
ble det sterkt fremhevet av søikke fullt ut utnyttet den parkeker at det her fra kommunens
ringsdekning som lå i parkeside ikke var lagt tilstrekkelig
ringshuset, og at de dermed
vekt på tiltakets midlertidige
ikke kunne høres med at parkeaspekt.
ringsetasjen skulle beholdes.
Til dette vil det kun bemerkes at Det ble videre henvist til at uten dispensasjon fra en reguleleie av parkeringsplasser ikke
ringsplan alltid vil være av en
var innbringende for eier av
midlertidig karakter. Dersom en parkeringshuset all den tid det
skal søke om en varig endring
var plasser som sto ubenyttet.
av bruk av en eiendom må det
Vi antar at dette vil være mosøkes reguleringsendring. Dermed er ikke dette noe argument
for at det skal gis dispensasjon i
dette tilfellet. Kravet til særlige
grunner for å avvike planen skal
alltid gjelde i dispensasjonssaker, og slike saker vil alltid være
av en midlertidig karakter. Det
bemerkes i denne forbindelse at
det heller ikke er søkt om noen
tidsbegrensning for dispensasjonen, slik at søknaden ikke bærer preg av at dette er tenkt som
en kortvarig løsning. For ordens
skyld bemerkes at alle de anførte momenter i denne protest vil
gjøre seg gjeldende i like stor

Hvorvidt utleie av
parkeringshuset er
innbringende for utleier
har ingen relevans i
saken. Parkeringshuset
er ikke etablert for å
skape inntekter for
utleier, men for å ivareta
parkeringsdekning for
beboere i området. Det
faktum at alle plassene
ikke er utleid, og hva
bakgrunnen for dette er,
er også irrelevant.
Spørsmålene om
vedlikehold av
parkeringshuset, pris for
utleie av plasser i forhold
til standard mv er
privatrettslige forhold
som ikke skal tas i
betraktning ved
kommunens behandling
av søknaden.
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Økonomiske ulemper for
utleier vil under ingen

menter som også vil bi anført i
denne søknadsrunden.

rende og kjørende til lageret. Et
lager vil medføre en trafikksituasjon som krever henting, leveHvorvidt utleie av parkeringshuring samt kjøring med store
set er innbringende for utleier
kjøretøyer. Dette vil innvirke
har ingen relevans i saken. Parnegativt på brukerne av de øvrikeringshuset er ikke etablert for
ge parkeringsetasjene på bakå skape inntekter for utleier,
grunn av forhold som innkjøring,
men for å ivareta parkeringsdekfremkommelighet og miljømessining for beboere i området. Det
ge forhold ved at store kjøretøyfaktum at alle plassene ikke er
er går på tomgang ved henting
utleid, og hva bakgrunnen for
og levering. Disse ulemper vil i
dette er, er også irrelevant.
aller høyeste grad også gjøre
Spørsmålene om vedlikehold av
seg gjeldende overfor AS Haugeparkeringshuset, pris for utleie
rud Varmesentral AS som har
av plasser i forhold til standard
felles oppkjørsel med parkemv er privatrettslige forhold som
ringshuset.
ikke skal tas i betraktning ved
kommunens behandling av søk- Det vil stilles spørsmål ved om
naden. Økonomiske ulemper for branntekniske krav vil være
utleier vil under ingen omstenivaretatt ved etablering av minidigheter kunne anføres som en lager — da parkeringshuset er
særlig grunn for dispensasjon.
bygget med tanke på parkering
Det vesentlige er at parkerings- og ikke lagring av øvrige gjendekningen, selv ved full utnyttel- stander. Det kreves at søker
se av de plasser som er til rådig- redegjør for disse forholdene.
het, vil være langt under de krav
Parkeringshuset har vært utsatt
som stilles i reguleringsbestemfor hærverk og innbrudd, og
melsene.
etablering av et lager vil gjøre
Etablering av minilager i 4. eta- bygningen mer attraktiv enn
sje vil, i tillegg til å resultere i
tidligere for slike uønskede betap av parkeringsplasser i områ- søk.
det, få negative konsekvenser
5. Avslutning
for området i form av konflikter
som kan oppstå mellom parke- Vi forbeholder oss retten til å

komme med utdypende og utfyllende kommentarer til denne
protest i forbindelse med etatens behandling av saken, herunder til søkers kommentarer til
kommunen til denne protest.

omstendigheter kunne
anføres som en særlig
grunn for dispensasjon.
Det vesentlige er at
parkeringsdekningen,
selv ved full utnyttelse av
de plasser som er til
rådighet, vil være langt
under de krav som stilles
i regulerings bestemmelsene.

HISTORIKK ÅR 1998 - 1999
Vedr gnr. 141 bnr. 296 – Solfjel- Innledning
let parkeringshus
Solfjellet Borettslag kan ikke
BEMERKNINGER TIL SØKNAD
samtykke i at det gis dispensaOM DISPENSASJON FRA GJELsjon fra reguleringsplanen, herOslo kommune Plan- og bygDENDE REGULERINGSPLAN
under at det gis tillatelse til
ningsetaten, avd. øst
bruksendring av eiendommen
Trondheimsveien 5
Det vises til nabovarsel av
som er et parkeringshus plan0560 – Oslo
07.07.98 og borettslagets søklagt og oppført for å være en del
nad av 13.07.98 vedr. utsettelDato: 04.08.98
av nåværende og fremtidens
se av uttalelse til 01.09.98.
Styresak 124/98

STYRETS LEDER UTARBEIDET I 1998 FØLGENDE PROTEST
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parkeringstilbud for beboere i
Haugerud området.
Bemerkninger til erklæring av
07.09.98 fra Oslogarasjene/
OBOS Forretning bygg
Oslogarasjene / OBOS Forretningsbygg fremholder i sin erklæring at det selv etter utleie
av en etg., vil være god kapasitet i parkeringshuset for en
eventuell økning i etterspørselen etter parkeringsplasser i
området. Videre fremgår at det
heller ikke er ventet at etterspørselen til parkeringsplasser
vil øke i særlig grad, da det er
overkapasitet på parkering i
området, både gjennom gateparkering og andre parkeringsmuligheter.

delseier i området benytter parkeringshuset er relatert til forhold som en ubrukelig 4. etg.,
som bileierne ikke ønsker å
benytte p.g.a. utilgjengelighet
for leietakere - men tilgjengelig
for hærverk og innbrudd. Det er
tidligere overfor OBOS Forretningsbygg (uten resultat) blitt
foreslått å endre innkjøringen til
4. etg for å gjøre denne delen av
parkeringshuset mer tilgjengelig
og attraktiv for områdets bileiere.
I tillegg opplyser borettslagenes
andelseiere at kostnaden ved å
parkere i et parkeringshus hvor
det kun utføres et minimum av
vedlikehold og ingen forbedringer/ oppgraderinger, er for høy.

garasjene (OBOS) v! Carl A.
Svensen, har man planer om
etablere Mini-Lageret i parkeringshusets 3. etg, etter å ha
flyttet leietakerne i denne etg.
opp i den ubrukelige 4. etg.
Solfjellet Borettslag kan ikke
akseptere en slik behandling av
leietakerne, som i stor del består av andelseiere fra borettslaget.
Etablering av prosjektet kan
deles opp i to påfølgende konsekvensforhold.:

1.Ved en eventuell flytting av
leietakere fra 3. til 4 etg., vil
disse søke seg til ledige plasser i 1. og 2. etg. Når disse er
belagt, vil fremtidige leietakere, sannsynligvis foretrekke å
parkere ute i nærområdet
De nevnte årsaker medfører at
Til ovennevnte bemerkes at
fremfor i 4. etg. Forholdet vil
det parkeres der det er mulig i
denne beskrivelse av parkemedføre en økt miljøbelastHaugerudveien - samt i tilstøtenringssituasjonen i Haugerud
ningen p.g.a. parkeringssituade friområder til denne veien.
området ikke er i samsvar med
sjonen i området.
Forholdet innebærer at gjestede faktiske forhold.
parkering i området er blitt en
2.Med et forventet stadig økenPå vegne av borettslagene Solumulighet.
de bilhold som genererer
fjellet, Haugerud og St. Hansfjeløkende parkeringspress i åreMed henvisning til ovennevnte
let (Totalt 1.409 leiligheter) har
ne fremover, vil etterspørselen
og den foreliggende rapport fra
konsulentfirmaet Interconsult
Interconsult, må formuleringen i
AS, utført en vurdering av den
erklæring fra Oslogarasjene/
trafikale og parkeringsmessige
OBOS Forretningsbygg vedr.
situasjon i området. Av denne
”overkapasitet på parkering i
rapporten fremgår at det er en
området, både gjennom gateunderdekning på 725 plasser i
parkering og andre parkerings
forhold til P- norm for Oslo. Det
muligheter” på det sterkeste
må således presiseres at selv
tilbakevises av borettslaget,
ved utnyttelse av samtlige parDenne formuleringen har ikke
keringsplasser i Solfjellet parkenoen hjemmel i virkelighetens
ringshus (totalt 414 plasser), vil
faktiske parkeringssituasjon.
det fortsatt være, underdekning
av parkeringsplasser i området. Etablering av prosjektet - konsekvenser for nærmiljøet
Manglende utnyttelse av P. plasI henhold til opplysninger den
ser i Solfjellet parkeringshus
13.07.98 fra Mini-Lageret/ OsloÅrsaken til at bare ca. 250 an-

Med henvisning til
ovennevnte og den
foreliggende rapport fra
Interconsult, må
formuleringen i
erklæring fra
Oslogarasjene/ OBOS
Forretningsbygg vedr.
”overkapasitet på
parkering i området,
både gjennom
gateparkering og andre
parkerings muligheter”
på det sterkeste
tilbakevises av
borettslaget, Denne
formuleringen har ikke
noen hjemmel i
virkelighetens faktiske
parkeringssituasjon.
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etter parkeringsplasser øke.
huset lagres det 250.000 liter
En bruksendring som beskrefyringsolje. Fremkommelighevet og som innebærer en reten for brannvesenet vil bli
duksjon på ca. 100 parkehindret ved all stans og parkeringsplasser uansett hvilken
ring.
etg. som tas i bruk til et Mini• Fremkommeligheten for tankLager, vil sterkt redusere frembiler med lastekapasitet opp
tidens parkeringsmuligheter til 40 m3 (40.000 ltr.), vil bli
som igjen vil medføre en ytterhindret. Disse bilene kommer
ligere miljøbelastning for omtil alle døgnets timer og har
rådet.
behov for den plass som er
Parkering / til og fra kjøring i
tilgjengelig rundt parkeringsfelles oppkjørsel for parkeringshuset og varmesentralen.
huset og AS Haugerud Varme• Parkering og stans vil vinterssentral.
tid være til hinder for tilstrekEn må forvente at brukere av et
kelig brøyting og fjerning av
eventuelt Mini-Lager vil benytte
snø for å sikre fremkommeligseg av alle typer kjøretøy som
het og snumuligheter for
personbiler, biler med tilhengebrannvesen og tankbiler, i et
re, store varebiler og sågar
område som er allerede belastebiler for levering / henting
grenset for dette.
av private eiendeler. Dette er
Tidligere utleievirksomhet bruk
således en annen og tyngre
av parkeringshusets 4. etg.
form for trafikk enn det som er
normalt fra garasjehuset, der
I Mini-Lagerets vedlegg til søktrafikken stort sett består av
nad om bruksendring er det ikke
morgen og ettermiddagsrush
korrekt fremstilt at arealene i 4.
med vanlige personbiler, som
etg. aldri har blitt benyttet til
ikke blir stående/ parkert i opp- parkering samt at disse arealer
kjørselen/ området rundt parke- har stått tomme siden 1972.
ringshuset og varmesentralen.
Solfjellet Borettslag har siden
AS Haugerud Varmesentral som parkeringshusets oppføring leid
leverer varme og varmt tappeplasser innerst i 4, etg. for bovann til borettslagene Haugerud rettslagets utstyr som traktorer,
og Solfjellet, har felles oppkjørgressklippere og annet nødvensel med garasjehuset og et
dig materiell til borettslagets
eventuelt fremtidig Mini-Lager.
drift. Disse plasser ønsker boBrukere av Mini-Lageret har
rettslaget ikke avviklet da det
behov for å parkere i forbindelse ikke finnes alternative løsninger
med levering / henting. Parkefor dette lagerhold. Øvrige plasring / stans i oppkjørselen og i
ser i parkeringshusets 4. etg.,
området på baksiden av parke- har i perioder blitt utleid til blant
ringshuset vil ikke være forsvar- annet lagerhold for hvitevarer
lig ut fra følgende forhold:
og til bilimportører for mellomlagring av nye biler. I tillegg til
• Ca. 15 meter fra parkerings-

forannevnte har OBOS Forretningsbygg benyttet arealene til
lagerhold i forbindelse med sin
egen forretningsmessige drift av
butikksentra ol.
Borettslagets konklusjon
• Parkeringssituasjonen i området og økende bilhold, tilsier
at sikring av disponible parkeringsplasser er mer tungtveiende enn opprettelse av et
Mini-Lager som også
skal betjene kunder utenom
nærmiljøet Haugerud området.
• Solfjellet Borettslags konkluderer også med at de fordeler
for beboere som Mini-Lageret
presenterer i sitt vedlegg til
søknad om bruksendring, har
atskillig mindre betydning og
verdi for nærmiljøet, enn opprettholdelse av parkeringstilbudet.

konsekvensforhold.:
Ved en eventuell flytting
av leietakere fra 3. til 4
etg., vil disse søke seg til
ledige plasser i 1. og 2.
etg. Når disse er belagt,
vil fremtidige leietakere,
sannsynligvis foretrekke
å parkere ute i
nærområdet fremfor i 4.
etg. Forholdet vil
medføre en økt
miljøbelastningen p.g.a.
parkeringssituasjonen i
området.

• Det er søkt om en midlertidig
bruksendring uten tidsmessig

Armeringskorrosjon
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OBOS FORRETNINGSBYGG V/ OSLO GARASJENE VIL HA
BRUKSENDRING AV PARKERINGSHUSET
begrensning (på ubestemt tid).
En slik bruksendring må anses
å være en vesentlig endring
med bakgrunn i den reelle
parkeringssituasjonen og formålet med parkeringshuset.
Borettslaget kan således ikke
akseptere en bruksendring til
et utleielager, som kan bli
vanskelig å få brakt til opphør/ tilbakeregulert til opprinnelige formål med parkeringshuset.
• Solfjellet Borettslag mener for
øvrig at Oslogarasjen / OBOS
Forretningsbygg uten omregulering kan oppnå leieinntekter
ved som tidligere å leie ut
stykkvise parkeringsplasser i
4. etg. til firmaer, på en slik
måte at plassene raskt og
gradvis kan stilles til disposisjon, når nærmiljøet har behov
for disse.
• Avslutningsvis må det som
tidligere anføres at årsaken til
at parkeringshuset ikke fremstår som et godt parkeringstilbud er forhold som vedlikehold, manglende oppgradering, kontraktsmessig bin-

dingstid på plasser samt kostnaden for disse.
Solfjellet Borettslag ber om en
skriftlig orientering/ tilbakemelding fra Plan og bygningsetaten
om vedtaket som fattes i saken.
Vedlegg: kopi av rapport fra
Interconsult
Med hilsen
Styret i Solfjellet Borettslag
Terje Aas
Terje Aas - Styreleder
Følgende orientering datert 22.
desember 1999 ble mottatt fra
Plan- og bygningsetaten:

Armeringskorrosjon

Solfjellet Borettslag
v/ Terje Aas
Haugerudveien 78 , O674 - Oslo
ORIENTERING OM VEDTAK
Plan- og bygningsetaten viser til
Deres protester datert den 4.
august 1998 og den 19. mai
1999 vedr ovennevnte søknad.
Plan- og bygningsetaten har
dags dato behandlet saken og
gitt avslag. Deres protester er
derfor lagt til grunn for vedtaket.
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PARABOLISME
I HENHOLD TIL SOLFJELLET
BORETTSLAGS HUSORDENSREGLER, ER DET FORBUDT
MED OPPSETTING AV EGNE
PARABOLANTENNER

sitt halvannen time lange innledningsforedrag.
Nødssituasjon

Mohammed Habiba forklarte at
han var i en nødssituasjon da
At begrunnelse for oppsetting av antennen ble montert i september i fjor, fordi kona var syk og
parabolantenne kan være så
hadde problemer med bevegemangt, fremkommer av denne
eldre artikkelen fra behandling i ligheten. Han møtte lite forståelse hos motpart og dommer.
Bergen byrett.
Fryktet parabolrasisme
Frykt for rasistiske holdninger
var hovedgrunnen til at styret i
Toppe Borettslaget nektet Mohammed Habiba å sette opp en
parabolantenne på balkongen.
Dette kom frem under den spesielle rettsaken i Bergen.
Det ville bli håpløst om bare
innvandrere skulle få sette opp
sin egen parabolantenne. Styret
var redd for at det kunne skape
rasistiske strømninger, sa borettslagets prosessfullmektig i

kamuflert parabol?

Er jeg i en nødssituasjon om jeg
drar utenlands og ikke får sett
norsk fjernsyn? spurte en lett
sarkastisk byrettsdommer.

lig TV kanal, på lagets interne
kabelnett. Saksomkostningene
Det eneste som ikke er firkantet på kr. 50.000.– ble delt mellom
i denne saken, er parabolanten- partene.
nen mente Habibas prosessfullOvenstående sak belyser at det
mektig.
kan bli kostbart å neglisjere de
Forlik
regler som er fastsatt av generalforsamlingen.
Nå endte denne saken med
forlik som innebar at Habibas
måtte fjerne parabolantennen
fra balkongen og selv bekoste
motagerutstyr for kr. 13.000.–
til distribusjon av arabisk språk-

BORETTSLAGETS HUSORDENSREGLER
Nå er borettslagets husordensregel vedr forbud mot egne opp-

satte antenner så klare, at en
argumentasjon i en eventuell oppsigelsessituasjon ville ta utgangspunkt i dette.

HUSORDENSREGEL 12
Utvendig montering / oppsetting av egne radio og TV - antenner / parabolantenner er
ikke tillatt. Ulovlig oppsetting
av antenne er å betrakte som
vesentlig misligholdelse

OPPHØRER NY ORDNING MED COMPRIMATORBIL?
BILDET GIR ET EKSEMPEL
PÅ AT NOEN IKKE HAR FORSTÅTT ALVORET I STYRETS
INFORMASJON / VARSEL OM
OPPHØR AV SERVICEORDNINGEN MED BORTKJØRING
AV BEBOERS HUSGERÅD.

Fortsetter misbruket med å
forslumme nærmiljøet er henger
hele ordningen med bortkjøring
av beboers husgeråd for borettslaget kostnad i en tynn tråd.

Det presiseres at avfall /
husgeråd kun skal bringes til
standplass 1. mandag i måBildet avslører også at vedkomneden mellom kl. 18.00 mende som har utplassert avfal19.30.
let ikke har klart å tilegne seg
enkel informasjon om avfallssortering.

MANDAG MORGEN 04.07.05 UTENFOR PARKERINGSHUSET
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FORSLUMMING AV
NÆRMILJØET

06.07.05

06.07.05

06.07.05

OPPARBEIDELSE AV PARKERINGSAREAL VIS A VIS BLOKK 76
HER ER DET PLANLAGT
OPPARBEIDELSE AV PARKERINGSAREAL FOR BEBOERE I SOLFJELLET BORETTSLAG.
Arbeidene med opparbeidelse
er forventet å starte i sept /
okt.

I henhold til tidligere informasjon vil det bli kontraktsfestet
leieavtale pr plass med en månedlig leiesum.
Av hensyn til plassforholdene /
avstand mellom biler vil det kun
bli tillatt med størrelse på bil, lik
normal personbil / stasjonsvogn.

Det vil bli en belyst plass med
automatisk bom slik at kun
beboere som har tegnet avtale
med borettslaget, får tilgang til
plassen.
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FREMDRIFTSPLAN FOR SIKRING/UTBEDRING AV
FASADER OG FUGING
Det tas forbehold om avvik fra fremdriftsplanen.
Uforutsette forhold kan medføre endring.

År 2005
Aktivitet

Ukenummer
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Tilrigging
Blokk 80
Blokk 82
Blokk 84
Blokk 86
Blokk 88
Stillstand vinter

År 2006
Aktivitet

Ukenummer
1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Stillstand vinter
Blokk 78
Blokk 76
Blokk 74
Blokk 72
Nedrigging

Disse plantene går
en usikker tid i
møte.
Plantene må
sannsynlig fjernes
ved refuging av
fasadene
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HVA BLIR GJORT I FORBINDELSE MED SIKRING
OG FUGING?
FASADEPLATER / ELEMENTER
Fasadeplater / elementer som har løsnet på grunn av frostsprengning og armeringskorrosjon, vil bli tatt ut og utbedret og satt på
plass. Betong blir fylt inn på baksiden til erstatning for defekt Siporex. Slike elementer vil bli sikret med 8 stk. ikke synlige bolter.
Elementer hvor Siporex ikke har smuldret opp, vil bli sikret med
4 stk. ikke synlige bolter.
FUGING
Gammel fugemasse blir fjernet i de vertikale åpninger. Det legges
inn en list av celleplast (bilde 1).
Ny fuge legges ovenpå (bilde 2).
For å sikre at vann ikke trenger inn bak elementene vil de horisontale åpninger mellom elementene som tidligere ikke har vært fuget
nå bli fuget. I tillegg vil det bli montert en plastbelagt stållist for å
sikre vannavvisning (eksempel bilde 3). Bilde 3 er kun en fremvisning av list og angir ikke monteringsutførelsen.

1

2

3

INFORMASJONEN I DENNE UTGIVELSEN ER TIDLIGERE LAGT UT PÅ BORETTSLAGETS NETTSIDER

