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DEN NYE PARKERINGSPLASSEN VED BLOKK 76

Parkeringsplassen ved
blokk 76 ble tatt i bruk
fra 1. juni.
I skrivende stund
gjenstår innregulering av
sikkerhetsfunksjonen for
den automatiske
bommen.
Fordeling av p-plasser
som borettslaget
disponerer, foretas etter
ansiennitet / botid i
borettslaget.
For tiden er det
venteliste på plasser.
Søknad om plass kan
lastes ned fra
borettslagets nettside
under kategorien
”Nedlasting”

OBOS STARTER EGET FORSIKRINGSSELSKAP
Til høsten kan borettslaget sannsynlig få mulighet til å vurdere kjøp av
bygningsforsikring hos OBOS
Formålet til OBOS er å bidra til
økt konkurranse i forsikringsmarkedet
OBOS har søkt den svenske
Finansinspeksjonen om konsesjon til å drive skadeforsikringsselskap for å kunne tilby
bygningsforsikring til boligselskaper som forvaltes av OBOSkonsernet.
Svaret på søknaden er forventet å komme i begynnelsen av
september. Deretter vil vi etablere selskapet, og håper å

være klare med et forsikringstilbud i løpet av høsten, forteller finansdirektør Helge Lem i
OBOS.
Ønske om økt konkurranse
Det er de høye prisene og den
gode inntjeningen i forsikringsmarkedet som er bakgrunnen
for planene om å etablere et
eget forsikringsselskap. OBOS
har som alle andre, sett at
forsikringsselskapene har
gode tider og at det ikke er
noen reell konkurranse på

pris. På vegne av
medlemmene i boligselskapene ønsker
OBOS å bidra til å
skape konkurranse,
sier Helge Lem. Årsaken til at det søkes
konsesjon i Sverige, er
at prosessen går raskere og smidigere der
enn i Norge. Forsikringsvirksomheten i
Norge vil bli drevet
som en filial.
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SKADER I LEILIGHETER MELDT TIL
BORETTSLAGETS FORSIKRING I 2005 - 2006
I tabellen er ikke tatt med lekkasjer som har sin bakgrunn i generell manglende vedlikehold av våtrommet som gir følgeskade og som ikke dekkes av Forsikringen. I sike tilfeller
blir hele utbedringskostnaden å betale av andelseier.
SKADEDATO

SKADESTED

SKADEÅRSAK

STATUS

24.02.05

Blokk 74

Vann

Avsluttet

07.03.05

Blokk 88

Vann

Avsluttet

08.03.05

Blokk 88

Løpende

Løpende

10.03.03

Blokk 88

Vann

Avsluttet

I mange tilfeller er

29.01.05

Blokk 72

Vann

Avsluttet

manglende fornyelse av

05.04.05

Blokk 72

Vann

Avsluttet

01.01.03

Blokk 80

Vann

Avsluttet

andelseiers egne

24.04.05

Blokk 84

Vann

Avsluttet

06.05.05

Blokk 72

Vann

Avsluttet

15.01.05

Blokk 78

Vann

Avsluttet

vannskadene i form av

06.06.05

Blokk 80

Vann

Avsluttet

plutselige rørbrudd.

20.08.05

Blokk 72

Vann

Løpende

Ved bruk av

29.08.05

Blokk 82

Brann

Avsluttet

22.09.05

Blokk 82

Annet

Avsluttet

20.10.05

Blokk 82

Vann

Avsluttet

04.11.05

Blokk 76

Vann

Avsluttet

15.11.05

Blokk 72

Vann

Avsluttet

belastes andelseier for

01.07.05

Blokk 80

Annet

Avsluttet

egenandelen - for tiden

08.01.06

Blokk 72

Vann

Løpende

kr. 6000.-.

04.02.06

Blokk 76

Vann

Løpende

08.06.06

Blokk 80

Vann

Avsluttet

Som det fremgår av
tabellen er vann
hovedårsak til skadene.

rørføringer i leiligheten,
årsak til

borettslagets forsikring
ved rørbrudd på innefor
leilighetens stoppegarn ,
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REHABILITERING AV VÅTROM – ET NYTT BAD
OG TOALETTROM BLIR TIL
På bakgrunn av flere tilfeller av lekkasjer fra våtrom som skyldes manglende vedlikehold fra andelseieres side samt gjør det selv arbeid eller ikke faglig rehabilitering etter
våtromsnormen, har det her i SOLSTIKKA i flere artikler blitt anbefalt og benytte kvalifiserte håndverksfirmaer som kan gi garanti i henhold til våtromsnormen.
Her følger en bildeserie om oppgradering etter våtromsnormen.

FRA JUNI UTGAVEN AV
SOLSTIKKA

Borettslaget stiller kun
krav om at andelseier
vedlikeholder og bruker
våtrommet i henhold til
oppført
byggkonstruksjon.
Men ofte er det slik at
mangeårig manglende

Gammelt sluk er hugget ut. Nytt i plast er montert før legging
av membran-duk som monteres med klem-ring til sluk

utførelse av
vedlikeholdsplikten eller
ikke kvalitetsmessig
utført vedlikehold,
medfører at andelseier
ikke har noe annet

Badet strippes for alt inventar - vegger rives for utvidelse
av badet ut i entre.

alternativ enn full
rehabilitering av
våtrommet.
På alle vegger monteres luxplater som er motstandsdyktig
mot vann - alle rørføringer skiftes ut til rør i rør system.

Nye vegger med skyvedørsløsning montert - koblingspunkter for lysbryter/dimbryter og bryter
for varmekabler montert

Tak senkes for montering av Spotlys/halogen Luxplater på vegger påføres 3 strøk med flytende membran for ytterligere sikring mot
vannlekkasje.

Etter montering av membran fylles badetgulvet opp
med vann for vanntetthetsprøve. I dette tilfelle ble
prøven utført i 48 timer.
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REHABILITERING AV VÅTROM – ET NYTT BAD
OG TOALETTROM BLIR TIL

Påstøp er utført - varmekabler lagt - skillevegger mellom servantsone og
dusjsone oppført - flislegging påbegynt
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MANGLENDE VEDLIKEHOLD AV
PARKERINGSAREALET TILHØRENDE
HAUGERUD BORETTSLAG
Til orientering er følgende brev sendt til Haugerud Borettslag
Til Haugerud Borettslag v/styret
Haugerudveien 22
0674—Oslo
Dato: 29.05.06
Vår ref.: Styresak 103/06
VEDR MISLIGHOLD AV VEDLIKEHOLDET
Det anmodes om at Haugerud Borettslag igangsetter nødvendig utbedringsarbeider/vedlikeholdsarbeider
av området på og rundt parkeringsarealet som grenser opp mot Solfjellet Borettslag.
Slik som området fremstår er det ingen pryd for nærmiljøet. Den flerårlige vedlikeholdsneglisjeringen,
bærer preg av at borettslaget har nedprioritet vedlikeholdet - eller har mangelfulle oppfølgende vedlikeholdsrutiner.
I sakens anledning vises til at Solfjellet Borettslag ved flere anledninger, muntlig har påpekt forholdet,
uten at dette har medført respons.
På forhånd takk.
Med vennlig hilsen
Styret i Solfjellet Borettslag
____________
Terje Aas
Styreleder

Fortsetter på side 7
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MANGLENDE VEDLIKEHOLD AV
PARKERINGSAREALET TILHØRENDE
HAUGERUD BORETTSLAG

Siden brevet ble sendt er det foretatt noe opprydding av søppel klipping av plen og flytting av sperreblokker.
Det er å håpe at utbedring av gjerder mot blokk 72 som er ødelagt etter Haugerud Borettslags brøyting , blir
utbedret samt at borettslaget får vedlikeholdsrutinene til å fungere
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UTSKIFTING TIL
BEVEGELSESSTYRT
LYSARMATUR
Fremdriften med utskifting av lysarmaturer i vestibyler ble
forsinket da armaturens tekniske spesifikasjoner / følsomhetsområde, ikke var anvendelig for etasjevestibylene.

UTSKIFTING AV DØRER FOR
BEBOERE OG I
ETASJEVESTIBYLER
For beboere som bestilte ny dør innen fristens utløp som var
29. mars, startet utskifting i blokk 88 - i august måned.
Med henvisning til tidligere informasjon blir også dører til
branntrapp og hovedtrapp skiftet ut til godkjente branndører.

Samtlige leverte lysarmaturer
beregnet for etasjevestibyler,
tas tilbake av armaturleverandør. Årsaken til situasjonen er
akseptert å ligge hos konsulent,
installatør og armaturleverandør.
Nye lysarmaturer vil i henhold til
avtale, bli levert og montert uten
kostnad for borettslaget

LESER BEBOERNE DEN
INFORMASJON SOM GIS AV
BORETTSLAGET?
Mye tyder på at enkelte beboere ikke tar til seg den informasjon som gis gjennom rundskriv, i Solstikka, i årsmelding og
på borettslagets nettsider
Dette blir synliggjort ved at utdelte rundskriv havner direkte
fra postkasser til vestibylens
søppelkasse, herunder også
Solstikka, som leveres ved den
enkeltes inngangsdør.

Borettslaget har lagt forholdene
godt til rette for at beboerne
skal holde seg oppdatert. Man
bør også ha plikt til å sette seg
inn i informasjonen som angår
borettslaget

Ofte mottar borettslaget e-post
med spørsmål som klart avslører at man ikke har fått med seg
den informasjon som blir synliggjort gjennom de
ovennevnte
medier,
herunder
den informasjon som
fremkommer i årsmeldingen,
som deles ut en gang i året til
samtlige boende og nye andelseiere.

Å sende eks antall e-poster til
borettslagts styre med spørsmål
hvor svarene allerede er gitt og
som man enkelt kan tilegne seg
fra de foreliggende medier, er
faktisk misbruk av egen tid herunder styrets tilmålte tid, som
også omhandler den øvrige
praktiske driften av borettslaget.

Alle dører vil som tidligere bli
merket med etasjetall. Dørene
vil også bli merket med
”branndør - må holdes lukket”
Årsaken til dette er at enkelte
beboere har en uvane med å
sette avisrull i dørsprekken for å
lufte vestibylen.
beboerne. Dette vil sannsynlig i
fremtiden bli samkjørt med relaDet vil fra borettslagets side i
den nærmest tid ikke bli innhen- terte oppgaver som borettslaget
håndterer.
tet nytt dør- tilbud på vegne av

FASADEVEDLIKEHOLDET
Fremdriften med vedlikeholdet har vært god og vil hvis ikke
noe uforutsett skulle dukke opp, bli sluttført i år. Det må
imidlertid påregnes noe utvendig utbedringsarbeider på
grøntområder til neste vår.

Før man henvender seg til borettslaget med spørsmål, oppfordres det til å sjekke om svarene foreligger i de medier som
er tilgjengelig for samtlige beboere.
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