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Historien om Langdraget
Borettslaget er på nytt involvert i dialog med Oslo kommune (friluftsetaten) vedr
kjøreveien og parkeringsarealet nede ved Haugerudveien 88.
Friluftsetaten har gitt uttrykk for at borettslaget må bringe til opphør både kjørevei og
parkeringsareal da området reguleringsmessig er fastsatt som friluftsområde, herunder
at arealene etter friluftsetatens oppfatning, kommer i konflikt med den anlagte nye
turveien i området. I skrivende stund er det ikke mottatt skriftlig krav om å bringe
kjørevei og parkeringsareal til opphør.
Etter borettslagets syn foreligger inngen konflikt med turveien og et opphør av dagens
ordning etter 25 år, vil medføre at gangveien igjen ville bli brukt som kjøreadkomst til
Haugerudveien 88. Et forhold som ikke vil være
akseptabelt fra borettslagets side.

Historikk

Man kan stille spørsmålstegn
ved bruk av skattepenger til å
opparbeide en turvei for noen
millioner kroner langs en
allerede eksisterende gangvei
i området, som både på
nedsiden og oversiden er
tilknyttet turveien

GANGVEI 9421 OG
KJØREVEIEN TIL NR. 88

Tvetenvei mellom Haugerud
Gård og Trosterud stasjon.

Her er litt av historikken
om gangvei 9421 og den
provisoriske veien fra
rundkjøringen ned til
Haugerudveien 88.

7/2-77:
OBOS informerer Solfjellet
Borettslag om det samme.

Høsten 1975 begynner
veivesenet å anlegge en
provisorisk vei paralelt med
gangveien for å skaffe
adkomstvei til Haugerud
Gård med biler og trailere.
5/11-75:
Ber Solfjellet Borettslag
gjennom OBOS om at
Tekninsk rådmann får
arbeidet stoppet
7/11-75:
Tekninsk rådmann gir ordne
om at arbeidet skal
stoppes.
13/11-75:
Bydelsutvalget ber veivesenet om at det blir satt
opp fysisk sprerre for biler.
12/12-75:
Solfjellet Borettslag gir
samtykke til veivesenet om
midlertidig bruk av veien til
ut 1976 for Haugerud
Gård som ennå ikke har
fått regulert bilvei.
3/2-77:
Byplankontoret gir Solfjellet
Borettslag informasjon om
endret bruk av gamle

17/2-77:
Solfjellet Borettslag ber veisjefens kontor om at trafikken på den midlertidige
veien opphører.
17/2-77:
Solfjellet Borettslag ber
også bydelsutvalget
Hellerud om støtte til å få
stoppet trafikken.
2/3-77:
Veisjefen gir Solfjellet
Borettslag informasjon om
at veien bare vil bli brukt
en kortere tid, til veien til
Haugerud Gård er ferdig.
21/9-81.
Solfjellet Borettslag ber
byplankontoret om at det
innledes et sammarbeid
mellom Oslo kommune,
Haugerud Borettslag,
Haugerud Gård og
Stjernemyra Barnehage for
å finne en løsning på
adkomstvei til Haugerud
Gård.
27/11-81:
Oslo veivesen ber Solfjellet
Borettslag om en befaring i
området vedr veien til
Haugerudveien 88. Veivesenet mener at det er

ønskelig med både gangvei
og bilvei frem til Haugerudveien 88.
5/10-82:
Veivesentet uttaler at Solfjellet Borettslag bør anlegge veien og at veivesenet overtar brøytingen.
26/10-82:
Solfjellet Borettslag ber
veivesenet gi fast instruks til
brøytemannskapene vedr
veien til Haugerudveien 88
på grunn av ambulanse,
brann osv.
3/11-82:
Oslo veivesen ber Solfjellet
Boretslag om en uttalelse
angående adkomst for
brann, politi, møbeltransport osv. via gangveien.
12/11-82:
Solfjellet Barnehage v/
Barnehagekontoret ber om
klar beskjed fra Park og
Idrettskontoret angående
parkering og adkomst med
bil.
9/2-83:
Oslo veivesen skriver til
Solfjellet Barnehage at de
mener at rimelig adkomst til
barnehagen bør være via
den provisoriske vei, de
forstår det slik at Solfjellet
Borettslag er av samme
oppfatning.
Fortsetter på side 3
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Historien om Langdraget
18/10-83:
Solfjellet Borettslag ber
Oslo Veivesen om å opparbeide skikkelig kjørevei til
Haugerudveien 88 og
barnehagen.
8/11-83:
Oslo Veivesen spør om
Solfjellet Borettslag har
endret sitt syn på adkomstveien, i tilfelle må borettslaget gi veivesenet beskjed,
slik at politiet kan omskilte
for kjøring.
27/11-83:
Solfjellet søker Oslo
Veivesen om omregulering
slik at det blir både gangvei og kjørevei til Haugerudveien 88 og ber Oslo
Veivesen formidle søknaden.
14/12-83:
Oslo Veivesen informerer
Solfjellet Borettslag om at
de av økonomiske og
terrengmessige grunner går
imot regulering til offentlig
vei til Haugerudveien 88,
men vil ikke motsette seg at
det blir en privat regulert
vei bekostet av Solfjellet
Borettslag som også må
ordne med vedlikehold og
brøyting. Anbefaler
henvendelse til Byplankontoret.
3/2-84:
Solfjellet Borettslag søker
Byplankontoret om omregulering av veien til Haugerudveien 88 og barnehagen.
22/2-84:
Byplankontoret opplyser
Solfjellet Borettslag om at
gangvei 9421parallelt med
den provisoriske veien kan
benyttes til nødvendig
«nødkjøring» og det er ikke
behov for ekstra bilvei,
særlig tatt i betraktning at
grunnen til veien er en del
av et friområde.

4/3-84:
Solfjellet Borettslag søker
på nytt Byplankontoret om
kjørevei og bibeholdelse av
gangvei 9421.
23/3-84:
Byplankontoret finner det
unødvendig med ekstra
bilvei og vil derfor ikke
instille til vei i tilfelle Solfjellet sender søknad til
Bygningsrådet.
17/9-85:
Solfjellet Borettslag ber
Byplankontoret om at
gangvei 9421 blir skiltet
etter regulering stadfestet
15/3-77 av Miljøverndepartementet. Solfjellet
Borettslag ber også om et
kostnadsoverslag gjennom
Oslo Veivesen om omregulering av gangveien til
kjørevei. Solfjellet Borettslag finner det naturlig at
kostnaden deles mellom
borettslaget og barnehagen. Den provisoriske
kjørevei må enten fjernes
eller settes i skikkelig stand.
16/10-85:
Solfjellet Borettslag ber Bydelsutvalget om medvirkning til en løsning vedr
gangvei 9421 som er for
smal. Minner om at saken
begynte allerede for 10 år
tilbake.
30/10-85:
Byplankontoret påpeker at
det nå foregår ulovlig parkering langs gangvei 9421.
Området er friområde og
sorterer under Park og
Idrettskontoret. Byplankontoret vil ikke godkjenne
omregulering av gangveien,
men har oversendt saken til
Oslo Veivesen for skilting
og kostnadsoverslg for
opparbeidelse av
gangveien til offentlig vei.
16/11-85:

Solfjellet Borettslag bekrefter avtale om en befaring
og møte mellom Park og
Idrett, Bydelsutvalget,
Barnehagen og borettslaget.
5/12-85:
Møte og befaring foretatt.
Samtlige deltagere fant at
felles avkjørsel fra rundkjøringen parallelt med
gangvei 9421til Haugerudveien 88, var den beste
løsningen. Vedrørende
kostnadsfordelingen mellom
borettslaget, veivesenet og
barnehagen bør dette tas
opp senere. Det ble foreslått at Solfjellet Borettslag
og barnehagen v/Barnehagekontoret i fellesskap
burde sende en søknad om
omregulering av området.
«På direkte spørsmål i
møtet, svarte de enkelte»
Park og Idrett:
Positivt og fornuftig forutsatt
at ikke fremtidig turvei
brytes eller sperres.
Byplankontoret:
Positivt og fornuftig men
representanten kunne ikke
binde opp saksgangen.
Oslo Veivesen:
Positiv til å sette området i
stand som foreslått med
kostnadsfordeling.
Bydelsutvalget:
Saken er behandlet og man
har gått enstemmig inn for
nevnte forslag.
Fullverdig referat ble sendt
alle involverte parter.
Referent: Styrets leder Terje
Aas.
23/12-85:
Solfjellet Borettslag søker
byplankontoret om omregulering i henholdt til vedlagt
skisse, inklusiv parkeringsFortsetter på side 4
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Historien om Langdraget
plass for for ca. 35 biler
ved Haugerudveien 88.
Søknaden er også fra
barnehagen.
1/4-86:
Solfjellet Borettslag etterlyser svar fra Byplankontoret angående søknad av
23/12-85.
14/4-86: Byplankontoret
går i mot forslag om parkeringsplasser i/ved
Haugerudveien. Om Solfjellet Borettslag fortsatt
vil søke om parkering ved
Haugerudveien 88 til bygningsrådet, vil Byplankontoret fremme saken med
avslag.
22/5-86:
Solfjellet tilskriver Byplankontoret og orienterer om
en del faktiske konfliktforhold med både kjørende
og gående på gangvei
9421, den midlertidige
anlagte kjøreveien, Kommunens håndtering av saken,
og pressiserer at det er
primært nødvendig å
fremskaffe tilfredstillende
kjøreadkomst til Haugerudveien 88, slik at kjøring ikke
foregår på gangveien. Se-

kundært som en helhetløsning bør det anlegges noen
få parkeringsplasser.
29/9- 86:
Solfjellet Borettslag etterlyser svar på sitt brev av
22/5-86
3/11-86:
Byplankontoret godkjenner
av sikkerhetsmessige årsaker, opparbeidelse av
varig adkomstvei til Haugerudveien 88 og opparbeidelse av midlertidige
parkeringsplasser av hensyn til parkering for ansatte
i barnehagen og beboere i
Haugerudveien 88.
25/11-86:
Solfjellet Borettslag tilskriver Byplankontoret og
ber om at det også gis varig dispensasjon for parkeringsplassene da samtlige av kommunes representanter i møte 5/12-85,
mente det var fornuftig å
søke om en omregulering
av hele området.
24/3-87:
Byplankontoret vil innstille
på å forkaste et eventuelt

forslag som viser parkering
i regulert friområde.
20/7-87:
Solfjellet Borettslag sender
inn byggemelding om varig
kjørevei og opprettelse av
midlertidige parkeringsplasser.
3/8-87:
Solfjellet Borettslag mottar
godkjennelse (aprobasjon)
om at en del av det regulerte friområde omgjøres til
parkeringsplass for 20
biler ved at det i henhold
til bygningslovens § 7 gis
dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene.
11/12-87:
Solfjellet Borettslag tilskriver Oslo Veivesen med
forespørsel om økonomisk
deltagelse til å oparbeide
området ved Haugerudveien 88, da veivesenet
uansett måtte være forpliktet til å istandsette området
etter opparbeidelse av en
midlertid kjørevei til Haugerud Gård.
11/1-88.
Oslo veivesen har ikke økonomiske midler til opparbeidelse av området

11/5-92 varsler Oslo Kommune v/ Etat for eiendom og utbygging at det er
igangsatt arbeid med å omregulere det omtvistede område fra friområde til
område for boligbygging. Det var nå ikke lenger så viktig å ivareta verken
turveien eller friområde - da kommunen kunne skaffe inntekter ved salg av et
område omregulert til boligrelatert grunn.
31/5-92
Solfjellet Borettslag protesterer overfor etaten mot
omregulering til boigbygging.
10/8-92
EBY etterlyser fra borettslaget en leieavtale med
kommunen og ber om å få
tilsendt en kopi av avtalen.
Boligbygging!

Fortsetter på side 5
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Historien om Langdraget
27/8-92:
Solfjellet Borettslag tilskriver etaten og orienterer om
den foreliggende godkjennelse samt orienterer at det
avtalemessig er borettslaget som har hatt den kostnadsmessig opparbeidelse
av adkomstvei til Haugerudveien 88 som er en offentlig kjørevei (forlengelse
av Haugerudveien) frem til
88 og Solfjellet Barnehage,
samt at borettslaget har
vedlikehold av denne og
parkeringsarealet. Det
anføres at Solfjellet
Borettslag nå bør få kjøpe
dette området.
29/6-95:
Park- og idrettsvesenet
tilskriver Solfjellet Borettslag og orienterer at man
anser at det er ulovlig
anlagte parkeringsplasser
ved Haugerudveien 88. Før
det tas kontakt med ulovlighetstilsynet i Plan- og
bygningsetaten, bes det om
en dokumentasjon fra borettslaget om plassene er

opparbeidet med tillattelse
fra Oslo kommune.

til at det forringer naturopplevelsen i området.

27/07-96:
OBOS Prosjekt oversender
til Park- og idrettsvesenet
dokumentasjon på at
borettslaget har oppført
parkeringsplassene etter
tillatelse fra Oslo kommune.

09/06-10
Solfjellet Borettslag anfører
i tilbakemelding til FRI at
man av vedlagt (utsnitt
mulighetsstudie) til brev av
02.06.10 vedr gjenåpning
av sidebekker, ikke kan se
at parkeringsarealet medfører noe hinder for en slik
åpning.

07/05-10:
Befaring med Friluftetaten
(FRI) grunnet at FRI har tatt
kontakt og opplyst om ulovlig parkering ved Haugerudveien 88. Borettslaget
informer om historikken i
saken og anmoder FRI om
og ta hensyn til områdets
parkeringssituasjon, samt at
FRI anbefaler grunneier
Byfornyelsesetaten (EBY)om
å selge arealet til borettslaget, da det etter borettslagets syn ikke kommer i
konflikt med den nye
turveien.
02/06-10:
Fri informerer i brev at
etaten ikke kan anbefale
salg av området av hensyn

Borettslaget anfører også
at man ikke kan se ut fra
en totalvurdering av hele
turveisprosjektets omfang forbi!øvrige objekter
som!boligområder, offentlig
bygg, skoler institusjoner
etc., at parkeringsarealet
fører til noen forringelse for
naturopplevelsen.

Og her ender foreløpig
historen om en veistump og noen få
parkeringsplasser som
utvilsomt fortjener
navnet «Langdraget»

Forhold (eller beoere?) vi kunne klart oss uten
• Beboere som hensetter
sitt avfall utenfor søppelcontainere istedefor å
skjære det opp å legge
det inn i containere
• Gjemmer sitt avfall eller
urangerte møbler i
kjellerganger og fellesrom, da man ikke har
evne eller vilje til å forstå
sitt ansvar
for dette.
• Misbruker
andres
vasketider.
Manglende
rengjøring
etter bruk av vaskeriet.

• Boring og banking til
tider dette ikke er tillatt.
•Spiller
høy musikk
og fester

slik at naboer
ikke får
nattero.
• Kaster uslokkede
sigarettsneiper ut fra
balkongen, som påfører
brannskader på markiser
i underliggende
balkonger.
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Felles strømmåling blir forbudt
Fra 1. januar 2010 blir det
forbudt å inngå avtale om
fellesmåling av strøm.
Norges vassdrags- og
energidirektoratet (NVE)
har endret forskriften slik at
denne muligheten opphører.
Ca 8500 personer som bor
i boligselskap/borettslag,
herunder Solfjellet blir
berørt av endringen.

Ved opphør må hver
andelseier igjen betale
nettleie i motsetning til at
ved fellesmåling betales
kun for en nettleie for
hovedmåleren inn til den
enkelte blokk. I tillegg
mister man muligheten til å
oppnå rabatter som felles
innkjøp av strøm til hovedmåler kan gi.
For boligselskap/borettslag
som har fellesmåling, vil det

være en overgangsperiode
frem til 2016.

Ny parkeringsplass - Bildegalleri
Hvordan gikk nå dette?
Bortsett fra noen små justeringer underveis med 2 kummer
som åpnbarte seg ved de
forberedende grunnarbeider,
ett tre som feilaktig ble felt som skal erstattes, samt problemer med å å få riktig simkort til bommen, gikk det over
all forventning.
Man kan trykt trekke den konklusjon at borettslaget har fått
et flott parkeringsareal som er
godt integrert i borettslagets
grøntområde.

Med beplantning og plener
har både grøtutvalget og
driftskontoret noe å pusle
med til neste sommer.
Men da med
god innsats fra
borettslagets øvrige
beboere får vi håpe.

Nå gjenstår det å se hvor mange av de
som har fått tildelt parkeringsplass,
benytter plassen fremfor å parkere i
Haugerudveien til fortrengsel for de som
ikke har parkeringsplass.
Driftsleder
forbereder seg til
vårdugnaden

Utdrag av leiekontrakt
Av hensyn til parkeringssituasjonen,
kan styret si opp avtalen for eks
dersom plassen ikke benyttes
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Fremdrift - Prosjekt vedrørende utskifting av
røranlegg og våtromsrehabilitering
I vårutgaven av Solstikka informerte vi om at prosjektet var delt opp i 3 faser. Fase 1 er
nå tilbakelagt og fase 2 er igangsatt. Fase 3 som omhandler den praktiske
gjennomføringen av prosjektet og bygeledelse, vil vi komme nærmere tilbake til i en
senere utgave av Solstikka og eller med rundskriv
Fase 1:
Utarbeide beskrivelse for
innhenting av tilbud basert
på totalentreprise. Beskrivelsen vil inneholde administrativt- og juridisk del
(kontraktsbestemmelser),
samt teknisk beskrivelse for
rehabilitering av våtrom /
utskifting sluk. Beskrivelse
vil inneholde en detaljeringsgrad av hvilke
arbeider som ønskes utført
og vil være spesifisert i
poster innen hvert fag som
tar for seg de ulike
arbeidsoperasjoner.
Gjennomføre nødvendige
møter og befaringer.
Tilbudspapirene forutsettes
utsendt til 3 - 6 egnede
entreprenører.
Fase 2:
Organisere tilbudsutsendelse.
Bistå inviterte tilbydere i
tilbudsfasen.

Foreta tilbudsåpning.
Evaluere innkomne tilbud og
skrive innstilling til
tiltakshaver.
Avholde oppklarende
møte(er) med de(n)
tilbyder(e) som har beste
tilbud.

Gjennomføre kontraktsforhandlinger med
entreprenør på bakgrunn
av byggherres valg.
Utarbeide kontrakt mellom
tiltakshaver og entreprenør.
Utarbeide anleggsbudsjett
for det totale prosjekt.
Bistå borettslaget ved
borettslagets avklaring mot
bank (lån) og forsikring.
Samarbeide med kontrahert entreprenør om utforming og innlevering av
komplett byggesøknad.
Ivareta nødvendig
kommunikasjon med
involverte parter i denne
fase
Alle tilbudene
kontrollregnes, vurderes og
analyseres individuelt mht.
de oppgitte parametere i
tilbudene. I innstillingen
inngår en begrunnelse.

Nye postkasser
I skrivende stund er nye postkasser og delevis ny dekorvegg
montert i Haugerudveien 72.
Dette første anlegget er et prøveanlegg som har behov for
evaluering, både på grunn av manglende leveranseoppfølging fra
leverandør og feil utforming/produksjon.
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Årsberetning fra Solfjellet pensjonistforening
Året 2009 kan vel
betraktes som et normalt
og rolig driftsår for
Solfjellet Pensjonistforening
når det gjelder både
aktiviteter og økonomi og
kan avsluttes etter
regnskapsprinsippet av en
nybakt kasserer og
regnskapsfører med et
overskudd på kr. 2 511,50.
Det ble arrangert 3 turer
med buss dette året. På
våren! ble det en tur til
Charlottenberg den 23.
april og på høstparten ble
det en buss-/båttur til
Sandefjord -Strømstad den
15. oktober hvor det ble
handlet livlig både om
bord og på Nordby, og
deretter flott julebordtur til
Bjørkesalen i Sørum den
17. desember.
Av regnskapet kan vi se at
disse aktivitetene har kostet
totalt kr. 35 425,- og har
blitt finansiert els med
egenkapital fra deltakerne
med kr 10100.- og et raust

Dyreutvalget

ÅRGANG 25

tilskudd fra Solfjellet
Borettslags styre med ! ! !
kr. 10 000.- som vi er
veldig takknemlig for, og til
slutt et utrettelig åre salg
på møtene av medlemmene
med kr. 15 696.-.
Det har vært avholdt 8
ordinære møter den 8/1,
12/3, 14/5, 11/6, 10/9,
8/10, 12/11, 10/12 og et
årsmøte 12/2.
Foreningen har pr.
31.12.09, 42 medlemmer
hvorav ca 25-30 deltar
aktivt på møter og turer.
Styrevervene har vært
innehatt av:
• Birger Johannessen,
styreleder / reiseleder
• Aud I Andersen,
nestleder
• Reidun Mork Lund,
Sekretær.
• Thom N. Gulbrandsen,
kasserer/ regnskapsfører
• Bodil Krivacs,
styremedlem

• Ragnar Karlsen,
varamann
• Kari Johansen, varamann
• Berit Nylund, revisor
Solveig Johannessen /
Randi Halvorsen / Berit
Nylund - Kjøkkentjenesten
Det ble utbetalt kr. 4500.- i
styrehonorar for 2008 den
12. februar 2009.
Birger Johannessen
/S/
Thom N. Gulbrandsen
/s/
Berit Nylund
/s/

Dyreutvalget nå på Facebook
Dyreutvalget har nå
opprettet en facebook
gruppe for alle dyreeiere
og dyrevenner.
Dyreutvalget syntes det var
på tide med en Facebook
gruppe for alle med dyr i
Solfjellet Borettslag.!Her vil
det legges ut nytt fra
http://www.solfjellet.no og

fra turer utvalget arangerer.
Registrer deg på Facebook
for å få kontakt med
Solfjellet Borettslag hund
og katt og følg med på
informasjonen som gis.
Det vil også komme referater fra møter i

dyreutvalget pluss informasjon fra styremøter hvor
dyrehold blir tatt opp.
Alle kan bli med, man må
ikke ha dyr, men må være
en sann dyrevenn. Her kan
alle andelseiere stille spørsmål angående dyrehold og
regler.
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Referat fra grønrutvalgets møte 22. april
Uken før møteinnvitasjonen
hadde Grøntutvalget et
møte med Driftsleder
Jørgen hvor vi gjennomgikk
planer fremover. Vi ønsker
alle å fortsette prosjektet
fra i fjor med rydding av
kollen og områdene rundt.
Vårens Ruskenaksjon ble
bestemt til 4. og 5. mai.
Vi ble enige om at vi denne
gangen skulle forsøke med
litt enkel bevertning for
lettere å bli kjent med
hverandre. Edel lager
invitasjon og ber om
påmelding av hensyn til
bestilling av mat og drikke.
Edel laget invitasjonen til
møtet som ble bestemt til
den 22. april kl. 18:00 i
Grøntuvalgets rom i nr. 78.
Blokkontakter m.fl. ble
invitert til årets første
samling. (Se vedlegg)

Hyggelig å nevne at en
representant fra Styret
deltok. Stein E. Graadahl
uttrykte begeistring for det
vi har satt i gang.
Agenda for dagen:

•

Nye prosjekter på
gang!– v/Jørgen

•
•

Videreføring av
prosjekter fra i fjor
– v/Jørgen
Info om årets
Rusken – v/Jørgen

Grøntutvalget ønsker nå å
komme i gang med nyplanting på egnede steder så
snart som mulig og ønsket
innspill på dette. Vi trenger
”ledige hender” og ”kreative hoder” til denne
oppgaven.!Vi vil forsøke å
få med grupper fra
omkringliggende blokker
som kan samarbeide om
både beplantning og
videre stell og pleie av
bed. Vanning er spesielt
viktig ved nyplanting.
Thomas hadde laget liste
over oppgaver som det bør
tas tak i. Bl.a forbedring av
plen, klipping av busker og
trær. Det er søkt om ekstramidler som er tenkt brukt til
”forskjønning” av nærområdet rundt inngangen til
hver blokk. Vi sjekker priser
på ”selvvanningskasser” og
andre passende krukker slik
at man har noe å velge
blant. Skal forsøke å finne
noen eksemplarer som vi
kan presentere på Vårdugnaden.
Siste punkt på agendaen
førte til at en liten gruppe
på 7 personer besluttet å
ta fatt på den lille skogen
som går fra Stjernemyrveien og ned mot Kirken og
Barnehagen, samt langs
gjerdet på begge sider til
vårt eget borettslag. Vi
møtte opp lørdag morgen
kl.09:00 og etter et par
timers innsats var hele
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området strøkent. Noen
fortsatte videre på kollen.
Verd å nevne er de som
deltok:
Sigrun-Henny Skogfoss (80),
Karsten Johansen (84),
Sigmund T. Dahlsrud (76),
Erling Kokkin (72), G. Anna
Madra (82) samt Thomas
og Edel.
Det var enighet om at vi
skal fortsette med slike
”ekstrainnsatser” på områder som ofte blir glemt.
Områdene rundt ”lille
Wembley” er et av dem.
Ved parkeringsplassene er
der også områder hvor
flere kunne ta i et tak.

Tekst: Edel Esse

GRØNTUTVALGET

Området bak Garasjen ser
ut som en ”søppeldynge”,
men her er det vel eieren
som burde vise ansvar?
Edel kontakter Friluftsetaten
og andre kontaktpersoner i
Bydelen som har ansvar for
uteområdene. Vi spør om
det er mulig med felling av
enkelte store trær på kollen
som sjenerer utsikt for de
som bor i nr. 86. Disse står
inne på Kommunalt område
og dermed ikke borettslagets ansvar.

Edel Esse

Thomas Christiansen

Sist, men ikke minst : Den
gamle barnehagen er et
område som nå bør bli
ryddet opp en gang for
alle.
Vel møtt til årets Vårdugnad
2010.
Grøntutvalget v/Edel og
Thomas

Borettslagets styre
ønsker alle beboere
en riktig fin høst

Sigrun Skogfoss
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Vårdugnaden i borettslaget
Referat og oppsummering
av Vårdugnaden 4. – 5.
mai 2010

Tekst: Edel Esse

Foto: Espen Hansen
Redaksjonsutvalget

Værgudene var ikke
akkurat med oss første
dagen, men det bedret seg
etter hvert utover kvelden.
Tross vær og vind kan man
ikke beklage fremmøte.
Ifølge Tore Granerud
hadde det tidligere på
dagen snødd ”putevar” så
jeg kan forstå bekymringen
som meldte seg. Det er nå
engang slik at vi ikke kan
forhåndsbestille været man
ønsker seg her i dette
landet så vi får av og til ta
noen sjanser og håpe det
beste.
26 påmeldte og noen fler
møtte likevel opp første
dagen . Stive og kalde
fingre til tross, plener og
busker fikk etterlengtet
pleie, men hadde vi vært
flere kunne vi gjort så mye,
mye mer. Vi er nå i gang
så får vi se hva mer vi får
til etter hvert.
Andre dagen var været
med oss, men mindre
oppslutning. Likevel kan vi
si oss godt fornøyde med
oss selv. Riktignok var det
noen som ikke tok seg bryet
med å møte opp ved nr.
80, men holdt på for seg
selv. Det er selvfølgelig helt

Nytt medlem
av styret

Sølvi H. klaussen
Haugerudveien 80
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greit. De vet jo hva de
skal.

Vi førsøker å gjøre noe med
det til neste gang.

Noe selvkritikk må vi nok
ta. Bedre informasjon
burde vært gitt med tanke
på enkelte oppgaver. Bl.a.
oppgaven med påfyll av
jord på plenene der det
var behov. Der trengte vi
flere personer og burde vel
egentlig vært en oppgave
for seg selv. Vel, det er av
sine feil man lærer.

Tanken på en
sommeravslutningsfest
(utendørs) ble også luftet.

I år var det første gangen
vi forsøkte oss med
bespisning og det var
derfor nødvendig med
påmelding. Dette i et
forsøk på å bli litt bedre
kjent med hverandre og
som oftest kan samlinger
rundt et måltid mat skape
gode relasjoner. Dessverre
var det ikke alle som hadde
oppfattet dette, men det
var kanskje like greit da
rommet er altfor lite til flere
enn 20 personer. De som
var tilstede uttrykte seg
likevl godt fornøyd med
tiltaket og synes maten
smakte.
Jørgen er ”rågod til å lage
mat”. Takk skal du ha for
maten og drikke.
Noen ytret seg med tanke
på den korte fristen for
valg av dato.

Det gjenstår å se om vi kan
få til en ”festkomité”, så
oppfordringen blir å ta
kontakt med Grøntutvalget
så drar vi i gang. Kanskje
vi kan få til noe sammen.
Man trenger god til på
planlegging om det skal bli
et godt arrangement.
Det hadde vært ønskelig
med bilder fra årets
dugnad, men hvem orket å
løpe rundt med kamera når
det var så kaldt.
Det gjenstår å takke alle
frivillige som stilte opp for å
gjøre borettslaget vårt
triveligere og ikke minst
”gutta” fra Driftskontoret
Jørgen, John og Roy som
alltid stiller opp.
Tilslutt synes jeg vi må gi en
liten applaus til nr. 74 som
klar vinner i antall påmeldte
med 8 personer. En god nr.
2 var 84 med 7 påmeldte.
Veldig bra.
Mvh
Grøntutvalget v/Edel og
Thomas

Nye medlemmer til utvalg

Jan Erik Kleiv ble valgt inn som nytt
medlem til dyreutvalget

Sigrunn skogfoss ble valgt inn som
nytt medlem til grøntutvalget
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Parkeringsplass - balkongknaster
Det har vært stor aktivitet i
Solfjellet borettslag denne
sommeren. Den nye flotte
parkeringsplassen som av
mange beboere blir omtalt
som ”parken”, ble
ferdigstilt i juli mnd.
Området rundt plassen har

blitt riktig så bra, med
mange flotte trær og
busker.
På 40 balkonger har
murermesterfirmaet
Hansteen Eriksen & sønner
AS gjennomført utskifting

av balkongknaster, og
utført små reparasjoner av
skader på vegger og tak.
Dette har blitt utført etter
gjennomgang av innmeldte
skader som andelseiere
tidligere har sendt inn til
oss på Driftskontoret.
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Praktikanter ved driftskontoret i Solfjellet
Borettslag
Solfjellet driftskontor har
siden 19. april hatt gleden
av å ha Jørn A. Blair og
Roger Lunde som praktikanter hos oss. Jørn og
Roger har begge en faglig
bakgrunn som teknikere
innen elektronikk.
Solfjellet Borettslag har
inngått denne avtalen
gjennom firmaet KiKompetanse AS som har kurs for
mennesker som ønsker å
øke sin kompetanse for å

skaffe seg arbeid innen
forskjellige fagområder.
Jørn og Roger har et ønske
om å kunne arbeide som
vaktmestere, eller driftstekniker når praksisperioden er over den 30. september. Vi på driftskontoret er kjempefornøyd med
den innsatsen de har gjort
så langt, og ønsker de
lykke til i fremtiden med
forhåpentlig fast jobb med
drift av eiendom.

Vi på driftskontoret
ønsker alle beboere
en riktig fin høst

Er du miljøvennlig i vaskeriet
Det har tidligere vært
skrevet om nødvendigheten
av å holde vaskeriene i
orden ved å vaske gulv og
maskiner etter bruk. De
siste årene har vi hatt store
kostnadsøkninger på
vaskeriene. I 2009 brukte
vi ca kr 205.000,- på
vedlikehold av maskiner og
ca kr 110.000,- på energi.

Derfor er det fint at vi alle
blir beviste på hvor mye
og ofte de bruker
maskinene. Vi på
driftskontoret ser at flere
andelseiere og leietagere
bruker vaskeriene flere
ganger hver uke, hvor
maskinene er mindre en
halvfulle.

Det er viktig at alle
brukerne av vaskeriene har
et fokus på å bidra til å
redusere drift og
vedlikeholdsutgiftene.

Vi oppfordrer derfor alle
til å sørge for at
maskinene blir mest mulig
fylt opp. Da kan du spare
Solfjellet Borettslag for ca
kr. 50,- hver gang du

Tekst og foto
Jørgen Dammen

dropper en maskinvask.
Det blir mange penger å
spare i løpet av et år.
Håper du tar utfordringen,
vær med å spar miljøet og
samtidig reduser
borettslagets kostnader,
som igjen kan holde husleie
og driftskostnader på et
lavt nivå.

BORETTSLAGET

!

Solfjellet borettslag er en typisk
representant for 60-tallets
boligarkitektur

Beboeravis
for
Solfjellet Borettslag

Administrasjon - Styret
!

Høsten - 2010

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

Solfjellet Borettslag består av
9 høyhus med12 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.

Styrerom:
22 32 20 03. Kun i kontortiden 1.
og 3. onsdagen i måneden mellom
kl. 18.00 og 19.00
E-post:
solfjellet@borettslag.net

- Hvem er vi Styreleder: Terje Aas
Nestleder: Rune Ljostad
!
Styremedlemmer:
Mette Holmen
Sølvi H. Klaussen
Stein Even Graadahl

Driftskontoret - Ansatte

SOLSTIKKA
ØNSKER ALLE
NYINNFLYTTEDE
VELKOMMEN TIL
BORETTSLAGET

Driftsleder: Jørgen Dammen
!
Vaktmester: John Kvandal
Vaktmester: Roy Bjørnsen

Driftskontoret
!

Haugerudveien 80, 0674 - Oslo

Kontortid for beboere:
Mandag til og med lørdag
kl. 10.30 til 11.30

! Vi er på Nett !

Design & layout
Terje Aas
!
Trykk
Bedriftstrykkeriet AS
Tvetenveien 162,
0671 - Oslo

22 32 21 72 / 958 11 864

E-post:
solfjellet.vaktmesterkontor@getmail.no

http://www.solfjellet.no

Siste frist for
innsendelse av
redaksjonelt
stoff er
1. november

