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Forslag om å rive Solfjellet parkeringshus til
fordel for boliger?

Eiendomspekulantens
forslag

Stor Oslo konsernet som
drifter Solfjellet parkeringshus på opsjon frem til medio
2012 har innledet arbeidet
med å fremme et reelt forslag om rivning av parkeringshuset overfor Plan- og
bygningsetat.
AdvokatfirmaetTorkildsen
& Tennøe har på vegne

av styret i lengre tid vært
engasjert til ivaretagelse
av borettslagets rettigheter i henhold til det reguleringsformål Solfjellet
par keringshus har for
næromådet. Forslaget om
rivning og oppføring av
boliger følges også opp
gjennom advokatfirmaet.
Vedlikeholdet av parker-

ingshuset har i perioden
blitt forsømt som det alltid har blitt gjort. 1. etg
står tom som følge av
oppsigelse av leietakere.
4. etg står tom da ingen
andelseier vil leie i denne etg. Denne etasjen leies nå ut til et bilfirma for
mellomlagring av biler.

Brev fra advokatfirmaet Torkildsen & tennøe til
Plan- og bygningsetaten
Plan- og bygningsetaten
Postboks 364 Sentrum
0102 OSLO
Oslo, 9. februar 2012
Ansvarlig advokat: Vår ref.:
13116-0002-09
______________________
MERKNADER TIL INNSENDT PLANINITIATIV
- HAUGERUDVEIEN 79 - GNR 141 BNR
296 - SAK NUMMER 201117471
Vårt firma bistår Solfjellet borettslag i
Haugerudveien.
Vi viser til innsendt planinitiativ for detaljregulering av ovennevnte eiendom. På vegne av vår klient ønsker vi å komme med
noen merknader til planinitiativet og de
opplysningene som er gitt av forslagsstiller.

Vi vil i det følgende kort redegjøre for gjeldende regulering av eiendommen, de problemer en omregulering vil kunne skape for
nærmiljøet, samt kommentere forslagsstillers
fremstilling av faktum.
Haugerudveien 79 ble i 1965 regulert til
byggeområde for parkeringshus og boliger/
parkering. Eiendommen er bebygget med et
parkeringshus i fire etasjer, med plass til ca.
400 biler. Parkeringshuset var ment for og
har i lang tid tjent som parkeringshus for beboerne i området, herunder for beboerne i
Solfjellet borettslag. En rekke av andelseierne i borettslaget har i lang tid leiet faste
parkeringsplasser i parkeringshuset.
Andelseierne er avhengige av parkeringsplassene i parkeringshuset, da borettslaget
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Brev fra advokatfirmaet Torkildsen & tennøe til
Plan- og bygningsetaten
har svært begrensede muligheter til å tilby
parkering til beboerne. Området lider av
en parkeringsmessig underdekning som
innebærer at den foreslåtte detaljreguleringen vil ha svært negative konsekvenser
for områdets beboere. Store arealer i
nærområdet er regulert til friområder, og
kan således ikke benyttes til parkering. Det
er derfor svært viktig at parkeringsmulighetene i Haugerudveien 79 opprettholdes.
Solfjellet borettslag har involvert seg sterkt
for å oppnå parkeringsdekning for sine
beboere, blant annet ved søke å inngå
avtale om kjøp av parkeringshuset og ved
å fremme reguleringssak for tilliggende
områder til parkering. Det har videre vært
en dialog med Friluftsetaten og Eiendomsog byfornyelsesetaten vedrørende erverv
av arealer ved Haugerudveien 88 til
biloppstillingsplasser for borettslagets
beboere. Solfjellet borettslag har ikke
nådd frem med noen av disse forsøkene,
verken privatrettslig eller overfor det
offentlige. Vår klient og beboere i området for øvrig har på denne bakgrunn få
andre muligheter for parkering i området
enn parkering i Haugerudveien 79.
Forslagsstiller hevder at parkeringshuset i
liten grad fungerer i henhold til de opprinnelige intensjonene. Forslagsstiller viser
blant annet til at kun 25 % av husets parkeringsplasser er utleid. Dette er i beste
fall villedende. Bakgrunnen for at kun 25
% er utleiet, er at utleier har valgt å si
opp/avslutte en stor del av leieforholdene
– herunder leieforhold med beboere i Solfjellet borettslag. Disse beboerne ønsker å
leie parkeringsplasser, og det er således
utleier som har satt seg selv i den foreliggende situasjonen.
Forslagsstiller opplyser om at vår klient har
planer for å etablere egne parkeringsløsninger i tilknytning til boligbebyggelsen og
på egen grunn. Det er korrekt at vår klient
har slike planer. Det vil imidlertid ikke være mulig å oppnå tilsvarende eller tilfredsstillende antall plasser på egen grunn, og
foreliggende planer vil således i liten grad
avhjelpe de ulempene foreslåtte detaljregulering vil medføre.
Vår klient er av den oppfatning at en
omregulering som åpner for riving av parkeringshuset er svært uheldig. En slik omregulering bør ikke aksepteres. Dersom
eiendommen skal omreguleres, må det

innreguleres store parkeringsarealer for å
avhjelpe ulempene ved riving av eksisterende parkeringshus. Etablering av nye
parkeringsplasser i Haugerudveien 79 må
i så fall sikres gjennom rekkefølgebestemmelser i en eventuell ny reguleringsplan.
Vi legger til at andre aktører tidligere har
forsøkt å omregulere/bruksendre eiendommen og etablere andre virksomheter.
Blant annet ble det i 2005 søkt om tillatelse til å endre deler av parkeringshuset til
minilager. Alternativ bruk av eiendommen
har blitt vurdert ved flere anledninger,
men har ikke blitt akseptert. Dette viser at
det har vært og er behov for å opprettholde parkeringsplassene i parkeringshuset
på eiendommen.
Videre gjør vi oppmerksom på at spørsmål
knyttet til parkering på Haugerud har
vært oppe til politisk behandling. Spørsmålet ble vurdert i forbindelse med
utarbeidelse og vedtagelse av reguleringsplan for den tilliggende eiendommen
gnr 141 bnr 72 i 2004 (plan S-4116). I
denne planen ble det inntatt bestemmelser
som åpnet for 120 parkeringsplasser for
Solfjellet Borettslag.
Forslagsstiller ønsket å regulere eiendommen uten bestemmelser som åpnet for
ytterligere parkeringsplasser. Dette ble
imidlertid ikke akseptert. Alna Bydel, Samferdselsetaten, Plan- og bygningsetaten,
Politiet, Byrådet og Bystyret tok alle opp
parkeringsproblematikken og ønsket at det
skulle åpnes for etablering av parkeringsplasser. Bydel Alna og Samferdselsetaten
anbefalte sterkt at eiendommen ble regulert slik at grunneier ville bli pålagt å
etablere slike plasser. Vi viser til Bystyrets
sak 466/ 04 for dokumenter i denne
saken.
Ovennevnte viser at det fra et faglig og
politisk ståsted har blitt ansett som viktig å
sikre gode parkeringsforhold i området,
samt at det har blitt uttrykt bekymring for
parkeringssituasjonen i området. Under
voteringen i Byutviklingskomiteen ble det
uttalt at Byrådet ble bedt om å iverksette
tiltak for å redusere gateparkering i
Haugerudveien. Samferdselsetaten har
også spesifikt uttalt at det er behov for en
regulering som løser parkeringsproblemene for vår klient.
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Forslag om å rive Solfjellet parkeringshus til
fordel for boliger?
I 2007 ble det innsendt et nytt planforslag
for en del av eiendommen (skilt ut som gnr
141 bnr 383). I denne planen ble
parkeringsplassene for Solfjellet Borettslag
tatt ut, selv om vår klient anmodet om at
parkeringsplassene skulle videreføres. Av
Byrådssak 160/10 fremgår det at
begrunnelsen for at parkeringsplassene
ble tatt ut, var at det borettslaget hadde
mulighet til å parkere i parkeringshuset på
gnr 234 bnr 296. Borettslagets mulighet
for å parkere i parkeringshuset ble dermed ansett som svært viktig. Dersom parkeringshuset ikke hadde vært tilgjengelig
på dette tidspunktet, ville muligheten for

ytterligere parkeringsplasser trolig ikke
blitt tatt ut av reguleringsplanen for området. Nærværende brev er en foreløpig
redegjørelse for vår klients synspunkter på
planinitiativet. Det er for Solfjellet borettslag viktig å gjøre Plan- og bygningsetaten
oppmerksom på parkeringsproblemene og
den delvis uriktige fremstilling av faktum.
Vi vil komme tilbake med nærmere redegjørelse dersom en eventuell plan legges
ut for offentlig ettersyn.
Med vennlig hilsen
Torkildsen, Tennøe & co. Advokatfirma AS

Nyttige opplysninger foran årets ordinære
generalforsamling
Generalforsamlingen er
den øverste myndighet i
borettslaget. generalforsamlingen ledes av styrets
leder med mindre generalforsamlingen velger en annen møteleder.

Når det skal fattes vedtak

Ved de unntak som følger
av loven eller vedtektene,
treffes alle beslutninger
med alminnelig flertall av
de avgitte stemmer.

I generalforsamlingen som
avholdes hvert år presenteres styrets arbeid og resultater gjennom årsberetning og regnskap.

har andelseier kun en stemme. En annen person kan
stemme med fullmakt fra en
andelseier som ikke har
anldning til å være tilstede.

Styret honoreres for sin innsats gjennom generalforsamlingens fastsettelse av
styrehonoraret.
Generalforsamlingen kan
ikke ta opp til behandling
eller treffe beslutning om
andre saker enn det som er
bestemt angitt i innkallingen
Etter loven har forretiningsfører og styreleder plikt til
å være tilstede.

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

Det er kun anledning til å
innha og benytte en fullmakt. Hvis den annen personen er en andelseier, kan
man altså møte med 2 - to
stemmer. Fremleietaker
(bruker) og en representant
fra OBOS har rett til å møte med tale og forslagsrett
men ikke stemmerett.

Ved stemmelikhet utgjør
møteleders stemme utslaget
dersom han/hun har stemmerett. Har han/hun ikke
stemt eller det gjelder valg,
avgjøres saken ved loddtrekning.
Lov om borettslag har ingen
bestemmelse om hvordan
avstemmingen skal foregå
og gir ingen andelseier rett
til å kreve det. Møteleder
eller minst en tiendedel av
de fremmøte kan kreve det.

«Forøvrig er det
møteleders beslutning»

Vel møtt til ordinær generalforsamling som avholdes i
Haugerud kirke mandag 23. april.
Inngangen på nedre plan benyttes
Møt frem i god tid. Dørene stenges kl. 18.00
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Vis fettvett - unngå rotter,
vannskader og kostnader
Fett og matrester som
helles i kjøkkenvasken og
toalettet blir deilig
rottemat
Rotter spiser nemlig alt de
kommer over. Jo mer rester
du sender ned i avløpet jo
flere blir rottene.
Mye av fettet (også matoljer til steking og frittering) fester seg i rørene på
vei ned til rottene Til slutt
blir både dine og boretts-

lagets rør tette og resultatet blir at du får tilbakeslag av avløpsvann opp
gjennom kjøkkenvasken med
oversvømmelse og
vannskade i leiligheten.
Tette avløpsrør (kloakkrør)
medfører som nevnt oversvømmelser i leiligheter men
også i kjellere og mefører
store kostnader for borettslaget som du som andelseier må dekke inn i form av
husleien (felleskostnaden)

Med andre ord er det
lønnsomt for deg som
andelseier å unngå å helle
matoljer, fett og matrester i
toalett og utslagsvask
Slik kaster du fettet ditt:
• Fett i stekepannen og
stivnet (avkjølt) fett fjerner du med tørkepapir og
kaster det i matavfallet.
• Fett som ikke stivner
(matoljer etc) samler du i
tett emballasje og leverer
på gjenbruksstasjonen /
avfallsanlegget.

Våtromsrehabilitering - statusrapport
Tiltakshaver: Solfjellet Borettslag
Prosjekt: Rehabilitering av rør og våtrom

1

Firma

Kode

Navn

Solfjellet Borettslag

TH

Styret v/ Terje Aas

OBOS Prosjekt AS

PL

Bjørnar Hansen

OBOS Prosjekt AS

Lars Iddedeng og
Vidar Hellestrand

OBOS Forvaltning

Nina Christine
Braaten

Sammendrag

Dette er den første statusrapporten som utarbeides.
Den gir en kort status for
prosjektet pr 11.02.12 Når
det gjelder det økonomiske
så er budsjettkontrollen satt
opp som informasjon over
medgåtte og antatte kostnader. Budsjettkontrollen ses
i forhold til vedtatt endelig
budsjett datert 16/3-11.
Rehabiliteringen av bad og
utskifting av rør er fullført
for Haugerudveien nr. 72

samt ca. halvparten av
leilighetene i nr. 74.
Fastagt fremdriftsplan er så
langt overholdt, om enn
med noe strekk i avslutningen av arbeidet i nr. 72
(bytte av kjellerstrekk og
utbedring av flekk fellesarealer). Oppstart av arbeidet i oppgangene går
etter avtalt plan.
Prosjektet har hittil forløpt
som planlagt med avdekking av få arbeidsoppgaver som må belastes post
for uforutsett. Av oppgaver

som vil bli belastet ”Uforutsette kostnader” nevnes
spesielt sanering av asbest i
rørisolasjon. For øvrig medgår det mindre beløp til
tilbakeføring av standard
på enkelte bad. Påløpte og
antatte tilleggskostnader i
denne forbindelse er ført i
budsjettkontrollen.
Av byggherrebeslutninger
er det så langt en beslutning som har belastet
posten for byggherrereserve, det er bestillingen av
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Våtromsrehabilitering - statusrapport
Viega rustfrie rør med
integrert sirkulasjon. Påløpte
og antatte tilleggskostnader
i denne forbindelse er ført i
budsjettkontrollen.
Økonomisk sett holder prosjektet seg pr. d.d. til budsjettrammen.
Entreprenøren oppfattes
som grei å samarbeide med
om den faglige utførelse av
arbeidet og kvaliteten på
arbeidet blir akseptabel.
Det har ikke vært dissens
mellom PL og S-Bygg AS
(TE) hva gjelder omfang og
kvalitet på kontraktsarbeidet. PL er derimot ikke
100 % fornøyd med TE
vedr. den administrative
delen av prosjektet, dette
går i hovedsak på oppfølging av den enkelte beboer.
PL har mottatt en del klager
vedr. manglende oppfølging/tilbakemelding fra
enkelt beboere mot TE,
dette er derfor et punkt PL
vil holde høyt fokus på i
starten av 2012.
2 Prosjektorganisasjon
TH har nedsatt en byggekomite som består av styreleder Terje Aas og driftslederen i borettslaget.
Prosjektet er organisert som
en totalentreprise.
TH har inngått kontrakt med
entreprenørfirmaet S-Bygg
A/S som forestår rehabiliteringen av våtrom samt
utskifting av rørledninger.
TH har inngått kontrakt om
prosjektadministrasjon med
OBOS Prosjekt A/S.
3 Fremdrift
Etter kontrakten skal siste
oppleggstamme stå ferdig i
uke 15 - 2014, mens projektet skal være 100 %
ferdig i uke 19 - 2014.

Fremdriftsplanen er så langt
ikke revidert. Oppstart av
arbeidet med våtrommene
ble igangsatt 1/8-2011.
Det ble ikke og skal ikke
arbeides under julehøytiden. Det avvikles sommerferie (prosjektstans) i
fellesferieuker i julimåned.
Pr. d.d er Haugerudveien nr.
72 tilnærmet fredigstilt, det
gjenstår nå kun noe flekkutbedring i enkelt leiligheter,
samt noe arbeid i fellesarealer/bodarealer i forbindelse med bytte av kjellerstrekk.
Arbeidet har nå full drift i
nr. 74, frem til juleferien var
ca. halvparten av leilighetene i nr. 74 ferdigstilt.
TE har utarbeidet en aktivitets-/produsksjonsplan.
Betalingsplan foreligger og
denne følger gjeldende
fremdriftsplan.
PL kontrollerer og attesterer
alle fakturaer i forhold til
faktisk fremdrift i prosjektet.
4 Forhold til offentlig
myndighet
Søknad om tillatelse til tiltak
er sendt Plan- og bygningsetaten (PBE) og PBE har gitt
igangsettingstillatelse til
prosjektet. Avfallsplan for
prosjektet er utarbeidet og
godkjent. Arbeidene gjennomføres etter Plan- og
bygningslov av 1/7-97 med
forskrifter.
Arbeidstilsynet er varslet
med obligatorisk melding.
Ingen kommentarer er foreløpig kommet fra dette
hold.
5 Byggherrebeslutninger
Byggherrebeslutninger som
er fattet etter oppstart er
overgang/bytte fra Alupex
rør system med separat
sirkulasjon til Viaga rustfrie

rør med integrert sirkulasjon. P.t. er det ingen
byggherrebeslutninger som
har betydning for
fremdriften.
6 Kvalitetssikring
Det er etablert et kvalitetssikringssystem for prosjektet,
utarbeidet av entreprenøren etter krav og veiledning
fra prosjektleder. Systemet
har prosedyrer og skjemaer
for registrering og kontroll
fra varsel om oppstart til
gjennomføring av ferdigbefaring. Systemet følges i
hovedsak og det er PL’s
oppfatning at TE har grei
styring selv om han til tider
har kommet på etterskudd
med dokumentasjonen.
BL følger opp kvaliteten på
det utførte arbeidet samt
KS ved deltakelse på alle
førbefaringer og etterkonrollbefaringer samt ved
stikkprøvekontroll.
BL er i hovedsak fornøyd
med kvaliteten på det
utførte arbeidet men synes
til tider at flekkmengden
ved kontrollbefaring har
vært noe høy.
Det som PL/BL har fått flest
klager/reaksjoner på så
langt i prosjektet er mangende oppfølging/tilbakemelding fra S-Bygg AS
vedr. spørsmål og klager
fra beboere rettet direkte
til anleggsleder hos S-Bygg
AS. Dette er et punkt PL vil
ha høyt fokus på i starten
av 2012.
7 SHA
Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) er tatt inn som et
tema i prosjekteringen.
Byggherren er ansvarlig for
at kravene ihht. "Byggherreforskriften av 2010" blir
ivaretatt. Det skal gjøres
avtale mellom TH og PL om
hvem som skal utpeke koor-
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Våtromsrehabilitering - statusrapport
dinator for prosjektet. Dette
er ivaretatt.
Det skal gås jevnlige vernerunder (minst 1 gang pr.
mnd.) på byggeplassen. Det
pågår ingen aktiviteter som
utgjør noen spesiell fare for
helse, miljø og sikkerhet.
Unntak herfra for asbestsanering, men dette arbeidet utføres etter godkjente
rutiner og i tråd med forskrift for dette arbeidet.
HMS-plan foreligger og
denne skal ligge til grunn
for TE’s, og alle underentreprenørers arbeide. Planen
er gjennomgått flere ganger i byggemøter og TE har
bekreftet full gjennomgang
med sine ansatte og underentreprenører. TE skal lage
en samlet risikoanalyse for
prosjektet.
SHA er eget tema i alle
byggemøter.
8 Økonomi
Prosjektet har en kostnadsramme på 110.688.888
millioner kroner.

Det er pr. d.d. fakturert i alt
kr. 13.295.163,- av de
disponible midlene.
Prosjektet er pr. d.d. innenfor kostnadsrammen i
”Endelig anleggsbudsjett
datert 16/3-2011.
Borettslaget har en “reserve” i forhold til budsjettet
på kr. 5.100.000,-. Dette
utgjør ca. 5% av budsjettsum. Den avsatte posten for
uforutsett er hittil belastet
med kostnader til asbestsanering, kapping av en
strømkabel og tilbakeføring
av høyere standard på bad
hos enkelte beboere. For
kostnader som avregnes
mot et ukjent faktisk antall,
er det satt inn totalanslag
under ”Antatte til/fra”.
Antatte og bestilte tilleggsarbeider utgjør pr. d.d. et
tillegg på kr. 2.583.043,Gjenstående reservepost
utgjør kr. 2.516.957,-.
Borettslaget har avsatt kr.
4.000.000,- i byggherrere-

erve. Posten er så langt belastet for bestilling av
Viega rustfrie rør med
integrert sirkulasjon. Bestilte
pro-gramendringer utgjør
kr. 2.321.437,- , noe som
betyr at restreserve for
denne posten er kr.
1.678.563,I budsjettet var det satt av
kr. 100.000,- til kostnader i
forbindelse med byggemeldingsgebyr fra Plan og
bygningsetaten (post 917).
Plan og bygningsetaten kom
med nytt prisregulativ i
2011, i det nye systemet
økte prisene betydelig vedr.
rehabilitering i blokker, med
bakgrunn i dette har vi en
overskridelse av denne
posten i budsjettet.
Post 917 bygningsgebyr er
belastet med kr. 257.580,Etter prosjektleders oppfatning er de udisponerte midlene gode og mer enn tilstrekkelig til å gjennomføre
prosjektet innenfor det
vedtatte budsjett.

Opphør av fellesmåling - informasjon fra LOS
Norges vassdrags-og
energidirektorat (NVE) har
med virkning fra 1. januar
2010 vedtatt endringer i
kontrollforskriften som blant
annet innebærer krav til at
den enkelte boenhet skal
måles og avregnes hver for
seg. Dette innebærer at det
etableres separat måling
og avregning av hver bolig.
Valg av kraftleverandør
ved avvikling av
fellesmålingen:
Alle andelseiere i borettslaget vil bli overført til
nåværende kraftleverandør,
LOS, ved tilbakeføringen til
individuell måling. Dette vil
forenkle prosessen både for

beboerne i borettslaget og
Hafslund Nett i forbindelse
med avviklingen av fellesmålingen.
Kraftprodukt fra LOS
Med Innkjøpspris - OBOS
fra LOS får du den samme
innkjøpsprisen som LOS på
den nordiske kraftbørsen
Nord Pool, og betaler ikke
noe påslag pr. kWh. LOS
hjelper deg med innkjøp og
formidling av strøm,
fakturering, informasjon og
service. For alt dette
betaler du bare kr. 19,- pr.
måned i fastbeløp. Avtalen
forutsetter at du mottar
eFaktura, ePostfaktura eller
avtalegiro. Hvis du ønsker å

fortsette å motta
papirfaktura, betaler du kr
39,- pr måned i fastbeløp.
Du vil motta 6 a kontofakturaer i året.
Generell informasjon
I forbindelse med
tilbakeføringen vil alle
beboere i borettslaget
motta en sluttfaktura fra
LOS. Beboerne vil bli
opprettet som nye kunder
hos Hafslund Nett og vil
etter hvert motta faktura for
nettleie fra nettselskapet og
faktura for kraft fra LOS.
Du vil også motta et nytt
velkomstbrev fra LOS i
forbindelse med
omleggingen.

Nytt
fra styret
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Smøring av vinduer - andelseiers vedlikehold
I henhold til borettsloven
og vedtektene har andelseier ansvar for alt det indre vedlikeholdet i boligen.
Dette innebærer også
vedlikehold i form av
smøring av vindusmekanismen.
Dessverre er det en økende
problem at manglende smøring medfører at andelseier
henvender seg tilvaktmester
kontoret, som i flere tilfeller
har måtte skifte hele eller
deler av vindusmekanismen.

Da det ikke er borettslagets
kostnadsmessig ansvar å
foreta utbedring grunnet
andelseiers mislighold av
vedlikeholdsplikten, vil slik
utbedring for ikke bli utført
av vaktmesterkontoret. I de
tilfeller hvor vindusmekanismen er defekt grunnet
manglende vedlike-hold i
form av smøring, må dette
kostnadsmessig dekkes av
andelseier.
Ved behov for utskifting av
vindusmekanisme som skyldes manglende smøring, vil

andelseier av vaktmesterkontoret bli henvist til et
firma som kan foreta utbedring mot fakturering direkte
overfor andelseier. Vaktmesterkontoret vil imidlertid
være behjelpelig med smøring overfor eldre og uføre
som ikke selv kan smøre
smøre vindusmekanismen.
Vaktmesterkontoret kan
også veilede andelseier,
hvis det er tvil om hvor det
skal smøres.

Vi minner om - Bytte av plass - Fjerning av bil
Fra tid til annen oppstår et
ønske om å bytte parkeringsplass med en annen
andelseier. Andelseier må
selv skaffe byttepartner.
Begge byttepartnere må
skriftlig si opp sin parkeringsplass og fra borettslaget få utstedt nye kontrakter med riktig plassnummer. Gjøres ikke det vil
bytte ikke være legitimt.
Forholdet vil medføre feil i
borettslagets og OBOS sin
registrering, som igjen kan
medføre at plassen vil bli
tildelt en annen andelseier.

Nytt fra
Grøntutvalget

Har man ikke kontrakt med
riktig plassnummer på den
plass man leier vil man
heller ikke kunne kreve at
kontrollfirmaet Smart Security fjerner en bil som
urettmessig har blitt parkert
på plassen.

borettslaget med riktig
plassnummer overfor Smart
Security, vil dette firmaet
fjerne bilen.

Administrative kostnader til
OBOS for utstedelse av nye
kontrakter i forbindelse
med plassbytte må betales
av byttepartnere.

Det hender at en
andelseier glemmer
å si opp sin plass
ved fraflytting fra
borettslaget. I slike
tilfeller blir han/hun etterfakturert for den tid plassen
kunne vært leid ut til andre.

Ved fremvisning av undertegnet kontrakt med

Leietaker må selv kontakte
Smart Security for å få
fjernet en bil fra sin plass.

Grøntutvalgets arbeid
Grøntutvalget (GU) startet
året med «Åpen dør» hver
1. og 3. onsdag i mnd.
Samme dag og tidspunkt
som styrets kontordag.
Med det håpet vi at kanskje en og annen ville ta seg
tid til å stikke nesa innom
når de likevel befant seg
omtrent like over gangen
for oss. Vi hadde 7 «Åpen
dør» dager første halvår.
Med unntak av 2 personer
var det ingen som viste noen interesse. Per var den
ene av dem som kom og

han hadde samtidig et
ønske om planting av
høstfloks. Det ble det ikke
noe av hos han i år, men
ønske om å få fjernet et
stort plommetre ble oppfylt.
Høstfloks ble derimot plantet ved tørkeboden mellom
82 og 84. Det skal komme
mer.
Vårdugnaden gikk av stabelen 3. og 4. mai, men
denne gangen ble det så få
påmeldte at samling etter

Fortsetter side 9
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Grøntutvalgets arbeid
dugnaden ble droppet.
Likevel var det omtrent like
mange som vanlig å se på
disse dagene og de gjør en
flott innsats. Takk til alle
som fortsatt viser interesse
av å holde borettslaget
ryddig og rent.
Beplantningen foran oppgangene ble i år foretatt av
GU der det ikke var
blokkontakter. Synd å
måtte meddele at planter
ble stjålet samme kveld som
de ble plantet foran 88.
Senere i sommer ble begge
steinurnene med blomster
stjålet fra 82. Det er ikke
annet å si enn at det er
deprimerende. Urnene vil
sannsynligvis bli erstattet.

Et større prosjekt ble planlagt i sommer for området
ved foten av kollen mellom
76 og 78. Det viste seg
raskt at vi trengte hjelp om
vi skulle få gjennomført noe
her. Mye stein og røtter.
GU gjorde en større innsats
i oktober med fjerning av
småtrær og buskvekster
oppover langs fjellet. Her
er det mange muligheter.
Beplantning skal skje utover
våren og sommeren i 2012.
Det ble ingen planting av
løk i år, men løkene formerer seg jo så det vil vel
dukke opp noe her og der.

våre sysler utendørs.
Hyggelig når vi er flere.
Det vil bli en befaring av
OBOS Prosjekt iløpet av
våren som skal se på området generelt. Representanter fra Grøntutvalget er
invitert med på befaringen
samt Per Bratlie for området
rundt nr. 72.
Grøntutvalget, 5. februar
2012
Edel – Sigmund - Sigrun og
Thomas

Vil samtidig benytte anledningen til å takke de som
har vært med å støtte oss
når vi har holdt på med

Dyreutvalgets arbeid 2011
Etter generalforsamling i
april 2011 ble totalt fire
personer valgt inn. Hvor tre
var med videre fra forrige
generalforsamling.
Charlotte Nilsson ble valgt
inn men måtte trekke seg i
slutten av 2011 grunnet
flytting.

Fordeling av honoraret til
utvalgets medlemmer ble
tatt opp og dette blir fordelt likt mellom medlemmene.

blokk 88 tidlig om morgen
(05.00-08.00) Denne klagen utgår da hunden ikke
bor i Solfjellet borettslag
lenger.

Saker som var oppe i
dyreutvalget i siste kvartal
2011:

Videre fra tidligere generalforsamling sitter pr. dags
dato: Kurt Madsen, Martin
Gjellum og Marianne
Rosseid.

Skriftlig klage på hunder
som bjeffer om kvelden
(etter kl. 23.00) ved Haugerudveien 84 til 82. Det
ble som følge hengt oppslag i blokk 82 og 84 som
oppfordret beboere og
besøkende til og vise mer
hensyn. Det har ikke kommet
flere henvendelser ang.
saken.

Henvendelser fra beboer
som blir brydd av nabo som
hadde hunden løs på borettslagets område. Ble
informert om at klager må
komme skriftlig til styret. Vi
har ikke mottatt noen klage
på dette.

Tom Nørve fra blokk 74
leilighet 712 stiller til valg
under generalforsamlingen
2012.
Fordeling av honorar for
2011:

Nytt fra
Grøntutvalget

Klage på bjeffing og støy i

Dato: 08.02.2012
Sted: Haugerudveien 78 –
Styrerommet.
Tilstede: Kurt Madsen,
Martin Gjellum og
Marianne Rosseid.

Nytt fra
dyreutvalget
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Har du husket å registrere hunden/katten din?
Vi i dyreutvalget lurer på om du har
husket å registrere hunden/katten
din og viser til husordensreglene at
alle dyr skal registreres.
Du kan laste ned skjema på
www.solfjellet.no og legge dette i
postkassen merket «styret»
i Haugerudveien 78 .Hvis du
har noen morsomme bilder
eller historier om ditt
kjæledyr tas dette gledelig i
mot, slik at dette kan brukes
i Solstikka. Skriv gjerne
alder, kjønn, rase og navn.
Dette kan sendes til
m_rosseid@yahoo.no
Vennlig	
  hilsen	
  Dyreutvalget.

Nytt fra
dri ftskontoret

Stillingsendringer / Nye medarbeidere
Arbeidsleder
Jørgen Dammen
fratrådde sin
stiling 31.12.11
grunnet overgang
til en ny stilling i
Oslo Turnhall

Roger Lunde
tiltredde stillingen
som ny
arbeidsleder fra
og med 31.12.11.
Han har vært hos
oss siden 2010.
Ansvar:
Haugerudveien 80

Roger Schaug ble
ansatt som
vaktmester
0.9.01.12 og har
ansvarområde
Haugerudveien
82 til 88

Max Enger ble
ansatt som
vaktmester
01.10.11 og har
aebeidsområde
Haugerudveien
72 - 78
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Årsberetning fra Solfjellet Pensjonistforening
Året 2010 kan fremdeles

betraktes som et normalt
og rolig driftsår for Solfjellet Pensjonistforening
når det gjelder både
aktiviteter og økonomi og
kan avsluttes etter regnskapsprinsippet av en litt
mer erfaren kasserer og
regnskapsfører med et
underskudd av driften på
kr. 3.708,00, men fremdeles med oppsparte midler
på kr. 55.733,50, som vi
bør nyte forsiktig utover.

Det er arrangert 3 turer
med buss og båt i året som
gikk: På våren ble det en
tur til Charlottenberg den

20. mai og på høstparten
ble det en buss-/båttur til
Sandefjord-Strömstad den
28. oktober hvor det ble
handlet livlig både om bord
og på Nordby, og deretter
en julebordtur til Osbakken
ved Skumsjøen den 16.
desember. Regnskapet viser oss at
disse aktivitetene har kostet
totalt kr. 40.100,- og ble
dekket dels av egenandeler
fra deltagerne med kr.
10.500,- og et raust
tilskudd fra Solfjellet Borettslags styre med kr.
10.000.- som vi er veldig
takknemlige for, og til slutt
et godt åresalg på møtene
av medlemmene med kr.
15.150,- samt rabatter på
kr. 3.185,-.
Det har vært avholdt 9
ordinære møter den 14/1,
11/3, 8/4, 10/6, 9/9,
14/10, 11/11, 9/12 og et
årsmøte 11/2.
Det har vært servert kaffe,
kringle og julekake på
møtene.
Av underholdning hadde vi
besøk av Randi og Johan
Kristiansen 8/4 som sang

og spilte og fikk en blomst
for det.
Foreningen har pr.
31/12-2010 43 medlemmer hvorav ca.
25-30 deltar aktivt på
møter og turer.
Styrevervene har vært
innehatt av:
• Aud I. Andersen,
styreleder / reiseleder.
• Terje Holm Abrahamsen,
nestleder
• Reidun Mork Lund,
sekretær.
• Thom N. Gulbrandsen,
kasserer /regnskapsfører
• Bodil Krivacs,
styremedlem.
• Ragnar Karlsen,
varamann.
• Kari Johansen, varamann
• Berit Nylund, revisor
• Solveig og Birger
Johannessen,
kjøkkentjenesten
Det ble utbetalt kr. 4.500,- i
styrehonorar for 2009 den
12. februar 2010.
Haugerud - Oslo, den 9.
februar, 2011

Takk for årlig bidrag 2011
Takk for Årlig bidrag
2011!

som vi er meget takknemlige for.

Vil med dette på vegne av
Solfjellet Pensjonistforening
takke for Bidraget for året
2011 for støtte til
aktiviteter for de eldre i
Solfjellet Borettslag som er
medlemmer av Foreningen.

Årsberetningen er lagt ved
elektronisk og kan evt.
benyttes i ”Solstikka”.

Medlemmene har satt stor
pris på de arrangement
som har vært i 2011 som
bussturer og fester, takket
være bl.a. dette bidraget
fra Solfjellet Borettslag,

brandsen ikke ønsker
gjenvalg ved kommende
årsmøte til februar 2012 og
valgkomitéen til nå ikke har
funnet villige kandidater til å
overta disse vervene, vil
driften av foreningen høyst
sannsynlig bli nedlagt f.o.m.
mars 2012. – Trist, men
reelt!
Ønsker Styret en God Jul og
et Godt Nytt Driftsår!

Da formann Aud Andersen
og kasserer Thom Gul-

Med vennlig hilsen
Solfjellet Pensjonistforening
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Pensjon ist
foren i ngen

BORETTSLAGET

Vinter - 2012

Solfjellet borettslag er en typisk
representant for 60-tallets
boligarkitektur

Beboeravis
for
S olf j e lle t B or e t t slag
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

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.

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

Administrasjon - Styret
Styreleder: Terje Aas
Nestleder: Rune Ljostad
Styremedlemmer:
Mette Holmen
Sølvi Klausen
Stein Even Graadahl

Driftskontoret - Ansatte

SOLSTIKKA
ØNSKER ALLE
NYINNFLYTTEDE
VELKOMMEN TIL
BORETTSLAGET

Arbeidsleder: Roger Lunde
Vaktmester: Max Enger
Vaktmester: Robert Schaug

Driftskontoret
Design & layout
Terje Aas

Haugerudveien 80, 0674 - Oslo

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

! Vi er på Nett !

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. juni 2012
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Alle energipriser i rapporten er
ekslusiv mva.

Oljepriser er inklusiv co2 avgift,
transorttillegg og fratrukket OBOS
rabatt.
El priser er inklusiv overføringskostnader og forbruksavgift.
Energipriser for biovarme er
fratrukket 12% rabatt, gitt ut fra
laveste energipris olje eller el
tilgjengelig til varmesentralen
Energipris el fra Hafslund med
utkobbelbar overføring
(høyspentkjel), har også i denne
årsperioden hatt redusert forbruksavgift (0,45 øre/kwh) mot
normalt 11,21 øre, grunnet mer enn
50% utnyttelse av bioenergi. Denne
reduserte avgiften kommer kun til
nytte ved driftsstopp eller sevice på

SOLSTIKKA - NYTT FRA STYRET

bioanlegget og ved benyttelse av
høyspentkjel som topplast.
Forbruksavgiften øker til 11,39
øre/kWh i 2012 for produksjonstrømmen. Redusert forbruksavgift
på 0,45 øre/kWh opprettholdes i
2012.
Hvorvidt den reduserte forbruksavgiften på el til høyspentkjelen i
fremtiden blir tilgjengelig, er
usikkert.
Haugerud Borettslag har avsteng
sekundærvarmen (radiatorkurser)
fra og med uke 20 til uke 37. Dette
har for 2011 medført en %vis
endring av fordelingenmellom
lagene sett i forhold til tidligere
energifordeling uten at dette betyr
at Solfjellet forbruker noe mer enn
tidligere relatert til den fastsatte
sekundærkurven som styrer for-

bruket etter utetemperatur.

SIDE 13

Forbruksfordeling % - Haugerud / Solfjellet

Beregnet etter
Ukesavlesning

52,10 %

47,90 %

Haugerud

Solfjellet

Fordeling i henhold til årsavlesning

Kostnader til energi
fordeles i henhold
til % fordeling.

47,90 %

Kostnader til øvrig
drift av sentralen
fordeles likt på
begge borettslag

52,10 %

Haugerud

ÅRGANG 26

Solfjellet
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Total tilgang kWh pr uke
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Forbruk energi i %
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Gjennomsnitt pris øre/kWh eks mva for energi

40,61
76,08
45,09
51,43

Olje

Hafslund

Bio

Høyspent
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Graddagstall - Totalforbruket
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Gradtall 11

Forbruk 08

Forbruk 09

Forbruk 10

Forbruk 11

Oljebeholdning pr 03.01.11

Tank 1

Tank 2

Tank 1 = 80 410 liter
Tank 2 = 79 246 liter

Forbruk energi sandsilo

Avlesning
02.01.12
03.01.11

60410
-54893
kWh =
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5517
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Kostnaden til
oppvarming skal
bekostes av Solfjellet
Borettslag.
Styret i AS Haugerud
Varmesentral fatter
vedtak om dette
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Oljetilgang og forbruk liter pr uke
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Forbruk

1998

20 126 906

1999

20 248 453

2000

18 141 930

2001

21 094 829

2002

19 776 758

2003

19 580 077

2004

19 635 996

2005

18 593 566

2006

18 515 754

2007

18 499 750

2008

18 442 217

2009

19 990 000

2010

20 960 661

2011

17 037 570

Snitt

19 331 748
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Haugerudveien 77
0674 - Oslo

22 32 20 04

haugerud@haugerudvarmesentral.no

Årsrapport opprettet av Terje Aas - januar 2012

