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Utskifting av røranlegg - Våtromsrehabilitering
Fase 2 med utarbeidelse av tilbudsbeskrivelse av prosjektet, tilbudsbefaring, avklarende
møter med tilbyderne og kontraktsmøte er nå ferdigstilt. 6 firmaer var innvitert til å gi
tilbud. Det ble avholdt avklarende møter med 3 firmaer samt et avsluttende
kontraktsmøte. Følgende firmaet innleverte tilbud:
Tilbyder

Tilbudssum inkl. mva

Total byggetid

1. AF Gruppen AS

91.250.000.-

632 arbeidsdager

2. Brødrene Bastiansen AS

97.522. 308.-

489 arbeidsdager

3. Sansbygg AS

90.148.383.-

748 arbeidsdager

4. S-Bygg AS

89.026.158

660 arbeidsdager

5. Multibygg AS

99.300.912.-

680 arbeidsdager

6. Andenæs VVS AS

114.990.875

900 arbeidsdager

Av de 6 tilbydere ble det
valgt å gå videre med
avklarende møter med AF
Gruppen AS, Sansbygg AS
og S-Bygg AS.
Etter avklarende møter
med disse 3 tilbydere ble
det så besluttet å avholde
kontrakstsmøte med firmaet
S-Bygg AS. Dette firmaet
som hadde det laveste
tilbudet og ingen forbehold
i forhold til tilbudsbeskrivelsen samt ingen prisstigning i
byggeperioden, ga et solid
inntrykk. I tillegg tilkommer
at OBOS Prosjekt som Prosjektleder har god erfaring
med det arbeid som
S-bygg leverer. Dette firmaet ble derfor valgt.
S-Bygg er en Hadelandsbedrift og har et totalt
manskap på 102 med
underentreprenører. Ca 30
personer fordelt på de forskejllige fagområder, vil
være engasjert med prosjektet i Solfjellet Borettslag. Se forøvrig egen presentasjon fra S-bygg i
denne Solstikka. Det vil bli
prosjektteringsoppstart
01.03.11 med anleggsoppstart 01.08.11.
Tilbudssum pluss tillegg gir
en anleggskostnad på kr.
118 000 000.- som så

langt ligger med god margin under den estimerte
totalkostnad på kr. 145
592 000.-, som ekstraordinær generalforsamling 2.
februar 2010 ga sin
tilsluttning til.
Anleggsrigg vil bestå av tre
- fire brakker. Disse skal
inneholde byggelederkontor, fasiliteter som spiserom
dusj og WC for anleggsarbeidere samt showrom som
skal inneholde utstillinger av
baderom, fliser samt tilleggsutstyr som beboerne
kan bestille for egen kostnad. Det vil bli 5 alternativer med fliser som beboerne kan velge mellom.
Anleggsriggen vil kreve et
forholdsvis stort areal. Det
eneste areal som kan benyttes for å unngå felling
av flere trær samt hensyn til
nødvendig tilkobling av
vann og avløp, vil være
plenområdet mellom blokk
78 og snuplassen ved blokk
76. Etter at prosjektet er
ferdigstilt, vil omådet bli
tilbakeført til grøntområde.
Kostnaden til dette er innbakt i kontraktssummen.
Fremdriften er fastsatt med
3 blokker hvert år med
oppstart i blokk 72. Årsaken til denne fremdrift lig-

ger i det forhold at blokk
88 har soilrørene innstøpt i
vegg og entreprenøren så
dette som et større problem
da man her må kjerneborre
for nye rørtraser slik at de
nye soilrørene får samme
plassering som i de øvrige
blokker. Denne utfordringen ønsket man å ta til slutt.
Noen uker før oppstart på
det enkelte bad, vil beboer
få varsel om førbefaring av
baderommet. På befaringen deltar representant fra
OBOS Prosjekt, S-bygg og
ev. representant fra borettslaget. Førbefaringen vil
brukes til å gi informasjon
om den praktiske gjennomføringen av rehabiliteringen, hjelpe til med bestillinger, samt sjekke eksisterende kvalitet på badet og
utstyr.
Før oppstart i den enkelte
blokk i henhold til fremdriftsplanen, vil det bli
avholdt informasjonsmøte
med beboerne. Beboerne
vil få utlevert informasjonsperm med tegninger og
hvor det vil fremgå opplysninger om:
• Hvordan rehabiliteringen
vil foregå
• kontaktinformasjon

Fotsetter Side 3

ÅRGANG 26

SOLSTIKKA - NYTT FRA STYRET

Utskifting av røranlegg - Våtromsrehabilitering
• Informasjon om kontraktsarbeidet
• Fremdriften i leiligheten
• Bestillinglister for fliser
og tilvalg
• Brukerveiledning for det
ferdigstilte bad

• Skjema for kvalitetskontroll
For å unngå at beboere må
gå ut på området til en
brakkerigg for å dusje og
benytte toalett, vil det i A
vaskeriet under bygge-

perioden for den enkelte
blokk bli innstallert toaletter
og dusjmuligheter. I tillegg
vil de som har et særskilt
behov, få disponert flytbart
toalett av typen Porta Porti
i leiligheten.
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Presentasjon av S-Bygg
Kort markedsinformasjon
S-BYGG
S-Bygg har vært en del av
bransjen siden 1982, og
har siden 1998 hatt tilhold
i eget kontorbygg på
Gjelleråsen.
Vi har spesialisert oss på
rehabiliteringsoppdrag, da
gjerne i borettslag og
boligsamier, i og utenfor
Oslo-området. S-Bygg er
blant de ledende i Osloområdet på rehabilitering
av bygg. Vår målsetting er
å levere prosjekter til oppdragsgiverne som om det
var til oss selv vi produserer.
Vi rehabiliterer fasader,
skifter vinduer, skifter/utvider balkonger, rehabiliterer baderom, rehabiliterer betongkonstruksjoner,
samt retablerer utomhusområder. Vi utfører også
nybyggprosjekter og har
de senere år utviklet, bygget og solgt ﬂere boligprosjekter i egen regi.
Når det gjelder fasader er
det vanskelig å sette tall
på omfanget, men det har
blitt ﬂere hundre tusen
kvadratmeter, pussede
fasader, murte fasader,
platekledde fasader og
panelte fasader.
V har pr dd skiftet ca 80
000 vinduer, vi har

rehabilitert ca 4500 baderom og skiftet over 1500
balkonger.
Omsetningen for 2010 var
på ca 250 mill. kroner.
Resultatene har i alle år
vært positive. De siste årene har selskapet relativt
sett vært blant de mest
lønnsomme i bransjen, og vi
er overbevist om at årsaken
er et s.trengt fokus på
kvalitet i alle ledd
S-Bygg IS-Bygg eiendom
eies 100 % av ﬁrmaets
daglige leder Håkon
Elvevoll.
S-Bygg har ca.100 ansatte
fordelt på de til enhver tid
ulike prosjekter, fordelt på
fagkategoriene tømrer, rørlegger, murer, stålarbeider,
forskalings- og betongarbeider. Vi har gode samarbeidspartnere innenfor de
fagkategorier vi ikke har i
eget hus og stiller de samme krav til kvalitet også hos
disse.
Vi har i all hovedsak eget
utstyr, alt fra brakkerigger,
fasadeheiser, telescoptrucker til håndverktøy i alle
kategorier, I tilknytning til
lageret har vi også eget
verksted som tar seg av
vedlikehold og reparasjoner av eget utstyr. Utstyr
transporteres til og fra
byggeplassene med
egen lastebil.

S-Bygg har alle nødvendige
mestergodkjenninger innen- Smertefri våtromsrehabilitering
i stort borettslag - Referanse
for de ulike fagkategoriene
i byggebransjen, da også
S-Bygg har gjennomført våtromsvåtromssertiﬁsering.
rehabiliteringen i de 368 leilighetene i Nylænde borettslag på
Selskapet er sentralgodLambertseter i Oslo. Borettslaget
kjent innenfor alle nødvenhar ingenting å sette fingeren på
dige fagkoder for vårt
i forbindelse med det omfattende
virkeområde.
prosjektet, som har tatt mer enn
ett år.
Bedriften er blitt tildelt ﬂere
priser. Vi har mottatt HMS - Jeg har sjelden vært med på et
prosjekt som til de grader har
pris fra Alna HMS - Senter
gått på skinner, konstaterer Erling
og Byggeskikkprisen i
Randel, styreleder i borettslaget.
Nittedal for vårt eget hoved kontor på Gjelleråsen.
Han sier at borettslaget er meget
Flere av borettslagene Sgodt fornøyd med arbeidene SBygg har rehabilitert, har
Bygg har utført.
fått rehabiliteringspriser.
Jeg har vært styreleder i 20 år
og har vært med på mange
Vi har stor fokus på kvalirehabiliteringer. Jeg gruet meg
tetssikring, HMS og orden
på byggeplass, og arbeider derfor til den omfattende våtromsrehabiliteringen. Det viste
aktivt og kontinuerlig med
seg imidlertid å være fullstendig
videreutvikling av våre systemer, for å gi våre kunder unødvendig. Til tross for at kompliserte våtromsarbeider griper
det de forventer.
sterkt inn i beboernes hverdag,
klarte S-Bygg å gjennomføre
For referanser, besøk vår
prosjektet
uten at vi har registrert
hjemmeside www.s-bvenno
en eneste klage og uten at det
oppstod ubehagelige situasjoner,
sier Randel.
Han poengterer at S-Bygg fulgte
opplegget til punkt og prikke, slik
at belastningen på beboerne ble
minst mulig. S-Bygg kom når de
hadde sagt de skulle komme og
ble ferdig etter planen.
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Fremdrift blokk for blokk - fra 72 - 78
År
2011

År
2011

År
2011
2012

År
2012

År
2012

Mars - Juli

Aug. uke 31
til
nov. uke 46

Okt. uke 42
til
mars uke 10

Febr. uke 7
til
juni uke 24

Mai uke 21
til
okt. uke 42

Blokk 72

Blokk 74

Blokk 76

Blokk 78

Prosjektering
Planlegging
Rigg
Byggemøter
Utstillingsrom
Oppstartmøte

Innledende

Fremdrift blokk for blokk - fra 80 - 88
År
2012
2013

År
2013

År
2013

År
2013

År
2013
2014

Sept. uke 39
til
febr. uke 6

Jan. uke 3
til
mai uke 20

April uke 16
til
sept. uke 38

August uke 34
til
des. uke 50

Nov. uke 47
til
mai uke 19

Blokk 80

Blokk 82

Blokk 84

Blokk 86

Blokk 88

Fremdriftsplanene tar hensyn til årets helligdager slik at arbeid ikke
utføres på slike dager. Det vil bli arbeidsstans i ferietiden i juli måned
ukene 28, 29 og 30. Ved oppstart / under arbeid i den enkelte blokk vil
beboerne bli orientert om fremdriften i den enklte leilighet.
Det presiseres at at henvendelse fra beboere under prosjektets forløp ikke
skal rettes til styret eller til vaktmestere ved driftskontoret. Slike
henvendelser skal rettes til byggeleder/prosjektleder. Nærmere
opplysninger om telefonnummer og trefftider, vil det senere
bli orientert om.
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Borettslag? - Boligbyggelag?
Hva er et borettslag?
Et borettslag er et selskap
som eies av de som bor
der. Andelseierne eier bygninger og tomt i fellesskap.
Tallet på andeler er det
samme som antall leiligheter. Andel i borettslaget
innebærer bruksrett til en
bestemt leilighet. Årlig
avholdes generalforsamling, der andelseierne går
gjennom regnskap, budsjett
og stemmer over forslag til
utbedringer og fellestiltak.
Generalforsamlingen velger et styre som tar seg av
den daglig drift.
Demokrati og ansvarsdeling
Hovedregelen er at borettslaget i fellesskap
bestemmer alt utvendig,
det vil si om fellesarealer,
bygninger og tomt. I din
egen leilighet kan du innrede og pusse opp slik du
selv vil, så lenge du ikke
berører bærende konstruksjoner, felles rørsystem og
ventilasjon eller fellesdelen
av elektriske anlegg. Du
bør uansett kontakte styret,
særlig om du skal
modernisere badet.
Vedlikehold
Når det gjelder vedlikehold og oppretting av skader, har du tilsvarende ansvar. Borettslaget har felles
forsikringer som dekker bygninger mot brann, vannskader og lignende. Borettslaget har ansvar for
ytre vedlikehold, som for
eksempel fasade, tak,
ytterdører, oppganger, sentralfyr og utskiftning av
hele vinduer med ramme.
Hvis noen knuser ruten, må
du imidlertid erstatte den
selv. Det samme gjelder tap
etter innbrudd og andre
skader som bare berører
din leilighet.
Hva er fellesgjeld?
Det er leilighetens andel av

den gjelden som borettslaget har. Høy fellesgjeld
på eldre boliger kan skyldes at borettslaget har
gjort store rehabiliteringsjobber. Når du kjøper ny
leilighet, er det mulig å
betale inn hele innskuddet,
men det er ikke sikkert det
lønner seg privatøkonomisk.
Borettslag forhandler seg
normalt fram til gode vilkår
på sine lån. Det kan bli dyrere om du låner 1 million
kroner i banken selv, enn å
betale 100.000 kroner i
innskudd og ha 900.000
kroner i fellesgjeld.
Renteutgiftene på fellesgjelden er fradragsberettiget ved likningen, på samme måte som renter på lån
andelseie har tatt opp for å
dekke innskuddet. Ved årsskiftet sender boligbyggelaget ut en oversikt til hver
andelseier om hvor stort
beløp som kan trekkes på
selvangivelsen og hvor stor
andel av borettslagets
gjenværende fellesgjeld
som ligger på den enkelte
bolig.
Som andelseier har du også
mulighet til å betale ned
delevis eller hele fellesgjelden tilknyttet din leilighet.
En såkalt IN ordning som
må besluttes av generalforsamlingen. Ved hel nedbetaling, betaler du bare
kostnaden til normal drift
og vedlikehold.
Felleskostnader
Som andelseier i borettslaget svarer du for din del
av borettslagets felles
gjeld. Din del er regnet ut
på bakgrunn av en fordeling mellom leilighetene i
borettslaget, slik at de som
har størst bolig betaler
mest. I tillegg til avdrag på
fellesgjeld, dekker felleskostnadene drift av borettslaget, for eksempel kommunale avgifter, eiendomsskatt, vedlikehold,

bygningsforsikring, varmtvann, fyring, strøm på
fellesareal, vaktmestertjenester, honorar til styret
og betaling for boligbyggelagets tjenester.
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Det er innenfor styrets fullmakter og plikter å bestemme felleskostnader som er
høye nok til å dekke forsvarlig drift og avsetninger
til vedlikehold av bygningsmassen. Beløpet er ofte anbefalt av boligbyggelaget,
som fører borettslagets
regnskap og følger med på
for eksempel renteendringer
på fellesgjelden. Større
økninger, som skyldes opprusting utover normalt vedlikehold, bestemmes av andelseierne selv på borettslagets generalforsamling.
Hva er et boligbyggelag?
Boligbyggelaget er et selskap som bygger, omsetter
og forvalter boliger. Boligbyggelagene er forretningsfører og tjenesteleverandør
til borettslagene. Det vil si
at de krever inn de månedlige fellesutgiftene, står for
Boligbyggelaget OBOS er
regnskapsføring, håndterer
forretningsfører for Solfjellet
lån og forsikringssaker og
Borettslag
gir styret teknisk, juridisk og
økonomisk rådgivning.
Boligbyggelagene arrangeINN ORDNINGEN
rer kurs for borettslagsNEDBETLING AV FELLESGJELD
styrer og kan sette opp
I sammeng med kommende
langsiktige planer for vedvåtromsrehabilitering og
likehold av borettslaget.
nødvendig låneopptak til dette,
godkjente borettslagets
I tillegg forhandler boliggeneralforsamling i 2010 IN
byggelagene frem medordningen (Individuell
lemsfordeler og rabatter
nedbetaling av gjelden). Dette
på å en rekke områder.
muligjør hel eller delevis
nedbetaling av fellesgjelen
Hvem eier
tilknyttet den enkelte leilighet.
boligbyggelaget?
Andelseiere som vurderer å
innbetale hele eller deler av sin
andel av fellesgjelden,
Det er medlemmene i boforutsettes selv å vurdere
ligbyggelaget som eier
fordelene og ulempene for sin
boligbyggelaget. Generalegen del ved en slik innbetaling
forsamling er den høyeste
myndigheten i boligbyggelaget.
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Fakturasvindel overfor andelseiere
Viktig informasjon om
fakturasvindel
OBOS har mottatt melding
om et firma forsøker seg
på fakturasvindel.
Eldre beboere i flere
boligselskaper på Oslo øst
er blitt kontaktet via telefon
og deretter fått besøk av
noen som hevder at de
kommer på vegne av styret
for å sjekke brannvarslerne.
Vedkommende som ringer
gir uttrykk for å være
”Olaf Haraldsen”.

Beboere som har sluppet
vedkommende inn i leiligheten har i etterkant fått
tilsendt en faktura fra et
firma som er registrert under koder for forening med
ikke kommersielt formål.

OBOS
oppfordrer
styrene i
boligselskapene til å være
observante og
varsle sine beboere.

Fakturaene lyder på ca kr
1 200,- og er utstedt fra
firma Prosjekt Bolig og
Brann.

Dette firmaet presenterer
seg som om de kommer på
vegne av borettslaget - noe
som ikke medfører riktighet.

Boligselskapene hvor beboerne har blitt utsatt for dette, har anmeldt forholdene
til Politiet.

Får du som andelseier
henvendelse fra dette
firmaet - avvis henvendelsen og informer borettslagets styre.

Energimerking - Energikarakter -

Det kan forekomme
forskjellig grad av
energimerker for
borettslagets leiligheter.
Årsaken til dette er
beliggenheten i bygget

I påskeutgaven av
Solstikka 2010 fremkom
at det bli gjennomført felles energimerking som vil
gjelde for samtlige leiligheter i borettslaget. Andelseierne slipper da arbeidet med å utarbeide
energiattest med fare for
at like leiligheter får forskjellige energimerker/
attester grunnet feil
innloggingsdata

Dessverre har arbeidet
med dette tatt lenger tid en
forutsatt da det kreves fullmakt fra et stort antall andelseier for registrering i
systemet.

Man håper og tror at Solfjellet Borettslag vil komme
høyt opp på energimerkeskalaen grunnet utnyttelse
av biobrennsel til oppvarming og tappevann.

I skrivende stund mangler
godkjennelse fra 5 andelseiere slik at vi forhåpnelig
kan presentere resultatet
før vår/sommer 2011.

Når resultatet foreligger vil
den bli gjort tilgjengelig via
borettslagets nettside, slik at
den enkelte andeleir finner
sitt energimerke der.

styret mottar informasjon
om forholdet.

dette en type beboere vi
fint kunne ha klart oss uten.

Et miljøproblem
Det er fremdeles noen
beboere som gjemmer
unna sitt avfall i kjellerganger, fellesrom etc.
Disse beboerne klarer ikke
å ta innover seg at de må
skjære opp og brette sin
papkartonger å legge det
i papircontaineren. Disse
bildene er tatt i blokk 78
som skiller seg ut som en
av verstingblokkene.
Beboerne må sannsynelig
snike seg ned på sen kveld
eller nattetid for å gjemme
unna sitt avfall, siden
hverken driftskontor eller

I tillegg til et
miljøproblem
tilkommer
øket brannfare ved
plassering av
søppel i kjellerganger,
fellesrom etc.
Som nevnt i
tidligere
utgave av
Solstikka, er
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Vi har fått ny vaktmester på driftskontoret
Vaktmester Roy Bjørnsen
sluttet hos oss 31. oktober
2010. Roy har arbeidet hos
oss siden 01. juni 1997.
Han har at ansvar for daglige rutineoppdrag i Haugerudveien 82, 84, 86 og
88 med tilhørende ute
områder. Roy vil helt sikkert
bli savnet av alle beboere
som har blitt hjulpet av han,
likeledes av oss som fremdeles skal arbeide i
Solfjellet Driftstjeneste. Vi
vil ønske Roy lykke til som

ny arbeidsleder i Rabben
Borettslag som ligger på
Lambertseter. Styret har
etter vurdering og etter
anbefaling fra driftskontoret valgt å ansette Roger
Lunde som ny vaktmester.
Roger har vært praktikant
og vikar hos oss siden april
2010. Han kjenner litt til
hvordan driftsledelsen
funger og oppleves som en
pålitelig medarbeider og
kollega.
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Våre praktikanter har skaffet fast arbeid
Roger Lunde begynte hos
oss 1. november 2010.
Samme dag begynte Jørn
Arne Blair som vaktmester
for ISS på Fornebu. Vi vil
også nevne at en tidligere
praktikant og vikar Reijo
Heinonnen, har fått fast
stilling hos Hammersborg

Eiendom. Vi på Solfjellet
Driftskontor er veldig fornøyd med at gjennomført
læringsprosess har gitt så
gode resultater; for oss og
våre praktikanter. 100 %
resultat er helt fantastisk! Vi
ønsker Roger, Jørn og Reijo
lykke til videre som kolle-

gaer av oss! Det vurderers
nå muligheten til å fortsette
denne ordningen over
nyåret.

Tekst og foto
Jørgen Dammen

Dugnad på kollen 16. oktober
Grønt utvalget og driftskontoret inviterte til felles
dugnad den 16. oktober. I
forkant av dugnaden hadde
driftskontoret med veldig
god hjelp av daværende
praktikanter kappet ned
mange busker, oppkom av
greiner og små trær på
baksiden av Haugerudveien
84 og 86. Det var derfor
store mengder med greiner
som innleid fliskutter skulle
kappe opp til flis. En grup-

pe på 6-10 personer matet
maskinen hele denne dagen. Bra innsats. Vi var til
sammen 22 påmeldte deltakere. I tillegg kom det
flere beboere som ikke
hadde oppfattet at det var
påmelding til Edel i Grønt
utvalget. Det ble utført flere små prosjekter utenfor
enkelte av blokkene, for
eksempel planting av vår
løk. Søppel ble plukket på
og rundt kollen med mer.

Vi hadde også i år bestilt
inn varm mat til alle som
ønsket det. Praten gikk livlig
for seg inne på det flotte
grønt rommet. Det var spesielt koselig at flere nye beboere i vårt borettslag hadde prioritert å være sammen med oss denne dagen.
Håper du som leser dette
melder deg på neste gang;
jo flere vi er sammen, jo mer
får vi gjort!

BORETTSLAGET

!

Solfjellet borettslag er en typisk
representant for 60-tallets
boligarkitektur

Beboeravis
for
Solfjellet Borettslag

Henvendelser til styret
!

Vinter 2011

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 21 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 Helen Klausen
Stein Even Graadahl

Driftskontoret - Ansatte

SOLSTIKKA
ØNSKER ALLE
NYINNFLYTTEDE
VELKOMMEN TIL
BORETTSLAGET

Driftsleder: Jørgen Dammen
Vaktmester: John Kvandal
Vaktmester: Roger Lunde

Henvendelser til 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
15. mai

