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Mulig fremtidig parkeringsareal ved kollen
Borettslaget ved styret har
fått utarbeidet tegninger
for eventuelle mulige fremtidige parkeringsarealer.
Mulige fremtidige parkeringsarealer må fremlegges til behandling for en
generalforsamling.
De foreliggende fremtidige
muligheter for opparbeidelse av parkeringsarealer
som pr dato har en budsjettpris på kr. 7 000 000.omfatter også endring av
eksisterende tørkebåser
som har behov for utskifting. Disse eventuelle endringer omfatter en reduk-

SISTE NYTT VEDR
SOLFJELLET
PARKERINGSHUS
Oslo Parkering AS v/
Tønnevold AS vil sette ut
driften til et lokalt
driftsselskap i en periode.
Dette selskapet skal ha en
opsjon på kjøp av
parkeringshuset, hvis man
anser driften som lønnsom
for selskapet.
En del plasser i
parkeringshusets 4. etg leies
nå ut til et bilfirma for
mellomlagring av biler.
Borettslaget har ingen
merknad til dette så fremt
det er ledige plasser for
utleie til borettslagets
andelseiere.
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sjon fra 4 til 2 tørkebåser
for hver blokk, der dette
ikke er gjennomført. Nye
tørkebåser vil bli i galvanisert utførelse som er et
mer vedlikeholdsfritt enn
eksisterende tørkebåser.
Disse mulige prosjekter er
kun til orientering og vil i
den nåværende situasjon
med arbeidskrevende og
kostnadskrevende oppfølging av våtromsrehabilitering og rørutskifting, ikke
bli prioritert av borettslagets styre. Det tilkommer
også at man ønsker å være
avventende i forhold til en
eventuell positiv utvikling

vedrørende Solfjellet Parkeringshus. Antall fremtidige
parkeringsplasser/parkeringsarealer, vil også være
avhengig av endring av
eiendomsgrenser.
Det presiseres de foreliggende muligheter i form
av tegninger til opparbeidelse av parkeringsplasser
ikke er bindende for borettslaget. Disse er kun
gjengitt her i Solstikka som
eventuelle fremtidige mulige løsninger som vil være avhengig av flere forhold.
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Mulige fremtidige parkeringsarealer ved 86 og 88
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Parkeringsareal
avhengig av en
endring av
eiendomsgrenser

Det presiseres at de
foreliggende muligheter i
form av tegninger til
opparbeidelse av
parkeringsplasser ikke er
bindende for borettslaget.
Tegningene er et 1. utkast og
er gjengitt her i Solstikka som
eventuelle fremtidige mulige
løsninger som vil være
avhengig av flere forhold.
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Tigging ved dørene
Borettslagets beboere har i
perioder blitt plaget
av rumenere som
tigger ved dørene.
Forholdet er ikke
ønskelig.
Det anmodes om at man ikke
slipper inn i vestibylen andre enn
kjente personer.

Kraftforvaltning - fellesmåling av strøm

Grafen over viser OBOS
kraftforvaltningsavtale
sammenlignet med spot
Oslo samt gjennomsnittet av
landsdekkende standard
variabel tariff.
Blå kurve - områdevektet
porteføljepris (PF – OBOS
kraftforvaltning)
Rød kurve - spot Oslo +
påslag
Grønn kurve - snitt
landsdekkende standard
variabel tariff (SVT)
I kraftmarkedssammenheng

var 2010 et spesielt år,
med store prissvingninger
som følge av kald vinter og
våt sommer, kombinert med
lav kjernekraftproduksjon
og overføringsbegrensninger. Dette skapte periodevis til dels store prisforskjeller mellom landsdelene.
Oslo-området kom ut med
lavere kraftpris enn Midtog Nord-Norge, og høyere
enn Sør-Vest Norge og systemprisen.
Mange leverandører har
produkter som kommer godt
ut på diverse prisbarometre

(f.eks. Konkurransetilsynet),
samtidig som produktene
som samme leverandørs tradisjonelt mest brukte produkt har betydelig høyere
pris. (Dette utgjør gjerne en
forskjell på 10-15 øre/
kWh). Sammenlignet med
standard variabel tariff fra
landsdekkende leverandører kom forvaltningen bra ut
med en gjennomsnittlig besparelse på 3,3 %, hvilket
er den tariffen de fleste
kunder benytter.

ÅRGANG 26

SOLSTIKKA - NYTT FRA STYRET

Fra Haugerud Varmesentral - forbruksåret 2010
Til tross for utnyttelse av
biobrensel og mulighet til
å velge rimeligste
energikilde har ekstrem
kald vinter med økt
forbruk og ekstreme
høye energipriser slått
negativt ut både for
Solfjellet og Haugerud
Borettslag som både i
2010 og i 2011 har
vært nødt til og overføre
ekstra nødvendige
midler utover budsjettet

til AS Haugerud Varmesentral for å dekke innkjøpene av energi.
Som det fremkommer av
tabellen totalforbruket
har det vært en stigende
trend både når det
gjelder graddagstall og
forbruk. (Økende
graddagstall tilsvarer
lavere gjennomsnittstemperatur.)

I tabell energipriser er
Nordpoolpris (forbruksstrøm) inkludert 11.01
øre i forbruksavgift mens
strømpris til Høyspentkjel
har en forbruksavgift på
0,45 øre som skyldes utnyttelse på mer enn 50%
av biobrensel relatert til
det totale energiforbruk.
Alle prise er eks mva.

Totalforbruket i Mwh - Graddagstall
21000

20960
19409

17500

17803

14000
10500
7000
3500
0

3569

3840

4483

Gradtall 08 Gradtall 09 Gradtall 10 Forbruk 08 Forbruk 09 Forbruk 10

Forbruksøkningen kan i hovedsak tilbakeføres til et høyere graddagstall

Energipriser snitt - øre/kWh
80
70
60
50
40
30
20
10
0

2009
Statoil

2010
Nordpool

Bio

Høyspent

SIDE 5

Nytt
fra styret
!

SIDE 6

Nytt
fra styret
!

SOLSTIKKA - NYTT FRA STYRET

Ansvar for vannskader
Når vannskader oppstår,
bør skadene og skadeårsaken utbedres så snart
som mulig. Et annet forhold som må vurderes er
hvem som har ansvaret
for å bekoste utbedringsarbeidet. I denne artikkelen skal vi redegjøre for
hovedreglene om ansvar
for vannskader i borettslag.

Vannskader i egen bolig

Egenandelen skal som
utgangspunkt betales av
forsikringstakeren. Men
egenandelen vil kunne
kreves erstattet av den
ansvarlige for skaden. Dette
kan være aktuelt f.eks. når
det oppstår en skade som
dekkes av borettslagets
forsikring, og skaden
skyldes uaktsomhet og/eller
forsømt indre vedlikehold av
en andelseier.

Vannskader kan oppstå som
følge av mangler ved arbeid
utført av tidligere andelseier.
Også i disse tilfelle kan
borettslaget, under
henvisning til leiekontrakten,
som regel kreve at
nåværende andelseier
bekoster utbedring av
skadene.
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Den enkelte andelseier har
gjennom husleiekontrakten
et kontraktsforhold med
borettslaget. Det følger av
§§ 5 og 7 i husleiekontrakten som vanligvis brukes i
OBOS-borettslag, at andelseier har ansvaret for
indre vedlikehold. Det er i
kontrakten presisert hva leietakers plikt omfatter.
Borettslaget skal på sin
side sørge for at bygningen
med felles ledninger og anlegg er i ordentlig stand.
Den nevnte ansvarsfordeling vil ofte være avgjørende når ansvar for skader
skal fordeles. Det innebærer at vannskader som skyldes mangler ved innvendig
vedlikehold, f. eks. feil ved
flislegging av bad, som hovedregel er andelseiers ansvar. Det samme gjelder
skader som andelseier forvolder ved uaktsomhet.
Vannskader som skyldes
f.eks. brudd på felles rørledning vil tilsvarende normalt være borettslagets
ansvar.
Vannskader kan oppstå
som følge av mangler ved
arbeid utført av tidligere
andelseier. Også i disse
tilfelle kan borettslaget,
under henvisning til leiekontrakten, som regel kreve
at nåværende andelseier
bekoster utbedring av skadene. Hvorvidt andelseier
deretter kan gjøre krav
gjeldende overfor tidligere
andelseier må avgjøres

med utgangspunkt i kjøpekontrakten dem i mellom.

Følgeskader i naboens
bolig

Når vannskader i én bolig
medfører skader i naboleiligheten, oppstår spørsmålet om ansvarsforholdet
for følgeskaden. Hvis vannskaden skyldes bygningsmessige forhold som borettslaget svarer for, er
laget ansvarlig for å
utbedre forholdene i begge
leilighetene.

Dersom skaden skyldes
mangler ved indre vedlikehold, følger det ikke uttrykkelig av leiekontraktene (i
de fleste borettslag) at andelseier er ansvarlig for å
bekoste utbedring også i
naboleiligheten. Men kan
andelseier bebreides manglende indre vedlikehold
og at vannskaden i naboens
bolig oppsto, kan han bli
ansvarlig på vanlig uaktsomhetsgrunnlag. Vanligvis
vil mangler ved det indre
vedlikehold kunne bebreides andelseier slik at han
blir erstatningsansvarlig. I
disse tilfelle vil eier av
naboleiligheten i henhold til
leiekontrakten kunne kreve
at borettslaget holder ham
skadesløs. Det vil derfor
være styrets oppgave å
fremme kravet overfor rette
vedkommende. I denne

sammenheng nevnes også
at borettslaget har
pantesikkerhet for slike krav
i adkomstdokumentene til
andelseier som er skyld i
skaden.
Ovenfor er gjengitt
innholdet i noen formelle
hovedregler. De formelle
regler er selvsagt ikke til
hinder for at andelseiere
kan komme fram til frivillige
løsninger så lenge det ikke
er nødvendig å foreta
arbeider som krever
borettslagets samtykke.
Forsikring - egenandel
Vannskader kan etter omstendighetene bli dekket
enten av borettslagets
bygningsforsikring eller av
andelseiers innbo/ løsøreforsikring uten at vi her går
nærmere inn på når de
ulike forsikringer gjelder.
Egenandelen skal som utgangspunkt betales av
forsikringstakeren. Men
egenandelen vil kunne
kreves erstattet av den
ansvarlige for skaden. Dette
kan være aktuelt f.eks. når
det oppstår en skade som
dekkes av borettslagets
forsikring, og skaden
skyldes uaktsomhet og/eller
forsømt indre vedlikehold
av en andelseier. Laget vil
da normalt kunne kreve at
andelseier betaler egenandelen. Tilsvarende vil en andelseier kunne kreve at laget dekker egenandelen
når han pga forhold som
laget svarer for påføres
skader som dekkes av
innboforsikringen.

Fra
juridisk avdeling
OBOS
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Nye frekvensstyrte sirkulasjonspumper for
radiatorkurser
Borettslaget har sett det nødvendig å skifte
ut de 21 år gamle konstant styrte
sirkulasjonspumpene for radiatorkurser.
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De ny pumpene er frekvensstyrte og
regulerer kapasiteten i henhold til den
trykkdiferanse som oppstår i anlegget ved
stenging eller åpning av radiatorkraner.
Pumpene er energibesparende. Analyse på
bakgrunn av levetidsperiode på 15 år og
dagens energipris, vil gi en årlig besparelse
på kr. 42 806.- ved 9 stk pumper i drift.

Kildesortering i Oslo
Kildesortering i Oslo
En avfallsrevolusjon
gjennomføres i Oslo
kommune. Innen 2014
skal
materialgjenvinningsgrad
en i byen opp fra 30 til 50
prosent.
Hittil har alt restavfall gått
til energigjenvinning, men
nå innføres kildesortering
av matavfall og plastemballasje.
Hva betyr det for deg i din
hverdag? Det betyr at du i
tillegg til å bli flinkere til å
sortere papp, papir og
kartong, glass- og metallemballasje, pant og farlig
avfall, også skal sortere ut
mat og plast.
Her er noen enkle
huskeregler for hvordan
du nå skal kildesortere:
-Kan du spise det, kan du
legge det i den grønne posen.
-Er det emballasje og laget
av plast skal det i den blå
posen.
-Alt av papir legges i papirbeholderen.
-Emballasje laget av metall
eller glass leveres i returpunktet.
-Gasser, syrer, maling og

produkter merket med
oransje varseltrekant er
farlig avfall.
-Alt i restavfallsbeholderen
skal være levert i pose med
dobbel knute.
-Får det ikke plass i en
vanlig pose, lever det på en
(mini)gjenbruksstasjon.

Fredensborg, Maridalsveien
10

Unngå løst og grovt avfall
i beholderen

Nedlastbare filer for dere
som allerede har startet
med kildesortering i blått
og grønt:

For at posene skal holde
seg hele gjennom verdikjeden er det viktig at det er
så lite løst og grovt avfall
som mulig i restavfallsbeholdere. Restavfall som ikke
får plass i en vanlig handlepose skal leveres på en av
Renovasjonsetatens to gjenbruksstasjoner eller fem
minigjenbruksstasjoner i
Oslo.
Gjenbruksstasjoner:
Haraldrud, Brobekkveien
87 Grønmo, Sørliveien 1
Minigjenbruksstasjoner:
Sofienberg, Helgesens gate
56-58
Pilestredet Park, Pilestredet
Park 7
Grefsen, Kapellveien 118
Bentsehjørnet,
Bentsebrugata 11c

Lurer du fortsatt på hva
som skal hvor? Se
sortere.no
Vil du vite mer og vite
hvem som starter når? Se
renovasjonsetaten.no

Vi minner om at
styrekontoret er
stengt i perioden
15. juni til
15. august

Generell brosjyre om
ordningen (REN)
Sorteringsguide (REN)
Ved oppstart av kildesortering:
I startpakken som utdeles
ved oppstart medfølger 3
måneders forbruk av poser.
deretter må du hente poser
selv
Her kan du hente blå og
grønne poser i vårt
nærmiljø:
• Ica Supermarked Hellerud,
Tvetenveien 170
• Rimi Haugerud senter, Haugerudsenter 1-7
• Rimi Tveita senter, Tvetenveien 150

Vi ønsker alle
beboere en riktig
god sommer

BORETTSLAGET
Solfjellet borettslag er en typisk
representant for 60-tallets
boligarkitektur

!

Beboeravis
for
Solfjellet Borettslag
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

VÅR/SOMMER - 2011

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.

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

Styrerom:
22 32 20 03. Kun i kontortiden 1.
og 3. onsdagen i måneden mellom
kl. 18.00 og 19.00

Driftskontoret - Ansatte
E-post:
solfjellet@borettslag.net

Driftskontoret
!

SOLSTIKKA
ØNSKER ALLE
NYINNFLYTTEDE
VELKOMMEN TIL
BORETTSLAGET

Haugerudveien 80, 0674 - Oslo

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

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

Design & layout
Terje Aas

! 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. september

