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Parkeringsplassene ved Haugerudveien 88 - Brev
til bymiljøetaten
ANMODNING OM UTTALELSE VEDR KJØP AV DELER AV FRIOMRÅDE VED SOLFJELLET
BORETTSLAG, HAUGERUDVEIEN 88, GNR 141 BNR 103
Innledning og kort om
sakens bakgrunn

Vårt firma representerer
Solfjellet borettslag som
tidligere har vært i kontakt
med Friluftsetaten i sak
10/00650-5 i tilknytning til
ovennevnte eiendom.
Bygningskontrollen i Oslo
kommune ga 10. november
1987 approbasjon til
Solfjellet borettslag for
tillatelse til 20 biloppstillingsplasser, slik at det ble
gitt dispensasjon fra reguleringsformålet friområde.
Dispensasjonen er midlertidig, men ikke tidsbegrenset til noe konkret tidsrom.
Arealet har blitt benyttet til
parkering i hele dette tidsrommet, og bruken er
således lovlig.
Solfjellet borettslag har
flere ganger fulgt opp
overfor Friluftsetaten med
forespørsel om å få erverve
arealet for å formalisere
den tillatte bruken gjennom
omregulering, fradeling og
hjemmelsoverføring.
Bakgrunnen for dette er at
Friluftsetaten tidligere har
oppfordret til avvikling av
”ulovlig parkering i friområdet”. For ordens skyld vil
det igjen understrekes at
den parkering som foregår
er lovlig pr i dag, ref
ovennevnte approbasjon.
Borettslaget har imidlertid
hatt et ønske om å formalisere bruken gjennom erverv
av arealet. Ikke minst har
dette behovet stadig blitt
større ettersom behovet for
parkering for borettslagets
beboere har vært – og er –
et stort problem. Som det vil
redegjøres for nedenfor er
Oslo kommune enig i at det
er et problem med under-

dekning av parkering i
området.
Senest i 2010 ble det
avholdt en befaring på
stedet, hvor representanter
fra OBOS Prosjekt, Solfjellet
borettslag og Friluftsetaten
var til stede. Friluftsetaten
konkluderte i brev av 2. juni
2010 med at de ikke
anbefalte salg av arealet
fordi det kunne være aktuelt

å tilbakeføre området til
friområde. Etter dette har
det ikke vært noen utvikling i
saken.
Nærmere om bakgrunnen
for ønsket om kjøp av
arealet

Generelt
På bakgrunn av at det ikke
har vært noen fremdrift eller
utvikling i de planer/
mulighetsstudier som ble
skissert fra Friluftsetaten i
2010, mener vi det er
grunnlag for å ta saken opp
igjen til ny vurdering.
Vi ber om at Bymiljøetaten
avgir en uttalelse til hvordan
de i dag stiller seg til et salg
av det aktuelle arealet. De
motforestillinger som ble
fremmet i uttalelsen fra
2010 har vist seg ikke å
være basert på reelle planer som er fulgt opp de siste
to årene. Vi mener det nå
bør kunne ligge til rette for
en positiv uttalelse med
anbefaling av salg av are-

alet som kan forfølges videre overfor Eiendoms- og
byfornyelsesetaten. Også
sett i sammenheng med
manglende parkeringsdekning i området, mener vi
kommunens etater her må se
helhetlig på situasjonen slik
at de største utfordringene
forsøkes løst.
Arealet har som nevnt vært
benyttet til parkering siden
1987, og vi mener det vil
være ryddig for alle parter
å få formalisert denne bruken samt overført hjemmelen til dagens bruker gjennom et salg. Det synes ikke
lenger å være sannsynlig at
arealet skal tilbakeføres til
friområde innenfor dagens
reguleringsformål.
Planer for videre
utvikling av arealet til
friområdet

I sin uttalelse av 2. juni
2010 viser Friluftsetaten til
Kommuneplan for 2008 for
bevaring og videreutvikling
av Oslos blågrønne struktur
samt forslag til revidert
Grøntplan fra 2009.
”Dagens friområdeareal som
i dag er brukt til parkering
vil kunne ha betydning for
naturopplevelsen i turdraget,
når både turvei D1 6 og
bekkeåpning blir realisert.
Friluftsetaten mener at det
på nåværende tidspunkt
foreligger planer som gjør
det aktuelt å realisere denne
(Frilufts)reguleringen, slik at
det kan være aktuelt å
tilbakeføre området brukt til
parkering til friområde. Vi
anbefaler derfor ikke salg av
arealet”.
Vår klient anmodet om en
nærmere skisse for de
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Parkeringsplassene ved Haugerudveien 88 - Brev
til bymiljøetaten
nevnte planer for åpning av
bekkedraget, og fikk oversendt en ”mulighetsstudie”
som ikke viser noe mer
konkret om planene for det
aktuelle arealet.
På dette tidspunkt lå det ute
et høringsutkast til ny Grøntplan, og Friluftsetaten henviste til denne som grunnlag
for de videre planer for
området. Etter henvendelse
til kommunen har vi fått
opplyst at Grøntplanen fra
2003 fortsatt er gjeldende,
slik at den revisjon som lå
ute til høring i 2009 ikke er
blitt behandlet eller vedtatt.
Turvei D 16 gjennom turområdet er opparbeidet, og vi
kan vanskelig se at opprettholdelse av dagens bruk av
arealet har negativ betydning for denne. Vi kan ut fra
status i dag ikke se at det
vil være aktuelt med noen
gjenåpning av Trosterudbekken eller at denne i så
fall vil komme i konflikt med
dagens bruk av arealet.
Slik planene forelå i 2010
viste de ikke noen konkret
konflikt, og planene for
området er ikke blitt fulgt
opp i den retning.
Det vil bemerkes at det er
mye friarealer og grønne
områder i nærheten. Turvei
D 16 er opparbeidet og
det er gode muligheter for
tur og rekreasjon i grønne
omgivelser i dette området.
Derimot er det dokumentert
stor mangel på parkeringsplasser i området, noe Oslo
kommune selv også er enige
i, ref nedenfor.

Manglende
parkeringsdekning

Det har i lang tid, helt siden
etablering av borettslaget,
vært underdekning av parkeringsplasser i området.
Ved forrige henvendelse til
Friluftsetaten i saken var
Solfjellet borettslag i dialog
med eier av Solfjellet parkeringshus (Haugerudveien
79) vedrørende mulig kjøp
av dette. Disse forhandlingene om kjøp førte ikke frem,
og parkeringssituasjonen har
blitt forverret siden forrige

kontakt. Parkeringshuset i
Haugerudveien 79 er nå
foreslått omregulert til
boliger. Plan- og bygningsetaten har behandlet
innkommet planinitiativ i
Planforum 18. april 2012,
ref vedlagte Område- og
prosessavklaring. Plan- og
bygningsetaten har her stilt
som vilkår for videre utvikling av eiendommen at
parkeringssituasjonen for
eksisterende boliger,
herunder for Solfjellet
borettslag, løses som del av
den videre planlegging..
Bydel Alna har også klart
fremhevet behovet for
innregulering av
parkeringsarealer for
Solfjellet borettslag i sin

uttalelse av 29. mars 2012,
se vedlegg.
Den pågående reguleringssaken for Haugerudveien
79 viser med all tydelighet
at bydelsadministrasjonen
og Plan- og bygningsetaten
mener det er vesentlig å
avhjelpe manglende parkering i området. Som nevnt
mener vi det er naturlig at
kommunens etater her må se
helhetlig på situasjonen og
utviklingen av området, slik
at de største utfordringene
forsøkes løst. Det må være
viktigere å sikre parkering
for beboere i området
fremfor å ”reservere” et
areal til mulig opparbeidelse til friområde når slike
planer ikke har blitt konkretisert eller forfulgt de siste
20 år, samtidig som området for øvrig har gode
friområder i umiddelbar
nærhet til det aktuelle
arealet.
Avslutning

Vi ber om en snarlig
respons på denne
henvendelse. Ved behov for
ytterligere opplysninger
eller ved spørsmål i saken,
ta gjerne kontakt med
undertegnede. Vi sender
kopi av dette brev til
orientering til Eiendoms- og
byfornyelsesetaten, da det
er denne etaten som håndterer salg av kommunens
eiendommer.
Med vennlig hilsen
Torkildsen, Tennøe & co.
Advokatfirma AS
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Parkeringsplassene ved Haugerudveien 88 Svarbrev fra bymiljøetaten
P-PLASS VED
HAUGERUDVEIEN 88,
SVAR PÅ HENVENDELSE
Bymiljøetaten ser det som
uaktuelt å selge deler av
friområde ved Haugerudveien 88.

Det er nedfelt i Byøkologisk
program for Oslo at den
blågrønne strukturen skal
bevares og styrkes. Det er
dermed i utgangspunktet
ikke ønskelig å omregulere
et areals formål fra friområde til parkering. Skulle
det likevel være aktuelt,

Vi viser til brev av
18.05.2012, med anmodning om uttalelse vedrørende kjøp av deler av
friområde ved Solfjellet
borettslag. Vi viser også til
tidligere korrespondanse
med Friluftsetaten om dette.
Det aktuelle arealet ligger
ved Haugerudveien 88, inn
mot grøntdraget rundt
turvei D16. Arealet er regulert til friområde og det ble
i 1987 gitt byggetillatelse
til P-plass for 20 biler, med
dispensasjon fra formål
friområde (plan S-1695).
For å sikre P-plassen mot en
tilbakeføring til grønn struktur, ønsker Solfjellet borettslag en omregulering, fradeling og hjemmelsoverføring.

fordi andre overordnede
kommunale føringer tilsier
det, vil det være en forutsetning at et erstatnings
areal av samme størrelse og
kvalitet blir fremmet for omregulering til friområde.
Det pågår anleggsarbeid
langs turdraget, knyttet til
boligbygging sørøst for Pplassen. Det er også et
planinitiativ til behandling
om boligbygging på tomten

inn mot marka, der det i
dag er P-hus. Videre har
Eiendoms- og byfornyelsesetaten igangsatt en prosess
for utarbeiding av en overordnet plan for Haugerudområdet. Det aktuelle
arealet inngår i dette
området. Parkering og
grønnstruktur er blant de
temaer som inngår i en
overordnet plan.
Igangsatte og planlagte
aktiviteter som vil ha innvirkning både på parkering
og grønnstruktur bidrar til
Bymiljøetatens oppfatning
av at det er uaktuelt å
selge deler av friområde
ved Haugerudveien 88.
Bymiljøetaten har forvaltningsansvar i friområder.
Imidlertid er det Eiendomsog byfornyelsesetaten som
har fullmakt til å opptre
som kommunens grunneierrepresentant og som tar
endelig stilling til salg eller
ikke. Dette brevet sendes
derfor i kopi til dem.
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Innføring av oblat for parkering på borettslagets
parkeringsarealer
I nær fremtid vil det bli innført bruk av oblat for
parkering på borettslagets parkeringsarealer.
Bakgrunnen for innføringen er blant annet
opplysninger om at det forgår utleie av
parkeringsplasser.
For å få tildelt oblat må leietager som er
andelseier fremvise sin kontrakt og vognkort som
kontrolleres opp mot andelseierliste. Ved
parkering må oblat til enhver tid være synlig i
bilen. Har husstanden mer en bil som i perioder
også benytter plassen må også husstand
medlemmets adresse og vognkort dokumenteres.
Parkeringsarealene vil bli kontroller av Smart
Security og ved manglende eller ugyldig oblat vil
man bli bøtelagt. Andelseier vil selv stå ansvarlig
ved skifte av bil og sørge for ny dokumentasjon
slik at nytt oblat kan utstedes.
Det vil bli gitt nærmere informasjon når ordningen
trer i kraft

SOLFJELLET
BORETTSLAG

Reg.nr.____________
Plassnr.____________
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Parkeringsplassene ved Haugerudveien 88 E-post til byfornyelsesetaten
Eiendoms- og byfornyelsesetaten
v/ Nina Kronkvist
Undertegnede representerer Solfjellet borettslag. Borettslaget har siden 1987 hatt tillatelse
til bruk av 20 parkeringsplasser på del av regulert friområde ved Haugerudveien 88, gnr
141 bnr 103.
Vi fremsatte i brev av 18. mai 2012 en henvendelse til Bymiljøetaten med anmodning om
uttalelse til ønske om kjøp av det aktuelle arealet. Brevet ble sendt i kopi til EBY, men følger
for ordens skyld her som bilag 1.
Bymiljøetaten har i brev av 14. juni 2012 svart at de anser det som uaktuelt med salg av det
aktuelle arealet, ref bilag 2. Brevet skal være sendt i kopi til EBY.
Vi ønsker med dette å høre hvordan EBY stiller seg til vår klients anmodning om kjøp av
arealet.
Videre ønsker vi å motta informasjon om de planer Bymiljøetaten henviser til i vedlagte brev:
Det vises til at EBY har igangsatt en prosess for utarbeiding av en overordnet plan for
Haugerud-området hvor dette arealet inngår. Parkering og grøntstruktur skal være blant de
temaer som inngår i en slik overordnet plan. Vi er ikke kjent med hva slags plan dette dreier
seg om. Det er imidlertid av stor interesse for borettslaget å få mer informasjon dersom det
foregår et slikt arbeid, i det de for tiden har flere prosesser gående vedrørende forsøk på å
skaffe til veie flere parkeringsplasser. Det er svært begrenset parkeringsdekning i området,
noe som i lang tid har skapt – og skaper problemer for beboere og besøkende.
Ta gjerne kontakt dersom det er spørsmål til dette eller dersom dere ønsker fremlagt
ytterligere informasjon.
Med vennlig hilsen
Torkildsen, Tennøe & co. Advokatfirma AS

Svar fra byfornyelsesetaten vedr parkeringsareal
ved Haugerudveien 88
HAUGERUDVEIEN 88, GNR/BNR 141/103, HAUGERUD - SVAR PÅ KJØPSFORESPØRSEL
FOR DEL AV 141/72
Vi viser til tidligere korrespondanse i saken.
Området borettslaget ønsker å kjøpe regulert til friområde og planlagt videreutviklet som
grøntområdet, med mulig mer intensiv bruk.
Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) v/Utbyggingsavdelingen arbeider for tiden med
områdeutvikling av Haugerud.
Det vil bli brukermedvirkning i den formelle planprosessen. Planinitiativ er planlagt innsendt i
perioden november 2012 - mai 2013.
Omsorgsbygg (OBY) gjennomfører for tiden en konseptvalgutredning for etablering 100
Omsorg+ leiligheter på Haugerud. Det er en målsetning at prosjektet skal være ferdigstilt
2016. Det vurderes om det skal etableres en parkeringskjeller under hele Omsorg+
prosjektet. Dersom denne parkeringskjelleren kommer til utførelse vil det trolig være mulig for
borettslaget å kjøpe parkeringsplasser for kostpris (kr.200-300.000,-).
Når det gjelder mulighet for å dekke opp for parkeringsbehovet for Solfjellet Borettslag
mener EBY at det bør være plass nok på egen eiendom, gnr.141, bnr.103.
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Svar fra byfornyelsesetaten vedr parkeringsareal
ved Haugerudveien 88
Bildet til venstre viser området vi mener
kanskje kunne egne seg for parkering –
ensidig parkering inn fra internveien og 2sidig parkering oppå et eventuelt lokk. Et
slikt anlegg ville trolig kunne gi plass for
60 biler (markert gult).
Alternativt vil det sannsynligvis være mulig
å parkere langs og inn fra denne
internveien.
Med vennlig hilsen
Eierseksjonen

!

Parkeringsplassene ved Haugerudveien 88 Nytt oppfølgende brev til byfornyelsesetaten
Eiendoms- og
byfornyelsesetaten
Postboks 491 Sentrum
0105 Oslo

området og foreslår
utbygging av parkeringsplasser på andre grønne
plasser i området.

Oslo, 28. august 2012

På vegne av borettslaget
ønsker vi å komme med
noen kommentarer og reise
noen spørsmål til de forhold
som berøres i brevet.

Vår ref.: 13116-0005-10
Att.: Liv Aulund
GNR 141 BNR 103,
HAUGERUDVEIEN 88 –
KJØPSFORESPØRSEL MV

Det er uklart hvor de nevnte
omsorgsleilighetene
planlegges plassert, og
hvilken relevans disse
opplysningene har for vår
klient og den forespørsel vi
har sendt inn. Vi antar at
det ikke er på det aktuelle
friområdet som i dag
benyttes som parkering av
borettslaget at disse
leilighetene planlegges
etablert. Vi ber om en
redegjørelse for hvor
plasseringen er tenkt, da
borettslaget ikke kan forstå
at det kan være arealer
tilgjengelig for en slik
utvikling.

Det henvises i brevet til at

Det vises til tidligere
korrespondanse i saken,
senest Deres brev av 7.
august 2012.
Vi forstår at hovedkonklusjonen fra EBY fortsatt er at
kjøp ikke er aktuelt, da det
regulerte friområdet er
planlagt videreutviklet som
grøntområde – med mulig
mer intensiv bruk. Dette er i
tråd med det etaten har
uttalt i lang tid, uten at vi
kan se at de planer det
henvises til er noe klarere
eller mer konkrete enn
tidligere. Snarere tvert i
mot ser vi at etaten nå i
tillegg til fokus på grøntområder redegjør for planlagte utbyggingsprosjekter i

kommunen arbeider med
områdeutvikling av
Haugerud, og at det er
planlagt innsendt planinitiativ i løpet av de nærmeste månedene. Det
fremgår imidlertid på ingen
måte om den aktuelle
tomten vi her har reist
kjøpsforespørsel om vil bli
berørt på noen måte i den
forbindelse. Vi antar det
skyldes av planene
foreløpig ikke er klarlagt.
	
  Brevet henviser videre til at
Omsorgsbygg for tiden

utreder etablering av 100
omsorgsleiligheter på
Haugerud. I den forbindelse
henvises det til at dette har
som målsetting å være
ferdig i 2016 og at det
vurderes om det skal
etableres parkeringskjeller
under dette prosjektet.
Dersom alle disse – pr i
dag særs vage planene –
faller på plass, henvises det
trolig til at det vil være
mulig å kjøpe parkeringsplasser for kostpris.
Det er uklart hvor de nevnte
omsorgsleilighetene planlegges plassert, og hvilken
relevans disse opplysningene har for vår klient
og den forespørsel vi har
sendt inn. Vi antar at det
ikke er på det aktuelle
friområdet som i dag
benyttes som parkering av
borettslaget at disse leilighetene planlegges etablert.
Vi ber om en redegjørelse
for hvor plasseringen er
tenkt, da borettslaget ikke
kan forstå at det kan være
arealer tilgjengelig for en
slik utvikling.
Dersom opplysningene kun
er gitt for å vise at det
muligens om noen år vil
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Parkeringsplassene ved Haugerudveien 88 Nytt oppfølgende brev til byfornyelsesetaten
være mulig for borettslaget
å kjøpe parkeringsplasser
til kostpris, kan vi på vegne
av borettslaget meddele at
kjøp til slike priser ikke vil
være aktuelt for dem. Det
er uansett ikke mulig å ta
stilling til så vage planer
som det her henvises til.
Til slutt i brevet uttaler EBY
at de mener det bør være
plass nok på egen tomt for
å dekke opp for borettslagets parkeringsbehov.
Denne påstanden vekker
reaksjon hos borettslagets
styre, som gjennom mange
år har arbeidet intensivt
med nettopp å forsøke å
skaffe til veie flest mulig
parkeringsplasser på egen
tomt. Borettslagets styre har
også arbeidet aktivt gjennom mange år med å
forhandle frem løsninger for
parkeringsplasser herunder
forsøk på å formalisere
bruken av de parkeringsplassene vår henvendelse til
EBY gjelder på mer permanent basis.
Slik EBY formulerer sitt
brev, synes det som om det
ikke ser ut til å være noe
problem å få til parkeringsdekning for borettslaget.
Dette er direkte feil. Som vi
har redegjort for i vårt
brev av 18. mai 2012,
punkt 2 c, er Plan- og
bygningsetaten og bydel
Alna enige i at det er svært
dårlige parkeringsforhold
på Haugerud, herunder for

Solfjellet borettslag, og at
dette er forhold som konkret skal hensyntas i den
videre planlegging i
området.
I tråd med disse synspunktene mener vi som nevnt det
er naturlig at kommunens
etater her ser helhetlig på
situasjonen og utviklingen i

området, slik at de største
utfordringene søkes løst. Vi
kan fortsatt ikke se at det
foreligger noen konkrete
planer for utviklingen av
det aktuelle friområdet, kun
vage fremtidige planer slik
det har vært i lang tid. Det
faktum at EBY viser til at
det er planlagt utbygging
av 100 omsorgsboliger i
nærheten samt at de
foreslår etablering av store
parkeringsområder hvor
det i dag er grønt, viser
nettopp at det ikke er
mangel på friområder eller
grøntområder i området
som sådan. I så fall ville en
neppe foreslå eller tillate
slike nyetableringer.
Konkret når det gjelder
EBYs forslag om å få til
parkering på et særskilt
avmerket område, kan vi

meddele at borettslaget
allerede har sendt inn
forslag om parkeringsplasser på dette området.
Til orientering har borettslaget inntegnet 69 plasser
på det arealet hvor EBY
har anslått 60 plasser. Til
etatens siste forslag om å
parkere til og langs
”internveien” på kartet,
viser dette en manglende
forståelse av problemene
og situasjonen i området.
Dette er ikke en intern
kjørevei, men en gangvei
som ikke er egnet for
kjøring eller parkering.
Veien er i underkant av 2
meter bred, og benyttes
som felles gangvei for flere
borettslag i området.
Hvordan etaten ser for seg
at denne skal benyttes som
parkering synes dermed
uforståelig og lite gjennomtenkt. Slik situasjonen er pr i
dag parkeres det for øvrig
over alt på og langs
kjøreveier i området, slik at
det er en svært kaotisk og
uholdbar parkeringssituasjon. Økt parkering langs
med veiene i området er
verken mulig eller ønskelig.
Vi ber om at EBY vurderer
vår forespørsel på nytt, og
at det gis kommentarer til
de punkter som er nevnt
ovenfor.
Med vennlig hilsen
Torkildsen, Tennøe & co.
Advokatfirma AS

Vi minner borettslagets tillitsvalgte og
blokkontakter om at fristen for
påmelding til årets tradisjonelle samling
med styret utgår søndag 30. september.

Nytt
fra styret

Til etatens siste forslag om
å parkere til og langs
”internveien” på kartet,
viser dette en manglende
forståelse av problemene
og situasjonen i området.
Dette er ikke en intern
kjørevei, men en gangvei
som ikke er egnet for
kjøring eller parkering.
Veien er i underkant av 2
meter bred, og benyttes
som felles gangvei for flere
borettslag i området.
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ÅRGANG 27

Godkjent delingstillatelse fra Plan- og
bygningsetat.
Forslag om
På bakgrunn av generalforsamlingens
godkjennelse av kjøp av tomt ved
opprettelse av 20
Stjernemyrveien har borettslagetp-plasser
søkt avhengig
om deling med sammenslåelse som nå er
av tomtekjøp
godkjent av Plan- og bygningsetaten

Plan- og bygningsetaten
Vilkår for
behandler denne sak etter
gjennomføring
myndighet tildelt etaten i
I medhold av planForslag om
bystyrevedtak av
og bygningsloven
kjøp av tomt
09.06.2010, sak 232, jfr.
(pilt) g 20-1 første
byrådsvedtak av
ledd bokstav m) og
29.06.2010, sak 08/2010.
26-1 godkjennes
fradeling av 1 parsell
SØKNADEN:
på ca. 1670 m fra
Det søkes om å fradele en
gnr. 141/bnr. 54 til
parsell på 1756 m fra
boligformål som vist
eiendom 141/103.
på
ved-lagt
Adresse: HAUGERUDVEIEN
reguleringskart
med
etatens
KONSTITUERING
72 - 88 Eiendom: 141/54,
Grenseforløpet og
påtegning datert
103
A: Valg av møteleder
arealstørrelsen endret noe
25.06.2012.
da de faktiske forholdene
B:
Opptak
av navnefortegnelse
Eier:
Solfjellet
Borettslag
var noe annerledes enn
Fradelt parsell får gnr.
C: Valg av referent og to personer til å underskrive protokollen
skissert i søknaden. Par141
/
bnr.
391.
Saken gjelder: Deling med
sellen som søkes fradelt er
D:
Spørsmål
om
møtet
er
lovlig
kalt
inn
sammenslåing
dermed på ca.1667 m
BETINGELSER:
Tinglysing
av
DELINGSTILLATELSE
HISTORIKK
- SAKSBESKRIVELSE:
Søknaden er nabovarslet.
rettighetserklæring (se
Svar på søknad om
Det er ikke kommet inn
nedenstående
avsnitt
tillatelse
for tiltak
etter
På grunn
av parkeringssituasjonen
med stor underdekning av merknader.
betingelser).
plan- og bygningslovens
§
parkeringsplasser
med 70 andelseiere
på venteliste
borettslagets styre
- Parsellen
skalhar
sammenslås
20-1,
første
ledd
bokstav
sørget for utarbeidelse avmplantegninger
for
nye
parkeringsarealer.
med gnr. 141 / bnr. 103.
Stj

ern

em
yrv

eie

n

Nytt
fra styret

EKSTRAORDINÆR
GENERALFORSAMLING
SOLSTIKKA
- NYTT FRA STYRET

I medhold av plan- og
bygningsloven (pilt) g
20-1 første ledd bokstav
m) og 26-1 godkjennes
fradeling av 1 parsell på
ca. 1670 m

Det har igjennom lengre tid blitt ført forhandlinger med grunneiere av tomteparsell ved Stjernemyrveien, det er utarbeidet takst, styret og

Haugerud Varmesentral som varmeleverandør til
Haugerudåsen Borettslag?
Fra borettslagets protokoll:
Da Solfjellet Borettslag er
representert i AS
Haugerud Varmesentral
med 49% av aksjene
oversendes denne sak
12/12 med vedtak fra
sentralen til formel
godkjennelse i
borettslaget.
12/12 – Avtale for
varmeleveranse til
Haugerudåsen
Saksinformasjon: Jf. sak
10/12 deltar Jon Tveiten
v/Norsk Energi ved
behandlingen av avtalen
for varmeleveranse til
Haugerudåsen.

Vedtak i Haugerud
Varmesentral:
Enighet om at man skal
benytte en kostnads basert
modell, slik at Haugerud
Varmesentral får dekket
sine kostnader pluss et
påslag for fortjeneste.
Utbygger skal dekke
kostnad for tilknytning fra
eksisterende ledningsnett
og bærer også risikoen for

denne. Norsk Energi skal
godkjenne/kontrollere
teknisk løsning. Norsk Energi
utarbeider nytt avtaleutkast
basert på ovennevnte.
VEDTAK:
Vedtak i AS Haugerud
Varmesentral er godkjent av
styret i Solfjellet Borettslag
Borettslagets representant i
Sentralen Rune Ljostad har
styrets godkjennelse til å

føre saken videre

ÅRGANG 27

SOLSTIKKA - NYTT FRA STYRET

Gamle tørkebåser rives - erstattes med nye Diverse planting til erstatning for utgåtte planter
Grunnet en overkapasitet av tørkebåser i borettslaget og da det
ikke var tjenelig med generell vedlikehold av disse, besluttet
ekstraordinær generalforsamling 27. februar at tørkebåsene ble
fjernet til fordel for kun 2 stk tørkebåser for hver blokk i
vedlikeholdsfri galvanisert utførelse. Uteområdet etter de gamle
tørkeåsene ble omgjort til friområde i forbindelse med utskiftingen.
Borettslaget, blokkontakter og grøntutvalget har på hvert sine felt/
områder, bidratt til beplantinger og utbedringer i borettslaget.

Haugerudveien 72

Haugerudveien 80/82

Haugerudveien 86

Haugerudveien 72

Haugerudveien 78/76

Haugerudveien 82

Haugerudveien 84
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SOLSTIKKA - NYTT FRA STYRET

ÅRGANG 27

Ny støttemur bak Haugerudveien 84
Grunnet sand som
blåste opp på de
nedre balkonger ble i
sommer ny og høyere
støttemur ført opp.
Området bak
støttemuren vil bli
tilsådd med gress

Nytt plantefelt ved Haugerudveien 76/78

Grøntutvalget har i
regi av Edel Esse
med god hjelp fra
Sigmund Dahlsrud
opparbeidet et flott
plantefelt i nedkant
av kollen ved
Haugerudveien 76.

Plantefeltet vil senere bli tilført flere planter slik at med tiden vil det fremstå med
sessongmessig blomstring avheng av plantetype/årstid

ÅRGANG 27

SOLSTIKKA - NYTT FRA STYRET

Nytt treningsrom i Haugerudveien 86
I regi av blokkontakt
Liv Nordskag har
beboerne i
Haugerudveien 86 på
dugnad fått til et
fint trimrom som
benyttes flittig av
blokkas beboere.

Hvordan er opgavene med blomster/planter
fordelt og hvem har ansvar ? Og kan beboere
fjerne/felle busker og trær fra borettslagets
fellesområde?
Blokkontakter:
Blokkontakter har selv
ansvar for vanning og
stell av
sommerblomster i
bed inntil
blokkene og
i urner ved
eksempelvis
innkjøringer.
Rekvisisjon
til innkjøp av blomster
skrives ut av borettslaget.
Borettslaget har ikke
vedlikeholdsansvar for
planter som plantes av

enkelt beboere eller
blokkontakter.
Grøntutvalgets oppgave
er beplantning på fellesarealer som ikke har
direkte tilknytning til den
enkelt blokk. Grøntutvalget arbeider ut fra et
budsjett som er gitt på
bakgrunn av søknad med
fremlagte planer.
Borettslagets ansvar er
busker og trær som er
nedfelt i vedlikeholdsavtale med anleggsgartner
som skal foreta sesong-

messig nødvendig
vedlikehold i form av
beskjæring, gjødsling etc.
Beboere har ikke anledning til å fjerne/felle busker og trær fra borettslagets fellesområde. Slik
inngripen på fellesareale
kan medføre krav om
erstatning fra borettslaget.
Det skal alltid foreligge
et gartnerfaglig råd i
forbindelse med uttynning
og fjerning av trær.
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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
15. oktober 2012

