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Våtromsrehabiliteringen
Våtromsrehabilitering
Showrom / utstilling

Riggområdet med Showrom
ble etablert i mai/juni og
rehabiliteringen startet i
blokk 72 mandag 1.
august.
Som tidligere orientert i
«Solstikka» vil beboerne
noen få uker før oppstart i
den enkelte blokk bli
innkalt til et beoermøte
hvor man får utdelt sin
informasjonsperm med
opplysninger om arbeidet
og muligheten til å bestille
tilleggsarbeid og utstyr.
Etter avholdt beboermøte
får beboerne tilgang til
utstillingsrommet.

Som en påminnelse
gjengis fremdriften
blokk for blokk

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

Innledende

Blokk 72

Blokk 74

Blokk 76

Blokk 78

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

Prosjektering
Planlegging
Rigg
Byggemøter
Utstillingsrom
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Våtromsrehabiliteringen - Informasjonsmøter for
beboerne - møtene avholdes i Haugerud kirke
I skrivende stund er det
avholdt informasjonsmøter
for beboerne i blokk 72 og
74.
Beboerne i de øvrige blokker bør notere seg møtedato for sin blokk.
Haugerudveien 76:
Uke 48 - 2011
mandag 28. november
Haugerudveien 78:
Uke 11- 2012
mandag 12. mars
Haugerudveien 80:
Uke 26 - 2012
mandag 25. juni

Haugerudveien 82:
Uke 44 - 2012
mandag 29. oktober
Haugerudveien 84:
Uke 6 - 2013
mandag 4. februar

I de avholdte møter for
Haugerudveiem 72 og 74
var interessen stor.
Fremmøtet var upåklagelig.
Det var ca 100 fremmøte
på hvert av møtene.

Haugerudveien 86:
Uke 22 - 2013
mandag 27. mai
Haugerudveien 88:
Uke 37 - 2013
mandag 9. september

Alle beboere vil få
utdelt innkalling i
forkant av møtet.

Bildegalleri
Tildekking må til

Sentralstøvsuger i hovedtrapp

Blandestasjon for sement
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Hvilken elektroinstallatør skal jeg benytte til
oppgraderinga av sikringskap?
I rundskriv som ble utdelt
juli/august ble andelseierne anbefalt å oppgradere
sikringsskapene samtidig
med våtromsrehabiliteringen. Oppgradering av
sikringsskap er et tilvalg
fra S-Bygg i forbindelse
rehabiliteringen.
I ettertid har et firmaet som
heter Elkomfort overfor
andelseierne gitt et tilbud
som ligger lavere enn
tilbudet fra S-bygg.
Vi har derfor overfor SBygg fremlagt tilbudet fra
Elkomfort og spurt om hva
som er forskjellen på dette
tilbudet og tilbudet fra AKelektro sitt tilbud gjennom
S-bygg:
S-bygg orienterer følgende:
Forskjellen på tilbudene er i
hovedsak at:

Prosjekt

Det er viktig å merke seg at
det er OBOS Prosjekt man i
første ongang skal kontakte
vedr mangler eller den faglige
utførelsen av våtrommet.
Det er altså ikke styret man
skal henvende seg til
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• Ak-elektro bruker
forskjellige typer
automater i
sikringskapet.
• Ak-elektro søker
Hafslund om
oppgradering av
hovedsikringen fra
25 amper til 32
amper.
• Ak-elektro skifter
måle sløyfe til
dagens krav.
• Ak-elektro bruker
ikke plast deksel som
ramme men en reab
ramme i stål som varer
hele sikringskapes levetid
noe som plast ikke gjør.
• Ak-elektro har også forlenget garantitiden i tråd
med kontrakten for rehabiliteringen.

Da vedlikeholdet av
sikringsskapet faller inn
under andelseiers vedlikeholdsansvar blander
styret seg ikke opp i
hvilket firma andelseier
benytter til oppgardering av sikringskapet

Hvem gjør hva under rehabiliteringen? Hvor skal
beboerne henvende seg?
Bjørnar Hansen
Borettslagets engasjerte
prosjektleder fra OBOS
Prosjekt
Prosjktleder følger opp våtromsrehabiliteringen i sin
helhet samt sørger for å
innkalle til byggemøter og
fører referat. Det er Bjørnar
Hansen man kontakter hvis
man eventuelt har noen
Svein Tore Sagen
Borettslagets engasjerte
byggeleder fra
OBOS Prosjekt
Byggeleder foretar
kontrollbefaring
sammen med S-bygg etter
at vårommet er meldt
ferdig fra S-bygg sin side.
Det føres kontrollskjema
med eventuelle feil/

merknader vedr mangler
eller selve den faglige
utførelsen av våtrommet.
Kontaktinformasjon:
Direktenr.: 22 86 57 41
e-post:
bjornar.hansen@obos.no

mangler som må utbedres.
Det blir gitt frist for
utbedrig og skjemaet
returneres til OBOS Prosjekt
i signert stand.
Kontaktinformasjon:
Direktenr.: 22 86 58 14
E-post:
svein.tore.sagen@obos.no
Fortsetter side 5

ÅRGANG 26

SOLSTIKKA - NYTT FRA STYRET

Hvem gjør hva under rehabiliteringen? Hvor skal
beboerne henvende seg?
Jan Erik Blomberg er
S-bygg (entreprenørens)
byggeleder og følger opp
de engasjerte håndverkere.

e-post:

jan-erik.blomberg@s-bygg.no

Kontortid:
07.00 - 15.30
Fredager 07.00 - 13.00

Han har kontor i brakkeriggen ved blokk 78.
Kontaktinformasjon:
Telefon: 41 55 73 44

Vaskemaskin på badet
Som kjent er det innkludert i prosjektsprisen legging av ny kurs fra
sikringsskap til bad slik at vaskemaskin kan benyttes på en
forsvarlig og sikker måte.
Andelseiene bør derfor i forbindelse med rehabiliteringen
vurdere de foreliggende muligheter til utvidelse og
innredningsløsninger, slik at vaskemaskin kan tilpasses
baderommet.

Kostnadsfordeling ved rehabilitering i borettslag
Kostnadsfordeling av
rehabiliteringsarbeider

Badene i borettslaget er like store. Kan
generalforsamlingen
da vedta at alle
kostnader ved baderomsrehabiliteringen
skal deles likt?
Kostnadsfordelingen i
borettslag skal normalt
følger regelen i borettslagslovens § 5-19 (1),
nemlig fordeling etter
felleskostnadsnøkkel
fastsatt ved stiftelsen,
normalt sett med
utgangspunkt i areal.

Den enkelte andelseier
har krav på at denne
kostnadsfordelingen følges, og skal den fravikes
krever det samtykke fra
de andelseiere det gjelder, jfr borettslagslovens
§ 5-19

I Oslo Tingretts dom av
15.09.2005 fastslo retten
at man ikke fant rettslig
grunnlag for å avvike
kostnadsnøkkelen i borettslag ved baderomsrehabilitering selv om
badene var like i
størrelse og fordelingsnøkkelen innebar at
eiere av 4-roms betalte
vesentlig mer enn eiere
av 2-roms.
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Parkeringssituasjonen - Nye parkeringsplasser ?
Borettslagets styre har det
siste halvår arbeidet videre
med få til nye parkeringsarealer. Det har vært avholdt møter med grunneier
av tomteparsel som går
over snuplassen og opp mot
kollen/Solfjellet.
Disse møtene har så langt
vært positive og en forutsetning for en eventuel
kjøpsavtale mellom
grunneier og borettslaget

er at den blir godkjent av
generalforsamlingen. Et kjøp
av tomtearealet vil kunne
åpne for utnyttelse av borettslagets areal ved Haugerudveien 86 samt muliggjøre en bedre adkomst til
et parkeringsareale ved
Haugerudveien 88.

terrassehus oppover kollen
som tidligere har vært
fremmet til behandling. Det
vises forøvrig til informasjonen om parkeringsarealene
i juni utgaven av Solstikka
som kan lastes ned fra
borettslagets nettside under
kategoriene:

En annen side av saken er å
bli kvitt usikkerheten relatert
til en eventuell fremtidig
boligbygging i form av

«Nyttig» deretter
«Solstikka»

Borettslaget har sagt opp
firmaet InterPark som har
parkeringskontrollen inne på
borettslagets område.
Oppsigelsen er grunnet i
manglende kontroll.
Oppsigelsen er gjeldende fra
og med 31.12.11.
Det vil bli inngått ny avtale
om parkeringskontroll, hvor
det vil bli vektlagt bedre
kontroll om natten

Tyverier i borettslaget
I Haugerudveien 86 har
det den senere tid blitt
stjålet gjenstander fra
sykkelbod, uteareal og
andre steder. Av ting som
har blitt stjålet er:
Madrass til stol, sykkeldekk, utebenk, sekk med
bark samt tøy fra vaskerommet.

I Haugerudveien 82 har 2
blomsterurner med planter
blitt stjålet.
På bakgrunn av tyveriene
orienteres at noen følger
ekstra godt med.
Tyverier enten det er
beboers eiendeler som
oppbevares i fellesarealer

eller eiendeler tilhørende
borettslaget, så vil forholdet
umiddelbart bli politianmeldt når gjerningspersonen
blir kjent.
Er gjerningspersonen andelseier i borettslaget vil
vedkommendes borett bli
tatt opp til vurdering av
borettslagets styre.
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Opphør av fellesmåling etter krav fra NVE
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 eller
fritidsbolig skal måles og
avregnes hver for seg. Jf.
forskriftsvedtaket skal også
allerede etablerte fellesmålinger av boenheter og
fritidsboliger avvikles, og
vedtaket er uavhengig av
hvilke strømleverandør man
har valgt.

I de tilfeller fellesmålte
boenheter og fritidsboliger
avregnes med nettselskapets intemmålere, skal det
så raskt som mulig etableres separat måling og avregning av hver enhet.
Etablering av separat måling medfører normalt ikke
behov for arbeider på det
elektriske anlegget, hos den
enkelte kunde. Det vil dog
være behov for å frakoble
hoved/fellesmåler og at
det i mange tilfeller må
etableres nytt måler anlegg
for gårdslysanlegg.
Som det fremkommer av
ovenstående informasjon
mottatt i brev fra nettselskapet Hafslund, opphører
fellesmålingen i borettslaget.
Krav om opphør kommer
ikke som noen overraskelse
da nettselskapene har tapt

inntekter på økende omfang til etablering av fellesmåling. Selv om fellesmåling for noen år tilbake
ble innført på bakgrunn av
et generalforsamlingsvedtak vil ikke opphør av
fellesmålingen utløse behovet for nytt generalforsamlingsvedtak, da kravet
er nedfelt i kontrollforskriften.
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Ved fremtidig opphør av
fellesmåling vil andelseierne
igjen selv kunne velge
strømleverandør.
Ved tilbakeføring fra fellesmåling til individuell måling
er det en del praktiske forhold som må avklares mellom borettslaget, nettselskapet og strømleverandøren
LOS.
Borettslaget vil komme tilbake med ytterligere informasjon når dette foreligger.

Energiattest
Alle leiligheter i borettslaget har nå fått tildelt sin
energiattest. Energiattesten
sammen med bekreftelse
kan lastes ned fra borettslagets nettside:

www.solfjellet.no

På en tredelt skala fra
grønn til rød betyr grønn
farge på energimerket at
bygningen har et oppvarmingssystem som gjør
det mulig å varme opp boligen med fornybar energi
uten direkte bruk av elektrisitet og/eller fossilt bren-

sel. Bokstaven i merket er
fastsatt ut fra bygningskonstruksjonen.
På borettslagets nettside
går du til kategorien
«Nyttig» velger deretter
kategorien «energiattest»

Telehiv på den det nye parkeringsarealet
Del av øverste parkeringsrekke på det nye
parkeringsarealet ble gravet opp i høst grunnet
telehiv.

Årsaken til telehivet skyldes et vannførende rør
som var dårlig remontert i forbindelse fjorårets
opprettelse av parkeringsarealet

Med ønske om
en riktig fin høst
med
eller
uten
paraply

BORETTSLAGET

Høsten - 2011

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

Solfjellet Borettslag består av
9 høyhus med12 etasjer. Det er to
heiser og to fellesvaskerier i hver
blokk. Byggingen av. borettslaget
tok til i 1966, ble ferdigstilt i
1970 og kan sies å være en typisk
representant for 60-tallets
boligarkitektur. Arkitekter var
Rinnan og Tveten og
hovedentreprenør var
Fagbygg A/S.
Borettslaget består av 648
leiligheter. Det er tre hovedtyper
leiligheter, liten toroms, stor toroms
og treroms på henholdsvis
43,34 m2, 55,5 m2 og 80,55 m2.

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

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

Driftsleder: Jørgen Dammen
Vaktmester: Roger Lunde

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. februar 2012

