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Andelseierne har 0 i eiendomsskatt
EIENDOMSSKATTESEDDEL 2016
Bystyret i Oslo vedtok 16.12.2015 at det skal kreves inn eiendomsskatt på
boliger, fritidsboliger, ubebygde tomter og andre eiendommer som ikke er
næringseiendom, verk eller bruk i 2016. Skattesatsen er 2 promille.
Som kjent er det borettslaget som får kravet om eiendomsskatt som
andelseierne må betale gjennom felleskostnaden. Eiendomsskatten for
Solfjellet Borettslag har imidlertid blitt beregnet til 0 slik at det ikke blir
noen eiendomsskatt for borettslaget å betale.

Solfjellet borettslag har eiendomsskatt kr. 0
Gårdsnr / Bruksnr / Festenr / Seksjonsnr :141 / 103 / 0 / 0
Eiendommens adresse: Haugerudveien 78
Fakturamottaker: OBOS BBL
.Boligverdi fra Skatteetaten: 1 337 133 835.
Eiendomsskattegrunnlag * 1 069 707 068
Fritak: 0. Bunnfradrag: -1 069 707 166
Beregningsgrunnlag: 0
Promille: 2,00
Eiendomsskatt: 0
BETALING AV EIENDOMSSKATT
Er beregnet eiendomsskatt mindre enn 50 kroner, kreves den ikke inn, og det blir heller
ikke sendt faktura. Faktura sendes til den som er oppført som fakturamottaker for
eiendommen
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Som andelseier er det mye du må passe på i din
leilighet - her er noen punkter.
Ved luft på radiatoren (Lyder manglende varme) må du skru
forsiktig lufteskruen til venstre til
det kommer vann ut av uttaket for
vann. Når det ikke kommer mer
luft men bare vann stenges
lufteskruen. Hvis det ikke kommer
vann/luft ut av uttaket har noen
sannsynlig malt igjen uttaket. Bruk
noe tynt til å fjerne malingen og
prøv på nytt.
Ikke skru lufteskruen helt ut.

Du vil da forårsake
vannskade og vil bli
erstatningspliktig overfor
borettslaget.

Lufteskrue som
benyttes til å lufte
radiatorer. Denne
får du kjøpt på
vaktmesterkontoret
for kr. 25,-.

! PASS PÅ !
Medfører ditt manglende
oppfølgende vedlikehold i
henhold til vedtektene
bygningsmessig følgeskade
som må utbedres, vil du bli
belastet med egenandelen på
kr. 10 000,-.

Vil du vinne en
måneds husleie se side 7
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Radiatorkran

Pakkboks

Ved litt lekkasje på topp av
pakkboksen må må denne
strammes inn. Skru forsiktig til
venstre (Andelseiers
vedlikeholdsplikt).
Hvis dette ikke hjelper - Kan du
ta kontakt med
vaktmesterkontoret som kan
pakke om kranen.
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Forslagsfrist til ordinær generalforsamling
I henhold til lov om
borettslag, skal styret
varsle alle andelseiere om
dato for avholdelse av
generalforsamlingen og
om siste frist for innlevering av forslag.
Til orientering er det
forventet at ordinær
generalforsamling vil bli
avholdt medio april 2017 i
Haugerud kirke

fremkommer også som
opplysning på
borettslagets nettside.
For å kunne fremme forslag
til generalforsamlingen må
man være andelseier i
borettslaget.

være stilet til generalforsamlingen samt undertegnet med andelseiers
navn, adresse og leilighetsnummer.

Forslaget bør være
relevant for behandling
av en generalforsamling.

Eventuelle forslag som
ønskes behandlet av
generalforsamlingen, må
være innlevert senest
15. januar 2017.

Forslaget sendes til
borettslagets adresse som
er:
Solfjellet Borettslag v/
styret Haugerudveien 78,
0674 - Oslo

Forslagsfrist 15. januar er
fast årlig frist for forslag
til generalforsamlingen og

Forslag som fremmes til
behandling overfor
generalforsamlingen - skal

Borettslaget ved styret
behandler et eventuelt
forslag før generalforsamlingen og vil avgi
sine skriftlige merknader
og innstilling til forslaget.

Ved et eventuelt forslag overfor generalforsamlingen, er det
naturlig at du som forslagsstiller møter opp til behandlingen
og således overfor de fremmøtte andelseiere, er tilgjengelig for
eventuelle spørsmål og avklaringer vedr. forslaget

Røykvarsleren - Ditt ansvar

Jul og ny t tår er høy tid
for brann. Husk å sjekke
at røyk varsleren er i
orden
Jul og nyttår nærmer seg - Bruk av balkonger
Vi minner om at oppskyting av raketter
fra balkonger ikke er
ti l latt. Leve n de lys i fo r m
av fakkelbokser ol. er
heller ikke tillatt brukt på
balkonger
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Husk å steng luken til søppelnedkastet

Nøkkelen passer
der pilen peker

Til deg som ikke klarer å stenge luken til søppelnedkastet slik at det blir
vond lukt i vestibylen og slik at luken står og slår når heisdøren går opp og
igjen. Dette er et problem i borettslaget På tide å anskaffe nøkkel eller
bruke den du har? Du får kjøpt nøkkel for åpning og stenging av
søppelnedkastet på Jernia for kr. 150,-. Fint hvis du også gjør hverdagen
litt bedre for de andre som bor på sammen gang /vestibyle som deg
Dersom problemet fortsetter må
borettslaget vurdere å stenge alle søppel
nedkastene slik at du må gå ut å kaste ditt
avfall i en søppelsilo.

Kast av juletrær
Containere for juletrær vil bli utplassert
mandag 2. januar og vil bli stående til
mandag 9. januar
Det er ikke tillatt å kaste annet enn
juletrær i de utplasserte containere.
Beboerne må selv bringe trærne til
de utplasserte containere.
Husgeråd skal leveres til komprimeringsbilen
som møter frem ved hver blokk
Mandag 2. januar (Start kl.18.00 i Haugerudveien 72
ca. 15. minutter stopp ved hver blokk)

Borettslagets styre ønsker alle beboere
en riktig God Jul
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Leilighetens avtrekksystem

Viktig informasjon om riktig bruk av ventiler i leiligheter
Samtlige blokker i Solfjellet
Borettslag har mekanisk
avtrekk med en avtrekks
vifte som står i et eget
vifterom. Avtrekkskanaler
fra hver leilighet fører opp
til vifterommet der
avtrekksviften sørger for
at ventilasjonsluften fra
leiligheter føres opp og
utover tak.
Bygningskonstruksjonen
med direkte mekanisk
avtrekk er fra slutten av 60
tallet og i henhold til den
tidens byggenorm.
Det er viktig å sørge for at
samtlige luftinntaksventiler i
leilighetens vinduer og
yttervegger er åpne.
stenges disse vil det kunne
medføre at avtrekksviften
drar matlukt inn fra
naboleiligheter.
Det er sterkest avtrekk fra
kjøkken og bad. WC
rommet har svakest/mist
avtrekk og det skal lite til
for at dette avtrekket
uteblir. Avtrekksventiler som
sitter på innervegger Kan
reguleres. For å oppnå
bedre avtrekk fra WC kan
avtrekk fra bad og kjøkken
strupes inn men aldri steges
helt inntil man oppnår
bedre avtrekk fra WC.
(Her må man prøve seg
frem.
Den vanligste feilen som
gjøres er at man stenger
luftinntaksventiler i vinduer
og yttervegg fordi man
føles at det trekker kald
luft. Da reduseres
nødvendig

luftgjennomstrømning
og kaldluft trekker inn
gjennom bygningskonstruksjoner og
andre områder rundt
vinduer.
I tillegg fjerner man
grunnprinsippet om at
luft som skal inn
gjennom luftinntaksventiler faller ned over
radiatoren som skal
varme opp denne
luften.
Ved montering av
kjøkken er det viktig
og ikke forlenge
avtrekkskanalen fra
avtrekksventilen i
kjøkkenveggen eller
på andre måter bygge
den inn da dette
medfører større luft
motstand som igjen
reduserer avtrekket i
leiligheten. Ved utskifting
av dører til våtrom skal det
benyttes flat terskel slik at

Luftspalte til våtrom/bad

luft kan slippe inn gjennom
en luftspalte mellom dør og
terskel.
Ved daglig bruk av badet
til dusjing, bruk av vaskemaskin og tørketrommel er
det spesielt viktig og ha
god utlufting på badet for
å unngå sopp og råte. Et
tips er å la døren til badet
stå litt åpent under og etter
bruk for å fjerne luftfuktig
heten så raskt som mulig.

Avtrekksvifte

Å tilslutte avtrekksvifte over
komfyr til kjøkkenets
avtrekksventil eller til
luftinntaksventiler i en
yttervegg er ikke tillatt da
dette vil medføre at matos
trenger inn i flere
leiligheter.

Avtrekksventil
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Urinering og avføring i heiskupe i
Haugerudveien 78
I Haugerudveien 78 er
Skriv inn tekst
beboerne
plaget av en
person som urinerer og
kliner avføring inne i
heisene .
Forholdet er selvfølgelig
sterk ubehagelig og
beklagelig overfor
beboerne.
Det er dessverre lite
styret for gjort med
dette før det legges fram
en skriftlig signert klage
med oppgitt navn på
vedkommende som står
bak dette svineriet.

Styret kan ikke gå til
aksjon overfor
bydelsoverlegen eller gå
til enn oppsigelse basert
på kun mistanker.
Med en gang styret har
mottatt en signert klage
fra de som har sett og
vet med sikkerhet hvem
personen er, vil styret
innlede arbeidet med få
vedkommende fjernet fra
borettslaget.
Borettslaget ved styret
kan ikke igangsette slike
drastiske tiltak overfor
en person basert bare på
mistanker.

Slike enkelte episoder i
en blokk er etter styrets
oppfatning heller ikke et
godt nok argument for å
gjennomføre videoovervåkning hverken av
samtlige heiser eller
vestibyler i borettslaget.

Skikkelig drittheis

Styret ønsker alle
beboere en riktig God
jul og et Godt Nytt år
Jule Quiz
VÅRT NÆRMILJØ - SKOGEN
Hvor er de t te bilde t tat t og hva er navne t som er
knyt te t til stede t?
Svarer du riktig k an du v inne en måned husleie.
Ved f lere riktig svar t rekke s ut en v inner.
St yre ts medlemmer har ikke anledning til å
delta.
Dit t svar sende s innen 15. januar til:
st yre t.solfjelle t@ge tmail.no
eller legge s i st yre ts postk asse utenfor
Haugerudveien 78
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BORETTSLAGET
Solfjellet borettslag er en typisk
representant for 60-tallets
boligarkitektur

Beboeravis
for
Solfjellet Borettslag
Styrekontor
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
Telefon:
22 32 21 03. Kun i kontortiden
1. og 3. onsdagen i måneden
mellom kl. 18.00 og 19.00
E-post:
styret.solfjellet@getmail.no

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.

Administrasjon - Styret
Styreleder: Terje Aas
Nestleder: Mette Holmen
Styremedlemmer:
Sølvi Klaussen
Stein Even Graadahl
Roald Silnes
Driftskontoret - Ansatte

SOLSTIKKA
ØNSKER ALLE
NYINNFLYTTEDE
VELKOMMEN TIL
BORETTSLAGET

Driftskontor

Vaktmestere:
Max Enger
Robert Schaug
Jon Gunnar Hesmyr

Design & layout
Terje Aas
Trykk
Bedriftstrykkeriet AS
Tvetenveien 162,
0671 - Oslo

Haugerudveien 80, 0674 - Oslo

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

Årgang 31
Julen - 2016

! Vi er på Nett !

22 32 21 72
Kun i kontortiden kl. 10.30 til 11.30

http://www.solfjellet.no
E-post:
solfjellet.vaktmesterkontor@getmail.no

Neste utgivelse
Våren 2017

