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Balkong med sluk og avløpsrør
Etter oppfordring fra beboere orienteres at rengjøring av sluk på
balkong hører inn under andelseiers vedlikeholdsansvar. Er selve
avløpsrøret på balkongen defekt vil vaktmester etter vurdering
skifte dette til et plastrør i lys grå farge på bakgrunn av
henvendelse fra beboer.
Følgende fremkommer av vedtektenes pkt. 7:
Andelseier har ansvaret for oppstaking og rensing av innvendige
avløpsledninger både til og fra egen vannlås/sluk og fram til
borettslagets felles-/hovedledning. Andelseier skal også rense
sluk på balkong.

Henvendelser til styret med e-post
Borettslaget mottar et vesentlig antall henvendelser i
form av e-poster. En stor del av disse henvendelsene
vedrører opplysninger som allerede er tilgjengelig for
beboer. Styret oppfordrer derfor beboerne til å gjøre
seg kjent med innholdet i årsmelding, vedtekter,
husordensregler og innholdet på borettslagets
nettside. Å besvare spørsmål når svaret er åpenbart er lett tilgjengelig for
beboer, er ikke en prioritert oppgave for styret.
Det gjøres spesielt oppmerksom på at henvendelser om følgende skal
rettes direkte til OBOS:
• Forsikringssaker vedrørende boligen.
• søknader om fremleie/bruksoverlating av boligen.
• Husleiespørsmål, parkeringsleie, purringer, utkastelser m.v. salg av boligen.
Forhold vedrørende praktisk drift som eksempelvis skifting av lyspærer eller
melding om feil og mangler som trenger praktisk oppfølging, skal
henvendelsene rettes direkte til vaktmesterkontoret i Haugerudveien 80.
E-post: solfjellet.vaktmesterkontor@getmail.no eller
tlf. 22-32-21-72 i kontortiden 10.30 - 11.30

Parkering av biler med oblat i Haugerudveien
Etter oppfordring fra beboere informeres følgende:
Beboere med parkeringsoblat benytter ofte
Haugerudveien til parkering fra dag til dag. Det er er
registrert opp til 16 biler som foretrekker denne
parkeringen framfor å benytte egen parkeringsplass. Av
hensyn til gjesteparkering anmodes derfor om at beboers
tildelte parkeringsplass benyttes til slik
langtids parkering.

SOLFJELLET
BORETTSLAG
Reg.nr.__________
Plassnr.__________
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Husk å kildesortere avfallet ditt

Kildesortering
=
resirkulering
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Utskifting av varmeveksler for radiatorvarme og
varmt tappevann i Haugerudveien 72
Gammel rørveksler

I alle borettslagets blokker
finnes det et teknisk rom i
kjelleren - en undersentral til
AS Haugerud Varmesentral. I
undersentralen finnes en
varmeveksler med automatikk
og pumper som sørger for å
levere varmt vann tappevann
og radiatorvarme til samtlige
leiligheter.

Grunnet innvendig lekkasje ble
det i sommer skiftet ut en 25 år
gammel rørveksler til en ny
plateveksler I Haugerudveien 72.

Ny plateveksler

Kostnaden til utskiftingen og rørarbeid utgjorde
kr. 213 263,- inkl. mva. Prosjektet var lagt ut på anbud og rimligste leverandør
ble valgt.
Det er 7 (syv) gjenstående gamle varmevekslere maken til den som ble skiftet ut i
Haugerudveien 72. Det må påregnes at disse gamle varmevekslere over tid må
skiftes ut. Kostnaden til utskiftningen må dekkes inn av felleskostnaden/husleien.

Branntilsyn i borettslaget
2. juli ble det utført branntilsyn i borettslaget. På bildet ser man hva
som ikke er tillatt av hensyn til brannsikkerhet
og rømningsveier. Forholdet er ikke uvanlig.
Dette skjer til stadighet i alle blokker. Ofte er
dette utflyttere som gir pokker i alle regler som på denne måten kvitter seg med det de
ikke lenger har brukt for. Også boende lurer
seg ned i kjellergangen, fellesrom ol. og setter
fra seg diverse rot, kjøleskap, komfyrer Tv,er og lignende.
Som privatperson får man levert slikt husgeråd gratis til
Branntilsyn
renovasjonsetaten (Brobekk) og el, forretninger hvis man
frakter de utgåtte artikler dit. Ved kjøp av nye elektroprodukter tar el kjedene de
utgåtte produkter i retur får en mindre sum.
Ved å gjemme husgerådet sitt i fellesarealer reduseres fremkommeligheten og
brannfaren øker. Bortkjøring av dette avfallet innebærer
økte kostnader for borettslaget som må dekkes av
Nei til sko utenfor
felleskostnaden/husleien til den enkelte andelseier.
leilighetsdører

Alle etasjevestibyler og kjellerganger er forskriftsmessig
ansett som rømningsveier. Det er derfor ikke tillatt med
hensetting av gjenstander i disse arealer. Unntaket
fremkommer av husordensreglene.
Forøvrig skal det ikke plasseres sko utenfor den enkelte
andelseiers leilighetsdør. Noe som ble spesielt påpekt
fra brannvesenets side under befaringen.

ÅRGANG 29

SOLSTIKKA - NYTT FRA STYRET

Branntilsyn - påsatte branner
Påsatte branner:
De fleste påsatte branner
starter i brennbart materialer
som er tilfeldig hensatt eller
lagret som bildet viser. Det
kan være bygningsmateriale,
pappesker eller søppel.
Beboerne må derfor være
observante og melde fra til styret
hvis man vet eller har sett noen
som har plassert sitt husgeråd i
kjellere eller andre rom. Styret vil raskt gripe fatt i
forholdet og gjøre sak gjeldende overfor
vedkommende som vi helst ikke vil ha boende i
borettslaget.

Branntilsyn - Tørrkoking
Tørrkoking, tørrsteking og overoppheting av olje/frityr
er den største årsaken til branner i Norge og ofte har
det vært utrykning til Solfjellet Borettslag av den
grunn - Derfor anbefales anskaffelse av komfyrvakt.
Brann i olje/frityrgryter stoppes med å legge et lokk
over gryten
En komfyrvakt sørger for å passe på komfyren om du
skulle glemme å skru av plater eller glemmer at det er
noe inne i ovnen og sovner på sofaen.
Og det er når berusede personer lager
mat, at det oftest
går alvorlig galt.
At det bare er eldre mennesker som
glemmer ting
på komfyren
er en myte.
Nesten hver
helg må
brannvesenet hjem til unge mennesker som
"bare skulle" lage litt mat, men som sovnet på
sofaen etter en tur på byen. Komfyrvaktens
tidsur hindrer i tillegg små barn i å kunne skru
på komfyren og brenne seg. Elektrisk feil i
komfyren er en stor årsak til branner og
risikoen minsker betraktelig hvis man bruker en
komfyrvakt som sørger for at det bare er strøm
på komfyren når du skal bruke den.
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Branntilsyn - elektriske apparater
Slik unngår du brann i elektriske apparater
• Bruk aldri skjøteledninger på apparat over 1000 watt.
• Vaskemaskin, tørketrommel og oppvaskmaskin skal bare
brukes når du er hjemme og ikke når du sover.
• Tøm lofilteret i tørketrommelen etter hver bruk
• Ikke bruk komfyren når du er full eller trøtt.
• Ikke bruk PC i senga.
• Ikke lad mobilen eller pc`en om natta.
• Slå av tv´en med avknapp på apparatet.
• Bestill el-sjekk av leilighetens el-anlegg
og oppbevar rapporten i
sikringsskapet -Ditt ansvar som
andelseier

Bruk grenkoblinger med
overspenningvsvern

Når uhellet er ute - Husordensregler

Ikke alle får med seg hvordan man forholder seg når uhellet er
ute eller hvordan man forholder seg til borettslagets regler.
(Spesielt boring og banking).
Anbefaling:
Ta en titt i årsmeldingen, vedtektene eller på oppslagstavlene
i etasjevestibylene.
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Husholdningsavfall i sjaktluken
Ta hensyn - Unngå at
nedkastluken blir avstengt
slik at du må ta heisen ned
å gå ut med søppelet.
Og hvis uhellet skulle være
ute med søl nedover under
luken - Ja da vasker du
det selvfølgelig bort.

Og det skal kun kastes
husholdningsavfall som fordeles i blå,
grønne og vanlige handleposer.

Med ønske om en
riktig fin høst til
alle beboere
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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

Solfjellet Borettslag består av
9 høyhus med12 etasjer. Det er
to heiser og ett fellesvaskeri 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.
Antall leiligheter er 648. 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

Driftskontoret
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VELKOMMEN TIL
BORETTSLAGET
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22 32 21 72

E-post:
solfjellet.vaktmesterkontor@getmail.no

Administrasjon - Styret

Driftskontoret - Ansatte

Haugerudveien 80, 0674 - Oslo

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