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Solstikka fyller 30 år / 1985 - 2015
Slik startet det:
I 1985 konkluderte disse unge menn i
styret med at det var behov for en
borettslags avis for å bedre informasjonen i borettslaget. Det ble søkt etter en
redaktør som kunne dra det hele igang.
Valget falt på
Ingrid Foss som
av styret fikk
Fra venstre: Bjørn Larsen, Terje Aas, Sven
følgende omMichelsen og Steinar Grongstad
tale i “Solfjellets Beboeravis” som dengang var navnet på avisen.
“Etter at styret så smått begynte å sysle med tanker om et
informasjons skrift i borettslaget, og så muligheten til at noen i
Ingrid Foss
borettslaget hadde kvaliteter og interesse for å iverksette
Borettslagets første
idéen, gikk styret ut med en etterlysning etter denne “noen” i
redaktør
det første spede forsøk på et informasjonsskrift redigert av
styret selv. Vi er overordentlig godt fornøyd med at vi herved
kan meddele at den ettersøkte “noen” er funnet. Hun bærer navnet Ingrid Foss. Ingrid er
interessert, hyggelig og omgjengelig , og hun besitter etter vår mening de egenskaper som
vil gi oss en god redaktør og en god avis. Det er derfor med glede vi nå overlater redaksjonsansvaret til henne. Styret vil ønske henne lykke til med avisen. Samtidig vil vi oppfordre beboerne til å støtte Ingrid med idéer og innlegg.”
Etter Ingrid Foss har følgende redaktører opp igjennom årene bidratt til utgivelsen av
Solstikka:
Guri Tambs-Lyche Haugerudveien 88, Kari Lindegaard Haugerudveien 80 og Thom Gulbrandsen Haugerudveien 86. I tillegg har
et flertalls redaksjonsmedlemmer opp
igjennom årene bidratt med redaksjonelt
stoff til Solstikka og alle fortjener en stor
takk for å videreføre utgivelsen av avisen i
mange år.
I løpet av disse 30 årene har Solstikka blitt
tildelt 3 priser «Gullblokka» for årets
beste borettslags avis i: 1988, 1995 og
1999.
I 2009 besluttet styret å videreføre Solstikka i egen regi da det viste seg å være
vanskelig å få noen til å påta seg et så tidkrevende verv som redaktør.
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Forbrukfordelingen av energi - borettslagene 2014
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Nyttige opplysninger foran årets ordinære
generalforsamling

Generalforsamlingen er
den øverste myndighet i
borettslaget. Generalforsamlingen ledes av styrets
leder med mindre generalforsamlingen velger en
annen møteleder.
I generalforsamlingen som
avholdes hvert år presenteres styrets arbeid og
resultater gjennom årsberetning og regnskap.

andre saker enn det
som er bestemt angitt i
innkallingen.

alle beslutninger med
alminnelig flertall av de
avgitte stemmer.

Etter loven har forretningsfører og styreleder plikt til å være tilstede.

Ved stemmelikhet utgjør
møteleders stemme utslaget dersom han/hun
har stemmerett. Har han/
hun ikke stemt eller det
gjelder valg, avgjøres saken ved loddtrekning.

Når det skal fattes
vedtak har andelseier
kun en stemme. En annen person kan stemme
med fullmakt fra en
andelseier som ikke har
anledning til å være
tilstede.
Det er kun anledning til å
inneha og benytte en fullmakt. Hvis den annen personen er en andelseier, kan
man altså møte med 2 - to
stemmer. Fremleietaker
(bruker) og en representant fra OBOS har
rett til å møte med
tale og forslagsrett
men ikke stemmerett.

Styret honoreres for sin
innsats gjennom generalfor-samlingens fastsettelse
av styrehonoraret.

Ved avstemming betraktes blanke stemmer som ikke avgitt
og telles ikke med i
opptellingen.

Generalforsamlingen kan
ikke ta opp til behandling
eller treffe beslutning om

Ved de unntak som
følger av loven eller
vedtektene, treffes

Lov om borettslag har ingen bestemmelse om hvordan avstemmingen skal
foregå og gir ingen andelseier rett til å kreve det.
Møteleder eller minst en
tiendedel av de fremmøte
kan kreve det.

«Forøvrig er det
møteleders beslutning»

Vel møtt til ordinær
generalforsamling som
avholdes i Haugerud kirke
onsdag 22.april.
Inngangen på nedre plan
benyttes
Møt frem i god tid.Dørene
stenges kl.18.00
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Grøntutvalgets arbeid 2014
Våren startet tidlig i år. Allerede 23. mars startet vi med med raking av plen utenfor blokk
nr. 78. Mye kvist og annet skrot hadde samlet seg opp i løpet av tiden S-Bygg hadde
tilhold her. Rusken ble avholdt 13. og 14. mai og GU kontaktet Oslo Kommune Ruskenkontoret og vi fikk utdelt både hansker, plastsekker og div. reklamemateriell som
ble delt ut til de som var tilstede. Upåklagelig innsats fra alle som deltok.
På vårt første møte i begynnelsen av april hvor alle 3 medlemmer var tilstede ble vi enige
om å ta en felles befaring i slutten av april. Nytt prosjekt ble planlagt mellom blokkene
82 - 84. Ble beplantet på sensommeren på begge sider av gangveien. Vi er ikke ferdige
på fjellet ved tørkeboden. Videre fikk vi plantet om alle plantene som ble fjernet av gartneren da det skulle plantes plen der disse sto. Disse har vi plantet ved foten av «kollen»
nærmest 84.
Bedet inntil tørkeboden har vært noe problematisk. I tiden
som har gått har rådyrene spist opp tulipanene, asfaltarbeidere plantet overflødig asfalt midt i stemorsblomstene
og meldugg rammet høstfloksen. Sistnevnte fikk behandling etter beste «kjerringråd» og deretter forent med de
andre ved foten av kollen for å se om disse trives bedre
der.
Skråningen ned mot bussholdeplassen ble planlagt til sensommer/høst med planter som klarer mye tørke. Der ble plantet forskjellige typer løk og
andre stauder som vi håper vil lyse opp til våren. Området rundt Grillplassen er hele tiden
aktiv. Denne ble også utvidet i løpet av sommeren. Gress og røtter ble fjernet og nytt
vakkert fjellparti kom til syne. Planting påbegynt og videre bearbeiding fortsetter neste
sesong. Vi har fått mye positiv omtale av mange forbipasserende og det er svært
gledelig.
Grøntutvalget foretrekker utendørs møter ved Grillplassen og de tas gjerne i forbindelse
med planlegging av nye plantekjøp. Vi har foretatt 20 reiser til og fra forskjellige planteforhandlere i løpet av sesongen og har klart å holde oss godt innenfor budsjettet. Vi ser
frem til å fortsette vårt arbeide også i 2015 og håper på fortsatt støtte fra Styret og
Generalforsamling.
Grøntutvalget 9. februar 2015
Edel Esse / Sigmund Dahlsrud / Sigrun Skogfoss

Dyreutvalgets arbeid 2014
Årsrapport fra Dyreutvalget 2014 / 2015
Etter generalforsamling ble dyreutvalget valgt for ett år til:
Martin Gjellum - Haugerudveien 82
Kurt Madsen - Haugerudveien 88
Tom Nørve - Haugerudveien 74
Sara Elisabeth Kylgaard - Haugerudveien 84
Dyreutvalget hadde møte 5-6 ganger i løpet av 2014/2015. Møtene har funnet sted på
styrerommet i Haugerudveien 78 og fellesrommet i Haugerudveien 82.
Fordeling av honorar for 2013:
Fordelingen av honorar ble tatt opp på møte, det blir fordelt likt mellom medlemmene.
Facebook side «Solfjellet borettslag hund og katt» har fått et økende antall brukere i
2014, og har 36 medlemmer som er aktive brukere.

Fortsetter side 7
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Dyreutvalgets arbeid 2014
Flere beboere fra nabo borettslaget har også ønsket
medlemskap, noe dyreutvalget har sett på som nyttig da
det deles tips og råd om dyremiljøet i nærområdet.
Etter henvendelser til kommunen om nye benker på friområdet (2013) og at gressklipping i sommerhalvåret økes fra
2 til 3 ganger, ble det bestemt at klipp av plen ble tatt etter behov, dette gjelder også tømming av søppel. Dyreutvalget plasserte ut nye benker og gartner plantet trær i
forbindelse med oppussing av parkeringshuset. Dette har vist seg veldig positivt for nærmiljøet da flere og flere benytter området til forskjellige aktiviteter.
Dyreutvalget søkte styret om egen blekkskriver for å bedre kunne formidle beskjeder til
beboere og kunne avlaste driftskontoret. Det ble vedtatt at dyreutvalget fortsetter å bruke
skriver på driftskontoret som tidligere.
Dyreutvalget og driftskontoret har en meget god dialog og et godt samarbeid.
Noen enkeltsaker, men dyrehold i borettslaget oppfattes som hensynsfullt og omtenksomt
både for dyreeiere og andre beboere generelt.
Saker for dyreutvalget 2014/2015:
Mye klager til dyreutvalget om hundeeiere som ikke plukker opp etter hunden rundt parkeringshuset og friområdet.
Tidlig på året kom det klager på hund som bjeffet i Haugerudveien 88. Eier ble informert
om dette og hunden ble med på jobb. Dyreutvalget har ikke fått flere henvendelser om
saken.
Beboer kontaktet dyreutvalget etter klage fra styret om bruk av kattestige for en utekatt.
Dette ble en sak for styret i forhold til husordensregler og ikke en sak for dyreutvalget.
Klage på hund i Haugerudveien 80, som ble beskrevet som aggressiv mot mindre hunder
og til tider uten kontroll av eier. Dyreutvalget kontaktet andelseier som ikke eide hunden.
Leietaker kunne informere om at hunden kun hadde vært på besøk en kort periode og ikke
bodde i borettslaget. Det har ikke kommet flere henvendelser om saken.
Henvendelse fra beboer som følte seg brydd når hund i Haugerudveien 80 bjeffet når
beboer passerte vindu, dyreutvalget oppfatter ikke dette som brudd på husordensregler
og valgte å ikke følge saken videre.
Flere beboere har bemerket at hundeeiere bruker snellebånd o.l. som er meget lange, noe
som gjør det vanskelig å passere hund og eier på mindre veier i borettslaget. Dette ble da
informert om på oppslagstavler i hver blokk. Dyreutvalget har ikke fått flere henvendelser i
saken.
Dyreutvalget ser et økende problem med at beboere kaster mat fra veranda og vinduer.
Hundeeiere er redde for at hunder spiser dette og blir syke.
Dyreutvalget planlegger en kartlegging av problemet og eventuelt informasjon til beboere.
Henvendelse til dyreutvalget om løs hund rundt Haugerudveien 86. Denne henvendelsen
skulle komme skriftlig og dyreutvalget avventer saken videre.
Dyreutvalget ønsker også at hundeeiere ved dugnad bruker litt tid sammen med dyreutvalget rundt parkeringshuset. Dette blir det informert om i Solstikka på nyåret.
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BORETTSLAGET

Beboeravis
for
Solfjellet Borettslag
Administrasjon - Styret
Solfjellet Borettslag v/styrerommet.
Haugerudveien 78, 0674 - Oslo

Solfjellet borettslag
er en typisk
representant for
60-tallets
boligarkitektur

Våren - 2015

Solfjellet Borettslag består av
9 høyhus med12 etasjer. Det er to
heiser og ett 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.
Administrasjon - Styret

Kontortid for beboere:
1. og 3. onsdagen i måneden
kl. 18.00 til 19.00. Ingen kontortid i
perioden 15. juni til 15. august

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

Styreleder: Terje Aas
Nestleder: Mette Holmen
Styremedlemmer:
Sølvi Helen Klaussen
Stein Even Graadahl
Roald Silnes

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

Driftskontoret

Arbeidsleder: Roger Lunde

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

Design & layout
Terje Aas

! Vi er på Nett !

22 32 21 72

E-post:
solfjellet.vaktmesterkontor@get-

Vaktmester: Max Enger
Vaktmester: Robert Skaug

http://www.solfjellet.no
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Bedriftstrykkeriet AS
Tvetenveien 162,
0671 - Oslo

