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Oppgradering av borettslagets uteområder
Etter påske vil samtlige asfalterte flater som innkjøringer snuplasser foran blokkene og
gangveier blir re-asfaltert. I tillegg vil gamle støpte kantsteiner fjernet. Det vil bli montert ny kantstein i granitt ved alle innkjøringer. Det også bli foretatt utbedringer på
grøntanlegget +++.

Benkeplassen langs kollen vil bli utbedret med
nye heller det vil bli beplantet rundt gruppen og
treverket vil bli pusset opp. Det vil også bli
oppført en ny benkeplass lenger ned langs denne
gangveien

Grunnet nye tomtegrenser vil skråningen ned mot
rundkjøringen i Stjernemyrveien ved 86, bli
oppgradert med ny beplantning .

Med bakgrunn i borettslagets tomtekjøp som gir
en ny tomtegrense som følger rundt rundkjøringen, vil gjerdet langs den offentlige gangveien
bli forlenget opp til gangveien som går inn til 86
blokka

Gangveien/stien mellom blokk 88 og offentlig
gangvei vil bli rettet opp, asfaltert og porten i
gjerdet vil bli erstattet med en sluse.

Omramminger rundt sandkasser vil bli skiftet ut.
Sand vil bli skiftet ut.

Benkeplass ved 86 vil bli oppgradert

Fortsetter side 3
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Gjerder rundt på området vil bli utbedret

Forslag til ordinær generalforsamling Oppgradering av vaskerier
I ordinær generalforsamling vil det bli fremsatt forslag om å oppgradere vaskeriene med
nye maskiner, en redusering av antall vaskerier fra 18-9 og innføre betalingsordning som
øvrige borettslag. Det vises til tidligere informasjon fra styret i saken. Utfyllende
merknader vil fremkomme av forslaget i årsmeldingen som vil bli delt ut i henhold til
gjeldende regler.
Testperioden med prøvevaskerier i Haugerudveien 80 og 82 har pågått siden høsten
2013. Underveis har det som forventet vært nødvendig å utføre tekniske endringer og
programmesig endringer på bakgrunn av tilbakemeldinger fra brukere og endringer
tilpasset reglene for bruk av vaskeriene. En stor takk til brukere og øvrige beboere for
tilbakemeldinger og positive holdninger til prosjektet.

!

Påsken
2014
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Individuell energimåling i leiligheter?
Rettferdig fordeling av energiforbruket
og kostnader

Nytt
fra styret

Energimåling på den politiske dagsorden.

!

Kommunal- og regionalminister Liv Signe Narvasete, oppnevnte den
21.12.09 en arbeidsgruppe som skulle gi innspill til en handlingsplan for
energieffektive bygg innen
1 juli 2010. Overleveringen ble senere utsatt til 23
aug 2010. En av hovedkonklusjonene til arbeidsgruppen var å få på plass
et nasjonalt måleverktøy
for å følge utviklingen av
energibruk til drift av bygg
og effekten av igangsatte
virkemidler for energieffektivitet. Det ble også
konkludert med at alle
leiligheter og andre leietagere i nybygg og eksisterende bygg skal avregnes etter individuell energimåling fra og med
2015.

!
!

Hvorfor installere
energimåler?
•
•
•
•

!

Spare energi
Spare penger
Spare miljøet
Rettferdig fordeling av
kostnader

varmtvann reduserer energiforbruket med 15 –
20%. Det handler om bevisstgjøring, er det målbart
er det kontrollerbart. I
Danmark ble det i 1999
påbudt med individuell
måling av all energi til
leiligheter. Resultatet ble en
reduksjon på mellom 15 og
20 % i energiforbruk/kostnader.

Dagens situasjon/
rettferdig eller urettferdig
fordeling?

Vinn-vinn-situasjon.

!

!
!

For de fleste norske husholdninger er det økonomiske private gevinster å
hente ved å få muligheten
til å overvåke og regulere
egen energibruk. Undersøkelser fra borettslag som
har innført påbud om individuell forbruksmåling viser
en total energibesparelse
på mellom 20 og 25
prosent.

!

For Solfjellet Borettslags
beboere vil nok den meste
av besparelsen være relatert til varmt forbruksvann. For hvem er det som
ikke nyter et langt opphold
under en varm dusj da

Hvordan er det mulig at vi
kan spare (redusere forbruket) med en energimåler?
BEVISSTGJØRING!

Den må anses som urettferdig da dagens situasjon
med 2 like leiligheter der
den ene er bebodd av en
enslig person mens den
andre er bebodd av en
familie på fem person betaler i henhold til husleiefordelingen like mye for sitt
forbruk.
Relaterte opplysninger i
forholdet rettferdig fordeling.

!

I sammenheng med denne
artikkelen og med henvisning til artikkelen foran i
Solstikka vedrørende oppgradering av vaskerier,
opplyses at rettferdig
fordeling er lagt til grunn i
forslaget fra styret om
betaling fra brukere av
vaskerier. Følgende
fremkommer av forslaget
fra styret: “Etter styrets
oppfatning har vi lagt til
grunn en fornuftig og
rettferdig fremtidig fordeling av utgifter mellom
brukere og borettslaget”.
Med andre ord en rettferdig fordeling mellom storforbrukere, de som bruker
vaskeriet lite og de som
ikke benytter vaskeriet.

!

!
!

Hva er poenget med
fordelingsmåling?
Den største andelen av
energiforbruket i en bolig
går til oppvarming og
tappevann, normalt
50-60%. Energi til varmtvann utgjør normalt
15-20%. Fordelingsmåling
med individuell avregning
av forbrukt varme og

!

kostnaden ikke synliggjøres
men dekkes inn av felleskostnaden/husleien. Og
hva med de som ulovlig har
koblet sin oppvaskmaskin
til varmtvannet for å redusere sitt eget forbruk av
energi til oppvarming.

Det orienteres at det har
blitt mottatt et motforslag til
styrets forslag som blant
annet går ut på at vaskeriene skal være til gratis
benyttelse. Man kan stille
spørsmål ved om et slikt
forslag vil være en rettferdig fordeling av kostnader
og bruk. Motforslaget til
styrets forslag vil bli presentert i årsmeldingen med
styrets merknader.

!
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Nyttige opplysninger foran årets ordinære
generalforsamling
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.

Generalforsamlingen er
den øverste myndighet i
borettslaget. Generalforsamlingen ledes av styrets
leder med mindre generalforsamlingen velger en
annen møteleder.

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.

I generalforsamlingen som
avholdes hvert år presenteres styrets arbeid og
resultater gjennom årsberetning og regnskap.
Styret honoreres for sin
inn-sats 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

!

Vel møtt til ordinær
generalforsamling som
avholdes i Haugerud kirke
mandag 5.mai.
Inngangen på nedre plan
benyttes

!

Møt frem i god tid. Dørene
stenges kl. 18.00

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»
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Våtromsrehabiliteringen
Avslutning av
våtromsrehabiliteringen.
Våtromsrehabiliteringen avsluttes april/
mai. Det vil gå noe tid
utover dette blant annet til opprydding og
fjerning av brakkeriggen ved Haugerudveien 78 og istandsettelse av uteområdet
ved denne blokka.

kjent av generalforsamlingen i 2010,
anses prosjektet som
særdeles vellykket.

Økonomisk vellykket
prosjekt.
Økonomisk har prosjektet vært vellykket,
og ser ut til å bli avsluttet med en sluttsum
på ca. 110 millioner
kroner som samsvarer
med prosjektets
byggekostnad på bakgrunn av innkommende
anbud. Innenfor budsjettet har man i tillegg
fått på plass energisparende tiltak som
oppgradering av
tappevannsystemet
(Inline rørsystem), nytt
frekvensstyrt trykkholdningssystem i
Haugerudveien 88 og
nye frekvensstyrte
sirkulasjonspumper for
tappevann og radiatorkurser.

!

!

!

Hvis man tar utgangspunkt i den opprinnelige budsjettkostnaden på 145 millioner kroner som ble god-

!

Hva har man vært
fornøyd med?
Av de skriftlige tilbakemeldingene fra
beboerne kan man
konkludere med at
godt over 90 % av
beboerne er fornøyd
med utførelsen i eget
baderom.
Styret er imidlertid
ikke fornøyde med:
Sen reaksjon fra entreprenørens side i enkelttilfeller når det gjelder
beboers varslede behov for etterutbedringer i leilighetene.
Styret er ikke fornøyd
med at entreprenøren
ikke fortløpende har
sørget for at beboer
får lovpålagt dokumentasjon vedrørende
endring av el-anlegget
i leilighetene.

!

Styret er heller ikke
fornøyd med enkeltepisoder med entreprenørens ledende
personells opptreden
overfor beboerne.

!

Garantier:
Garantitiden på 5 år
på utført arbeid, vil
gjelde fra det tid-

spunkt som siste blokk
(Haugerudveien 88)
blir ferdigstilt. Garantitiden vil også gjelde
for utstyr som beboer
har bestilt av entreprenør og som er montert av entreprenør.

!

Det gjøres spesielt
oppmerksom på at
garantien ikke vil
dekke en skade hvis
beboer utfører endringer eller arbeid i
leiligheten som påfører
forringelse av sluk,
membran i gulv og
vegger, el-anlegg med
belysning og varmekabler.

!

Det orienteres at det
er entreprenøren SBygg som er garantist
overfor beboerne.
Styret vil senere
komme tilbake med
opplysninger om hvordan man skal forholde
seg ved å fremme en
eventuell reklamasjon
som faller inn under
garantien.

!
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Rehabiliteringen av parkeringshuset
Med henvisning til rundskriv desember 2013, har styret lagt vekt på at det var nødvendig
med oppfølgende faglig kontroll av rehabiliteringsarbeidene for å sikre at borettslaget
som kjøper kunne overta et kvalitetssikret parkeringshus.

Kabler for katodisk anlegg ble koblet i tak
over plan 3. Fargekodene på kablene var
riktig valgt for å vise hvilke kabler som
fører strøm og hvilke som er
målekabler for det katodiske anlegg.

I taket pågår montering av drensrør fra sluk
som går gjennom dekket. Dette er laget av
rustfritt stål,

Her fra oversiden av dekket ser en montert
slukrør med flens som også er av rustfritt
stål. Den er senket ned i dekket og er
dobbeltforseglet på oversiden og undersiden av flensen. Dette er en vanlig brukt
metode for å drenere vann på dekker.
Foto viser også de gule skillestripene mellom parkeringsplassene.

Dilatasjonsfugene på tvers av bygget er
avsluttet som en skillestripe mellom parkeringsplassene. De skal påføres et avsluttende strøk med gul maling i parkeringsplassene.

I kanten av dekket ble den eneste løsningen å montere en vinkel for å stoppe vannet. Der var ikke plass til noen funksjonell
renne eller”gangstercap” for å føre vannet
utenfor fasaden. Det er også satt opp
bilstoppere. Der det var stor avstand mellom stender og søyle, var det stor svikt i
den horisontale metallprofilen. I slike tilfeller, blir profilen festet i søylen.

Under befaringen, gikk jeg over membranen i begge plan med hammer for å
sjekke bom i membranen. I plan 3 var
omfanget av bom begrenset. I plan 4 var
omfanget med mindre bom større og dette
gjaldt området innenfor portene og lags
kant av dekket mot vest. Det ble avtalt at
C lager et ”bomkart” der bom registreres.

Fortsetter side 8

ÅRGANG 29

Nytt
fra styret

!

SIDE !8

Nytt
fra styret

SOLSTIKKA - NYTT FRA STYRET

ÅRGANG 29

Rehabiliteringen av parkeringshuset

Skillelinje mellom parkeringsplassene der
det er laget en dilatasjonsfuge, er laget i
samme bredde som de gule skillelinjene. I
kjørebanen er den grå og er synlig. Når
det gjelder mangler som ble registrert,
førte Hans K. Djurp mangelliste
som ble sendt ut.

Det har vært diskutert at membranen i
dekket ved portene burde hatt en beskyttelse. C har nå montert en stålprofil, bra.
Det manglet en festeskrue, i plan 3, denne
blir ettermontert.

C har montert ny overkantarmering i dekke over dragere etter behov. Dette er utført etter anbefaling
av statiker der armeringen er rustet tvers av eller har mer en 50% tverrsnittsreduksjon (med vurdering
av nobojern). Midt på foto ser en at det er meislet til hver side av reparasjonen. Dette er gjort for å
få tilstrekkelig overlapping med 40 cm regnet fra der armeringen er rustet av. Regel fra statiker er
at overlapp skal være 40 x armeringsdiameter. Etter en gjennomgang av dekket, viste opptelling at
det er montert 58 stk nye armeringsjern.

Det arbeides med forberedelser til støping.
Betongreparasjonene er fylt med vann som
blir fjernet før støping. Hensikten er å hindre at vannet i støpemørtelen blir suget
opp av betongen og dette kan gi mangelfull heft mellom mørtel og betong.

Når det gjelder søyler i nedre plan og
plan 2, er det ikke utført reparasjoner til
nå. C venter på beskjed fra statiker
angående behovet for oppstempling og
hvor mye som kan meisles. Her er eksempel
på en søyle med store skader.

!
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Rehabiliteringen av parkeringshuset

Sjekket randsonene av reparasjoner da det
er tendens til at det oppstår nye bom ved
meisling. Gikk også over gulvet mer
generelt, særlig under dragere og rundt
søyler, for å se om jeg kunne finne ”bom”
som entreprenøren hadde oversett.

Som vist på foto ble det funnet en liten bom
i dekket som ble avmerket med tusj. Størrelsen er begrenset som vist i forhold til
hammere, dette var dessuten den eneste jeg
fant på min runde. Denne bommen er
lokalisert i det sørvestlige hjørnet av dekket
i plan 2.

Bom i forbindelse med søyle som Consolvo
selv har merket seg, bra. Vi ser også at
oppmeislet område holdes vått. Her er det
trolig lekkasje ned til underetasjen siden
det er benyttet klesplagg.

Etter mørtling er det viktig med god
tildekking for å hindre uttørking og dannelse av riss. Reparasjonene ble umiddelbart dekket til med plastfolie. På foto ser
en at fukt har samlet seg under plasten.

Aktivitet på stedet med støping av
reparasjoner. Vi registrerte at sårflatene
var godt rengjort før støping.

Gikk over reparasjoner i tak og kontrollerte
for bom og riss. Fant ikke bom eller riss.

ÅRGANG 29
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Rehabiliteringen av parkeringshuset

Det er også en del reparasjoner i uk. De
som ble sjekket var også i orden

På gulvet i plan 2 er plasten beholdt, bra.

Reparasjoner av søyler er startet. Statiker
sier at reparasjoner kan utføres på søyler
med inntil 50% tverrsnittsreduksjon. Ved
befaring var dette kriteriet oppfylt.

For noen søyler som har ekstra store
skader, er det kommet på plass stålprofiler. Hvordan skal disse monteres og skal
de stå permanent?

I plan 2, siste drager mot gavl mot veien er
det store skader. Her det det laget
forskaling for ny støp. Skadene har klart
sammenheng med lekkasje og dermed
klorider. For ordens skyld, blir det KB på
drageren?

Et annet foto av samme drager.

I dekket innenfor porten i plan 2, er overflaten svært
ru med gjensittende polert tilslag. Her bør det tas
heftprøver.
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Betaling av egenandel ved bruk av borettslagets
bygningsforsikring
Av og til oppstår det
skader i leiligheter som
dekkes av borettslagets
bygningsforsikring.
Typisk er vannskade som

følge av lekkasje fra en
oppvask-/vaskemaskin,
Et ofte stilt spørsmål i
slike tilfeller er hvem som
skal betale egenandelen?

Borettslaget kan
pålegge andelseier å
dekke egenandelen
når borettslagets
forsikring har blitt
brukt
Ved bruk av borettslagets
bygningsforsikring er det
borettslaget som forsikringstaker som plikter å
betale egenandelen. I
enkelte tilfeller vil borettslaget imidlertid kunne
kreve egenandelen
tilbakebetalt fra andelseier/eier av leiligheten
hvor skaden oppsto.
ADELSEIERENS ERSTATNINGSANSVAR
Når borettslaget kan gjøre
gjeldende et slikt tilbakebetalingskrav overfor an-

delseier, reguleres i brl.
§ 5-13, jf. § 5-12. Bestemmelsene angir andelseiers
erstatningsansvar overfor
borettslaget når andelseier
ikke har oppfylt sin vedlikeholdsplikt.
Dersom andelseieren kan
holdes erstatningsansvarlig,
skal borettslaget holdes
skadesløs. Det betyr bl.a.
at borettslaget kan pålegge andelseieren å
dekke egenandelen når
borettslagets bygningsforsikring har blitt brukt.
ANSVARSGRUNNLAG.
Etter brl. 5-13 er andelseiers erstatningsansvar et
såkalt «kontrollansvar»,
som i utgangspunkt er et
objektivt ansvar. Det vil si
at andelseierens erstatningsansvar ikke forutsetter
skyld/uaktsomhet. Det er i
utgangspunktet tilstrekkelig
at det foreligger manglende vedlikehold fra
andelseiers side som har
ført til skade.
Etter kontrollansvaret vil
andelseier ikke være erstatningsansvarlig dersom
han/hun kan sannsynliggjøre at det manglende
vedlikeholdet skyldes en
hindring som ligger utenfor
det han/hun kunne kontrollere og som han/hun
ikke med rimelighet kunne
forutse, unngå eller
overvinne følgene av.
For at andelseieren skal
unngå erstatningsansvar
må alle vilkårene være
oppfylt.

!

Av forarbeidene til borettslagsloven følger det imidlertid at det skal nokså
mye til før alle vilkårene
kan anses oppfylt Det vil
med andre ord si at en
andelseier, i de aller fleste
praktiske tilfeller av skader
som skyldes hans/hennes
manglende oppfyllelse av
sin vedlikeholdsplikt, vil
være erstatningsansvarlig
overfor borettslaget og
således også for å betale
egenandelen når borettslagets bygningsforsikring
har blitt brukt.
Spørsmål om betaling av
egenandelen bør imidlertid
alltid vurderes konkret og
individuelt.
LIKE TILFELLER
BEHANDLES LIKT.
Det bemerkes at like tilfeller må behandles likt.
Dersom borettslaget alltid
har hatt den praksis å betale egenandelen selv, vil
det plutselig å kreve at en
andelseier skal betal
denne kunne være et
brudd på likhetsprinsippet.

I Solfjellet Borettslag
er forholdet med
egenandel hensyntatt i vedtekter og
årsmelding som
opplyser om de tilfeller der egenandel
vil bli krevet inn av
andelseier.
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Tekst:
Marin Gjellum

Dyreutvalgets årsrapport 2013

Etter generalforsamling
tidlig i 2013 ble 4 personer valgt inn til dyreutvalget,
alle 4 ble sittende fra året
før. Dyreutvalget er pr
dags dato er Martin Gjellum (Haugerudveien 82),
Kurt Madsen (Haugerudveien 88), Tom Nørve
(Haugerudveien 74), Sara
Elisabeth Kylgaard
(Haugerudveien 84).
Det er fortsatt bra aktivitet
på Facebook-siden, så
denne blir opprettholdt.
Den er åpen for alle
andelseiere.

!

Fordeling av honorar for
2013
Fordelingen av honorar ble
tatt opp på møte, det blir
fordelt likt mellom medlemmene. Dyreutvalget har
møttes etter behov og antall saker som har kommet
opp. Dette er blitt 5-6
ganger i løpet av
2013/2014. Møtene har
funnet sted på styrerommet
i Haugerudveien 78 og
fellesrommet i Haugerudveien 82.
Tidlig på året ble
gressklipping bestilt av friområdet, som Oslo kommune har lagt ut på anbud.
ISS fikk denne avtalen
også i år. Det er også blitt
bedt om oppussing av friområdet og at benkene blir
erstattet med nye da de er
i dårlig forfatning. Slik at
området kan bli tatt mer i
bruk.

!
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Dyreutvalget søkte om midler til anskaffelse og montering av skilt angående
bruk av bånd og pose inne
på borettslagets område.
Da manglende informasjon
om dette har ført til stadig
flere som unngår bruk av
bånd. Dyreutvalget har satt
opp 8 skilt fortløpende
fordelt på borettslagets
område. Og har 2 skilt i
reserve.

Dyreutvalget har god dialog med vaktmester. Selv
om det har vært noen
enkelt tilfeller, så oppfattes
generelt dyreholdet i
borettslaget som positivt.

!

Saker i dyreutvalget
2013/ 2014
Tidlig i 2013 ble dyreutvalget kontaktet da det har
oppstått konflikt ved at
hunder møtes ved heis.
Dyreutvalget var i kontakt
med partene det gjaldt og
fikk løst konflikten på en
grei måte. Virker som samarbeidet har gått bra i
ettertid. Det har ikke kommet noe mer klager angående saken eller lignende
saker.

!

I slutten av februar fikk
dyreutvalget en skriftlig
klage og ble gjort oppmerksom på en hund som
stod og bjeffet mer eller
mindre døgnet rundt i
blokk nr. 74. Dette var
veldig plagsomt for mange
i blokka og det var ønske
om at situasjonen ble løst.
Dyreutvalget var da i kontakt med vedkommende og
det viste seg at hunden var
ikke registrert i dyreutvalgets register og var bare
på besøk en kort periode.
Når dyreutvalget var i kontakt med dyreeier var hunden ikke lenger i pensjon
og så derfor ikke noen
grunn til å følge opp saken
noe nærmere da hunden
ikke lenger er på borettslagets eiendom.

!

I sommer ble Dyreutvalget
kontaktet i forbindelse med
at en mor følte seg utrygg
med tanke på barna sine,
da hun mente det var et
enkelt tilfelle med en
løs hund på borettslagets område. Det
ble også påstått at
dette var en ulovlig hunderase. Da personen var
usikker på hvem hundeier

var og hvor hundeier
bodde, måtte Dyreutvalget
selv undersøke med de
nærmeste naboene. Uten å
vite konkret hvem hundeier
påstanden gjaldt. Hundeeiere Dyreutvalget tok
kontakt med kunne forsikre
oss om at hundene deres
alltid var i bånd. Hvordan
rase hundene i borettslaget
er, er ikke Dyreutvalgets
ansvar da dette ikke fremkommer i husordensreglene.
Dyreutvalget har ikke blitt
kontaktet angående saken
eller lignende saker i ettertid.

!

Etter mange personlige
henvendelser i blokk nr. 88,
har det vist seg at en hund
står og uler på dagtid.
Dette har vært et problem i
lang tid og eier er blitt
oppfordret til å ta tak i
problemet. Det ble satt
opp lapper rundt i nærområdet og borettslagets
område om en forsvunnet
katt. Denne ble gjenkjent
takket være etterlysning
på facebook-siden og fant
raskt veien hjem til eier da
katten var registrert hos
Dyreutvalget.

!

Pr dags dato er det 38
hunder og 22 katter. Minner andelseiere om å melde inn dyr, si ifra om fraflytting og dyrenes bortgang slik at Dyreutvalget
har en oppdatert liste til
enhver tid.

!

Oslo, 21.2.2014
Dyreutvalget

!
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Grøntutvalgets årsrapport 2013

Den årlige Rusken gikk som
planlagt over 2 dager - 7.
og 8. mai. Antall fremmøtte ikke registrert, men
svært god innsats av alle
som deltok.
Vinteren i fjor gikk hardt ut
over mange planter landet
rundt og vi ble heller ikke

blokkene i år som vi synes
har vært et forsømt
kapittel over lengre tid.
Inngangspartiene spesielt.
Vi sendte derfor et forslag
til Styret om de kunne
se på forholdene. Svært
hyggelig å se at det ble
tatt til følge og resultatet
har blitt veldig bra.

rundt andre blokker. Rundt
nr. 86 har det blitt riktig
fint. Flere oppgaver blir
utført etter hvert. Ønsker
og synspunkter fra beboere ble overbragt
prosjektleder av GU.
Grøntutvalget fikk endelig
sitt ønske oppfylt om skifte
av heller. Dette ble også
mye bedre enn forventet.
Skifer av beste sort! Ikke
nok med det – stor var
overraskelsen da det plutselig dukket opp en flott
utegrill som ingen hadde
forventet. Styret skal ha
honnør for å vise et slikt
engasjement for å heve
standarden i borettslaget
vårt. Det blir også lagt
merke til og kommentert av
utenforstående. Plassen er
nå døpt til «Grillplassen».

!
spart. 11 av våre planter
ble skadet. 3 av disse har
vi likevel tatt vare på og
plantet om oppe i skogen
for å se om det kan bli noe
nytt liv. I løpet av sommeren dukket det opp nye
grønne blader på noen av
kvistene. Vi får se hvordan
det går med dem i år.

!

Grøntutvalget har hatt
fokus på uteområdet langs

Leder i Grøntutvalget ble
også i år invitert med på
befaring sammen med
OBOS Prosjekt for å se på
vedlikeholdet av uteområdene samt egen befaring
av kollen hvor gartner
Frank Johansen også deltok. Både felling og nyplanting av busker og trær
ble satt på kartet- noe er
allerede utført. Gartneren
har også ryddet opp i
gjengrodde/forsømte bed

Vi fikk ikke gjennomført alt
vi hadde planer om i år
heller, men kaster oss over
gjenstående og nye oppgaver så snart «tælan»
har gitt slipp. På slutten av
sesongen klarte vi likevel å
lage noen fine «høstbed»
som vi ble svært
fornøyd med.

!

Grøntutvalget,
2. februar
2014

Fra Haugerud Varmesentral
Forbrukfordelingen borettslagene

Haugerud
Haugerudåsen
Solfjellet

48,275 %

50,490 %

1,235 %

ÅRGANG 29

Nytt
fra styret
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ÅRGANG 29

Fra Haugerud Varmesentral

Nytt
fra styret

Ukeforbruk mellom lagene
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Vedlikehold av vinduer
Ved manglende smøring
kan vindumekanismen bli
ødelagt. Som andelseier
er du ansvarlig for vedlikehold (smøring av av
vindumekanismen.) Ved
manglende vedlikehold
med påfølgende skader,
har du ansvar for å
utbedre skadene.
Vaktmesterkontoret kan
være behjelpelig med å
bestille slik utbedring for

din regning. Du kan også
selv bestille dette hos
firmaet K.A Bratvold.
Tlf.: 22 6143 63 eller
mobil: 41 31 78 65.

ÅRGANG 29

Nytt
fra styret

!
!
!

Nasjonalbiblioteket - Solstikka / Avleveringsplikt
Viste du at
borettslaget har
avleveringsplikt til
Nasjonalbiblioteket?
I alle år har
borettslag vært
forpliktet til å sende
inn 2 eksemplarer av
hver utgivelse til
Nasjonalbiblioteket.

Nasjonalbiblioteket Mo i Rana

Vi minner om
generalforsamlingen
som avholdes
mandag 5. mai kl.
18.00 i Haugerud
kirke.
Benytt inngangsdøren nedre plan
mot trygdeboligene

!

Solstikka blir der
arkivert for all
fremtid.

En riktig God Påske fra styret:
Mette

Stein
Terje

Sølvi

Roald

BORETTSLAGET

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

Driftskontoret

!

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

Våren - 2014

Solfjellet borettslag
er en typisk
representant for
60-tallets
boligarkitektur

Administrasjon - Styret

!

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

Driftskontoret - Ansatte

!

Arbeidsleder: Roger Lunde
Vaktmester: Max Enger
Vaktmester: Robert Skaug

Design & layout
Terje Aas

! 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 til Solstikka
er 1. mai

