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Organ for styret i Lohøgda borettslag
Nr 1/2021 - 22 årgang

VINDUSUTSKIFTINGEN
Det forberedende arbeidet med vindusutskiftingen går framover. Det er gått befaring
med interesserte leverandører.

Ansvarlig: Styreleder Terje Holmen
10. februar 2021

GENERALFORSAMLINGEN 2021
FYSISK ELLER DIGITAL ?
Forutsatt at virussituasjonen tillater det vil
borettslagets generalforsamling bli avholdt i
Haugerud kirke mandag 31. mai kl. 19.00.
Kirken ligger ved p-plassen bak Haugerud
senter. Inngangen til møterommet er gjennom
døren på fasaden som vender mot senteret.
Adressen er Haugerudsenteret 47.
Det imidlertid like sannsynlig at vi igjen må
avholde en digital generalforsamling, slik vi
gjorde det i 2020.

Styret har valgt å prøvemontere ulike typer
vinduer og verandadører i 2 leiligheter.
Hensikten er å få et best mulig erfaringsgrunnlag for prisinnhenting og for å finne ut
hvilken type vinduer vi går for. 3-4 leverandører er invitert til å delta. Resultatet vil bli lagt
fram for generalforsamlingen.

Innkalling og årsmelding.
Som vanlig vil du i god tid før møtet motta en
formell innkalling. Den er trykket inn foran i et
hefte, som inneholder lagets årsmelding og

STYRETS KONTORTID – POST TIL STYRET - BESTILLING AV SKILT
TIL POSTKASSE OG RINGEKLOKKE
Hjemmeside: www.lohogda.no
Styret har kontortid alle tirsdager i hver måned kl 17.30 - 19.00 (unntatt juli og august)
Sekretær Erik Martinsen har kontortid hver onsdag kl 11.00 – 15.00
Post til styret bes lagt i styrets postkasse ved inngangen på gavlen i Kristins vei 39.
Borettslagets e-postadresse er: styret@lohogda.no
Vaktmesternes e-postadresse er: vaktmester@lohogda.no
Bestilling av skilt til postkasser og ringeklokker kan skje hos vaktmester i Erlends vei 62.

regnskapet for 2020. Heftet vil bli delt ut til
alle husstander ca. 15. mai.

- Forslagsstiller formulerer et klart forslag til
vedtak.

Arbeidet er i rute
Forberedelsene til årets generalforsamling
startet tidlig i januar og arbeidet er i rute.
Styret har avsluttet arbeidet med sin del av
årsmeldingen for 2020 og arbeider nå, blant
mye annet, med budsjettet for 2021.

Eventuelle forslag kan legges i styrets postkasse ved inngangen på gavlveggen i Kristins
vei 39 – eller helst sendes som e-post til:
styret@lohogda.no

Regnskapet
Fra OBOS har vi mottatt et foreløpig regnskap for fjoråret. Et digitalt regnskapsmøte
med vår rådgiver og forvaltningskonsulent
Erik Braathen i OBOS vil bli holdt i mars.
Da vil OBOS legge fram for styret de
endelige regnskapstallene for 2020 til godkjenning. Møtet er også styrets siste mulighet til å foreta justeringer av budsjettet for
2021, før det sendes til trykking.

PRISØKNING OGSÅ I 2020
I løpet av året 2020 fikk Lohøgda 54 nye
andelseiere, mot 67 i 2019.

Revisor og OBOS bidrag
Før årsmøteheftet kan trykkes må revisor
også ha avsluttet sitt arbeid.
OBOS bidrar på vanlig måte med sin del av
det obligatoriske innholdet i årsmeldingen,
samt regnskapstallene.
Valgkomiteen
Valgkomiteen er tilskrevet og anmodet om å
levere sin innstilling i god tid, slik at den kan
trykkes inn i årsmeldingsheftet.
valgkomiteen@lohogda.no

I år skal det velges to styremedlemmer for to
år, to varamedlemmer til styret og tre medlemmer til valgkomiteen, delegert med vara
til OBOS generalforsamling, samt medlemmer av velferdskomiteen.
Forslagsfrist 5. mars
Eventuelle forslag til generalforsamlingen må
være styret i hende senest 5. mars. Forslag
som blir levert senere kan ikke behandles på
årets generalforsamling.
For å sikre en effektiv og god behandling av
saker som ønskes behandlet av generalforsamlingen er det ønskelig at:
- Det går klart fram at saken ønskes
behandlet av generalforsamlingen.

Gjennomsnittsprisen for en 1-roms leilighet
var i fjor kr 3.059.705 mot kr 2.842.500 i
2019. Den høyeste prisen som ble oppnådd
for en 1-roms i 2020 var kr 3.380.000 mot
kr. 3.175.000 året før.
For 3-roms leiligheter var snittprisen i 2020 kr
3.762.954, mot kr 3.580.964 året før. Høyeste
pris som ble oppnådd var kr. 4.500.000. Det
er 500.000 høyere enn i 2019.
Det ble omsatt fire 2-roms leiligheter i 2020.
Snittprisen var 3.437.500 og høyeste pris kr,
3.950.000.
I styrets årsmelding for 2020 kan du lese mer
om leiligheter og priser. Årsmeldingen vil bli
sendt ut ca. 15. mai.
I løpet av 2020 steg prisene på brukte OBOSboliger i Oslo med over 16 prosent.
Kvadratmeterprisen var i desember kr. 69.497
i Oslo-området, og kr. 59.989 i landet forøvrig.

VÅTROMPROSJEKTET
GÅR MOT SLUTTEN
De siste badene overleveres ferdig vasket 31.mars
Våtromprosjektet fortsetter som planlagt.
Den 31. mars vil de siste badene bli overlevert eierne ferdig vasket og klare til å bli tatt i
bruk. I dagene etterpå vil eventuelle mangler
bli rettet opp og 20. april settes den opprinnelige låsen tilbake.
Dermed settes det sluttstrek for både våtromprosjektet og bergvarmeprosjektet.
Framdriftsplanen har holdt. Det samme gjelder budsjettet. Det er fortsatt ingen avvik av
betydning om man ser bort fra de ekstrakostnadene kommunen har pålagt oss til
blant annet brakke/bosted for de som er i
risikogruppen for coronaviruset. Alle pålegg
er lojalt fulgt opp.
Vi har ikke hatt noen tilfeller av tilbakeføring
til tidligere standard.

SKIFTE AV RØYKVARSLERE
Borettslaget kjøpte inn 850 nye røykvarslere,
som er lagt i sikringsskapet til hver enkelt.
Informasjon om dette ble hengt på utgangsdørene.
Monteringen er svært enkel. Trenger du hjelp
kan sikkert en nabo være behjelpelig, eller du
kan kontakte vaktmesterne.

SOLCELLEPROSJEKTET
Også her går prosjektet framover. Etter den
gledelige meldingen om at takene våre tåler
langt større vekt enn først antatt og at vektbelastingen ikke lenger vil være et problem
har vi tatt et langt steg videre.

Besøk demobrakka
Sans Byggs demobrakke på plenen ved
Erlends vei 44 vil bli stående i hele byggeperioden.
Boligbrakkene fjernes

Pristilbud er innhentet fra flere leverandører.
Det viste seg å være store prisforskjeller.
Styret har valgt leverandør og det er et berettiget håp om å kunne foreta monteringen i
Erlends vei 46 - 60 allerede i mars/april.

NYE AVFUKTERE KOMMER

I februar regner vi med å kunne fjerne de
første boligbrakkene.

En ny og sterk avfukter er satt inn i to vaskerier. Den har tilstrekkelig kapasitet. Etter hvert
som viftene går i stykker vil de bli erstattet av
avfuktere.

Etter baderomrehabiliteringen ser vi at flere
velger å benytte vaskemaskin i egen leilighet. Bruken av vaskeriene går ned. Det gjør
det mulig å endre/utvide vasketidene til:
08-12, 12-17 og 17-22 i vaskerier med nye
avfuktere.
Det er bestilt vasketavler med nye klokkeslett
til disse vaskeriene.
Klessnorene vil bli skiftet i alle vaskeriene.

EL-BILLADING

I Kristins vei er drenering foretatt på forsiden
av alle blokker, bortsett fra 2-4 og 1-21.
I nr. 23-27 er det drenert på alle sider rundt
hele blokka.
Erlends vei 1-7 og 9-17 ble tatt våren 2020 og
fulldrenert. Nå står Erlends vei 19-29 for tur.
Det er ikke mulig å foreta slike jobber uten at
det blir stygt og noe sølete, men det må vi
takle når den tid kommer. Det står ikke på så
altfor lenge.

På generalforsamlingen i mai vil styret legge
fram alternative forslag til opplegg for lading
av el-biler i Lohøgda. Styret arbeider med
saken nå. Uansett løsning vil dette bli et
kostbart prosjekt.
Du vil kunne lese mer om dette i dokumentene som sendes ut i forbindelse med generalforsamlingen.

MER DRENERING
Det er nødvendig å fortsette arbeidet med å
drenere rundt blokkene. Dette er kostbart og
styret vil gjennomføre dette over flere år.

IKKE LA DEG LURE

Etter flere runder med OPAS og leverandør
har styret inngått rammeavtale med firmaet
Stenbakken AS.

Vær forsiktig. Ikke åpne døren for fremmede.
Det hender at ukjente ringer på og sier de
kommer på vegne av eller er anbefalt av
borettslaget. Noen sier også at de kommer fra
kommunen.
Nylig ble en slik person sluppet inn av en andelseier med det resultat at hun ble frastjålet
mye.
Borettslaget gir IKKE tillatelse til husbesøk
eller anbefaler noen uten at beboerne er blitt
informert på forhånd.

PIPEBRANN

INNBRUDD I BODER

Det har vært pipebrann i en oppgang på
Lohøgda. Brann- og redningsetaten har vært
her på inspeksjon. De sier at årsaken er at
det brennes for mye papir og at det på den
måten dannes et belegg inne i pipa, som
igjen fører til pipebrann.

I Erlends vei 40-42 har det vært innbrudd i
flere kjellerboder.
Vi gjentar så sterkt vi kan. Hold oppgangsdør
og kjellerdører låst. Ikke slipp noen inn i oppgangen som du ikke kjenner.

PAPIR ER IKKE VED. PAPP OG PAPIR
SKAL KASTES I SØPLA.

VELKOMMEN SOM NY NABO

Beboerne er varslet og bedt om å ikke benytte peis eller vedovn inntil vi har fått på plass
ny pipehatt og at beboerne i oppgangen har
meldt fra til styreleder om hva de fyrer med.
Det skal KUN anvendes tørr ved.

I desember og januar godkjente styret 8 nye
andelseiere.
Vi ønsker alle dere som er nye velkommen til
borettslaget og håper og tror dere vil finne dere til rette og trives hos oss.
I borettslagets husorden finnes råd og veiledning om forholdene i vårt borettslag.
Her finnes det meste av informasjon du har
behov for, men man er selvsagt velkommen
til å ta kontakt med styret.
Ta en kikk på husordensreglene før du setter
i gang med reparasjonsarbeider. Der finner
du noen regler om når naboene setter pris på
at det ikke bankes og bores. Det er viktig å
merke seg at støyende arbeider ikke finner
sted fra kl 18.00 dager før helligdager og fram
til første arbeidsdag kl 08.00. Hverdager til kl
20.00.
Husordensreglene finner du bak i årsmeldingen.
Bestilling av nye nøkler gjøres til vaktmesterkontoret. Vaktmester fyller ut betalingsgiro. Ved kvittering på innbetalt giro
blir nøkler utlevert. Man kan også benytte
vipps.

NAVNESKILT ER GRATIS
Alle kostnader til navneskilt på postkasser og
ringetablå dekkes av borettslaget. Navneskilt
bestilles hos vaktmester.

Pipebrann er alvorlig. På bildet ser vi hvordan det
er brent hull i stålet rundt pipehatten. Vifta som
skal trekke unna røykluft har brent seg fast.

Endringer av skilt kan også bestilles hos
vaktmester, som også vil stå for monteringen.
Styret oppfordrer alle til å benytte tilbudet slik
at postkasser og tablå alltid har riktig navn.

MØTEPLAN
Styremøter avholdes 18,02, 25,03, 22.04,
20.05 og 18.06 – alle dager kl. 17.00.

NOTISER
Tufteparken
Den er ferdig og tatt i bruk av både barn og
voksne selv om det er vinter. Parken ligger
på oversiden av Erlends vei 38.

STORT AVFALL
Borettslaget har i mange år hatt en meget
god ordning med bortkjøring av stort avfall
første fredagen i hver måned.
Dagen før kan beboerne sette ut på plenen
foran oppgangen avfall som ikke får plass i
avfallsbrønnen. Det kan være møbler,
sportsutstyr, sykler osv.
Men ikke el-avfall som komfyrer, kjøleskap, frysere, TV, radioer osv.
Norsk Gjenvinning lar alt el-avfall stå igjen
på plenen. Beboeren må derfor hente det
og ta det med opp i leiligheten igjen.

Lekkasje i leilighet i Kristins vei
Lekkasjen fra rør på bad. Lekkasjen kommer
trolig fra tilknyttet yttertak. Fuktskader i himling og rørkasse. Forsikringssak – Befaring
foretas.
Kontrollmåling av radon
Det er utplassert målere i 2 leiligheter. De
skal stå ytterligere et par måneder for deretter å bli sendt til Radonlab for avlesing.

Ved omfattende renovering av leiligheter er
det beboers ansvar å foreta bortkjøring av
storsøppel, som innredninger, mur- og
betongrester, fliser og VVS-utstyr mv.
Spesialavfall som malingsspann, kjemikalier, bilbatterier o.l. må beboer selv levere
på miljø- eller gjenbruksstasjon.

LOHØGDAS HJEMMESIDE
Borettslagets hjemmeside ligger på nettet.
Siden inneholder en mengde stoff.
Det er styreleder Terje Holmen, som holder
den à jour. Gå inn på:
www.lohogda.no

Styret 2019 - 2020

GARASJER OG P-PLASSER
Erik Martinsen har til daglig ansvaret for alt
vedrørende leie av garasjer og parkeringsplasser i borettslaget.
Han har kontortid på styrerommet i Kristins
vei 39, hver onsdag fra kl.1100-1500.
(Inngang og postkasse på gavlveggen).
Det er best å benytte denne dagen og tiden til å ringe. Da har han listene foran
seg på kontoret.
Telefon: 416 48 536
e-post: erik@lohogda.no

Leder: Terje Holmen, Erlends vei 15.
Nestleder: Laila el Aqil, Kristins vei 27.
Styremedlemmer:
Jan Westergren, Kristins vei 2.
Elise Røe, Erlends vei 17.
Andreas Myrstad, Kristins vei 19.
Varamedlemmer:
Daniel Schmidt, Kristins vei 36.
Wendy Sandnes, Erlends vei 48.

STYRET OG VAKTMESTER
ADRESSE - KONTORTID
TELEFON - E-POSTADRESSE
Lohøgda borettslag, Kristins vei 39,
0669 Oslo.
Kontortid 1. og 3.tirsdag, kl 17.30 til 19.00
og onsdager kl 11 - 15.
Stengt juli og august (ferie).
Telefon: 22263085
E-post: styret@lohogda.no
Styreleder Terje Holmen
Telefon 911 15 218, hverdager 17.00-20.30
E-post: styret@lohogda.no
Sekretær Erik Martinsen.
Onsdager 11.00-1500 Telefon: 22263085
E-post: erik@lohogda.no
Vaktmesterkontoret
Erlends vei 62.
Kontortid, hverdager 12.00-13.00.
Telefon: 22272124
E-post: vaktmester@lohogda.no
Vaktmesterleder Lars Gulbrandsen.
Hverdager 07.00-15.00
Telefon: 901 77 022
Vaktmester Frode Bjørkli
Vaktmester Jarle Sjømoen
Velferdsutvalget
Eili Dahl Changezi. Hverdager etter kl.17.00.
Telefon: 943 68 950
E-post: eilidahlchangezi@hotmail.com
Søren Clemensen
Inger Johanne Johansen.
Valgkomite
Eili Dahl Changezi,
Turid Holstad.

943 68 950
918 30 170

