LOHØGDA-NYTT

Organ for styret i Lohøgda borettslag
Nr 2/2021 - 22 årgang

GENERALFORSAMLINGEN
For andre året på rad ble lagets generalforsamling avholdt digitalt, men vi har det
beste håp om å kunne gjennomføre en fysisk
generalforsamling neste år.

Ansvarlig: Styreleder Terje Holmen
20.juni 2021

På samme måte som i fjor kunne det avgis
stemme ved hjelp av PC, telefon, nettbrett. 36
stemmer ble avgitt på papir.
På vanlig måte hadde samtlige beboere
mottatt papirversjonen av innkallingen med
årsmelding, regnskap og valgkomiteens innstilling, samt øvrige saker som skulle
behandles.
Man kunne stemme enten elektronisk eller på
papir. De som ikke kunne delta digitalt, ble
bedt om å fylle ut siste siden i årsmeldingen
og legge denne i styrets postkasse i løpet av
de dagene generalforsamlingen varte.

--- 000 --Punktene knyttet til konstitueringen ble vedtatt mot noen få stemmer.
Deltagelsen på de digitale generalforsamlingene har vært god, men det beste er når vi
kan være fysisk til stede.
Opplegget har vært det samme i praktisk talt
alle borettslag. Ingen ideell løsning, men den
fungerte.
Av praktiske grunner ble også denne
generalforsamlingen gjennomført over 3
dager, dvs. fra 31. mai til 3. juni. Antall
deltagere var 299.

Pkt 3. Godkjenning av årsrapport og
årsregnskap.
Borettslagets årsregnskap var gjort opp med
et årsresultat på – kr 62 645 664.
Revisor hadde ingen spesielle merknader til
borettslagets årsregnskap.
Etter at det var foretatt tilbakeføring av
avskrivninger med kr. 852.887, og foretatt
fradrag for gjennomført påkostninger med

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.

- kr. 6.722.594, gjort fradrag for kjøpesum
anleggsmidler med kr. 646.483 og lagt til et
tillegg for nye langsiktige lån med kr 80 mill.,
samt økning av annen langsiktig gjeld med
kr. 324.000, gjort fradrag for avdrag på
langsiktige lån med kr. 6.155.926 og redusert
annen langsiktig gjeld med kr. 360.000 ble
årets endring i disponible midler:
+ kr 4.646.220 slik at de pr. 31.12.21
utgjorde kr. 3.603.585.

Pkt. 6. Fastsettelse av andre honorar
Det ble foreslått en samlet sum på kr 57.000
til møtende vara, valgkomiteen og velferdsutvalget.
Godtgjørelsen til møtende varamedlem ble
foreslått satt til kr 36.000 og godtgjørelsen til
valgkomiteen til kr 15.000.
Godtgjørelsen til velferdsutvalget ble foreslått
til kr. 6.000.
Styrets forslag ble vedtatt.
201 stemte for og 29 mot.
Pkt. 7. Fastsettelse av honorar til byggekomiteen for rehabilitering av bad
Honorar til byggekomiteen for rehabilitering
av bad var foreslått satt til kr 300.000.
Forslaget ble vedtatt.
130 stemte for og 102 mot.

Styrets årsrapport, resultatregnskap og
balanse 2020 ble godkjent. 232 stemte for
og 7 stemte mot.
Pkt 4. «Disponering av årets resultat».
Årsresultatet fremkommer i resultatregnskapet som et underskudd på kr -62.645.664
og foreslås dekket ved at kr. 10.631.869
overføres fra opptjent egenkapital.
Resterende (kr. 52.013.796) føres som
udekket tap (negativ egenkapital) i balansen.
Styrets forslag ble vedtatt.
216 stemte for og 6 stemte mot.
Pkt. 5. Fastsettelse av styrehonorar
Styret foreslo et styrehonorar på kr 545.000.
Forslaget ble vedtatt. 179 stemte for og
53 stemte mot.

Pkt. 8. Forslag A - Om gjeninnsetting av
lås mellom trappeløp/kjeller
Forslagsstiller: Victor Midtgård, Kristins vei 39
«Jeg har helt siden det ble foretatt bytte av
branndører mellom trappeløp/kjeller vært
forundret over at en samtidig fjernet lås i
døren.
Dette minsker sikkerheten i bygget. Hvis
uønskede personer kommer seg inn, så kan
de gå gjennom hele bygget i kjelleren med
tilgang til samtlige boder, rom og øvrige
oppganger».
Styrets innstilling:
Dørene skal ikke låses på grunn av brannvern da det er rømningsvei for de som
eventuelt befinner seg eller bor i kjelleren.
Styret anbefaler at det stemmes mot
forslaget.
Midtgårds forslag ble ikke vedtatt.
57 stemte for og 203 mot.

Pkt. 9. Forslag B - Om el-billading
Forslagsstiller: Styret, etter vedtak i generalforsamlingen i 2019.
Etter forslag om elbillading fra generalforsamlingen 2019, hadde styret innhentet
mye informasjon og flere tilbud fra forskjellige
leverandører.
Styret valgte ut ifra gjeldende lovverk og
informasjonen som forelå, å legge frem
følgende forslag:
Det legges opp til og installeres elbilladere i
alle garasjer, totalt 116 stk.
Investeringskostnad
for
elbillading
i
garasjene er beregnet til å bli 3,8 millioner
kroner.
Investeringskostnaden for elbillading i
garasjene finansieres via økt innskudd. Nytt
innskudd for garasjene er satt til 50.000
kroner, gitt at investeringskostnad nevnt over
legges til grunn.
Det monteres elbillader med stikkontaktuttak.
Om det kan dokumenteres at lader har blitt
ødelagt på grunn av brukerfeil må leier av
garasjen dekke ny lader.
Ny månedsleie av garasje settes til 350
kroner per måned. Økningen dekker påkrevd
årlig service av lader.
Strømforbruk betales av den enkelte. Pris på
lading kommer senere.
Videre legges det opp til utbygging for
elbillading på deler av grøntarealet nedenfor
den store P-plassen i Erlends vei. Dette for
at beboere som i dag leier parkeringsplass
skal slippe å gi fra seg parkeringsplassen.
Det vil bli installert to stykk hurtigladestasjoner 150 kW og 12 stykk elbillader
7,2 kW/32 A.
Elbilladerne vil kun være tilgjengelig for
beboere av Lohøgda Borettslag.
Ved hurtig-ladestasjonen legges det opp til
differensiert pris på lading basert på tid.
På 7,2 kW laderne legges det opp til 12
timers ladeintervaller fra klokken 08-20 og
20-08. Denne utbyggingen finansieres via
fellesutgiftene ved låneopptak. Pris på lading
kommer senere».

Forslag om el-billading ikke godkjent
88 stemte for og 171 stemte mot.
Pkt. 10. Forslag C - Om opprettelse av
åremålstilling som daglig leder i borettslaget
Forslagsstiller: Styret.
«Styret ser at borettslaget står foran flere og
krevende prosjekter i årene som kommer.
Dette er blant annet utskifting av vinduer,
utbedring av inngangspartier og infrastruktur
og ladepunkt til el-biler med mer. Det vil være
behov for tett oppfølging og daglig ledelse av
disse prosjektene, samt behov for å håndtere
et mer komplisert og omfattende lovverk.
Styret har ut fra dette sett på hvordan vi best
kan møte disse utfordringene fremover.
Daglig leder vil være primærkontakt til
beboerne i borettslaget noe som vil gi
beboerne en bedre serviceopplevelse. Daglig
leder vil ha ansvar for å effektuere vedtak
fattet av generalforsamlingen og styret.
Daglig leder rapporterer til styret.
Stillingen tenkes finansiert ved omgjøring av
dagens sekretærstilling, gjennom reduserte
styrehonorar og redusert bruk av eksterne
konsulenter. Styret får ansvar for å utarbeide
stillingsinstruks, stillingsannonse og tilsetting
av daglig leder.
Dagens timebetalte sekretærstilling endres til
en heltids åremålsstilling, som daglig leder.
Stillingen vil ha et åremål på 4 år. Styret vil
etter endt åremålsperiode evaluere behovet
for en eventuell forlengelse av stillingen».
Styrets forslag ble vedtatt.
188 stemte for og 52 mot.
Pkt. 11. Forslag D - Om endring av
åpningstider i fellesvaskeriene
Forslagsstiller: Sigrid Bøe Elgsaas, Erlends
vei 72.
«Våtromprosjektet er i ferd med å ferdigstilles
våren 2021. Det er nå lagt til rette for at alle

kan ha vaskemaskin i egen leilighet, og det
er derfor ikke lenger behov for å ha utvidet
åpningstid på kvelden i fellesvaskeriene. For
de som bor over vaskeriene eller i nærheten,
skapes det støy ved bruk av vaskeriene,
vaskemaskiner og tørkerom. Det bør derfor
tas hensyn til de som bor over og nær
vaskeriene slik at de kan få tilbake kveldsro.

det er tungt å løfte en sykkel opp på øverste
nivå».

En reduksjon i åpningstid vil i tillegg føre til at
borettslaget kan spare inn på utgifter til
strøm. Ifølge styret har man gjennom
perioden med våtromprosjektet og oppussing
av bad i borettslaget, sett at fellesvaskeriene
brukes mindre enn tidligere. Denne
endringen vil derfor ikke gå ut over
muligheten til å bruke fellesvaskeriene for de
som fortsatt ønsker å bruke det.

Maricel og Odd Terje Lundbø forslag ble
ikke vedtatt. 57 stemte for og 194 mot.

Et argument da vasketiden ble utvidet var at
enkelte ikke rakk å bruke vaskeriene innen
åpningstiden. Dette argumentet er ikke
lenger gyldig, da man har mulighet til å få
installert vaskemaskin i egen leilighet».
Styrets innstilling:
Styret støtter ikke forslaget, da de nye
avfukterne som er strømbesparende bruker
en time ekstra. Styret anbefaler at det
stemmes mot forslaget.
Sigrid Bøe Elgsaas forslag ble ikke vedtatt.
38 stemte for og 208 mot.
Pkt. 12. Forslag E - Om utvidelse av
sykkelbodene
Forslagsstiller: Maricel og Odd Terje Lundbø,
Erlends vei 12.
«Antall syklister øker stadig i Oslo. Det vises
i smekkfulle sykkelboder her i borettslaget,
spesielt siden bodene også brukes av
mopeder, barnevogner, leketøy etc.
Her vi bor i nederste del av Erlends vei var
sykkelboden så full i fjor sommer at vaktmesteren måtte ha en aksjon med å kaste
ubrukte sykler for å skaffe plass nok.
Dessuten synes vi løsningen med sykkelplasser i to plan ikke er spesielt god, siden

Styrets innstilling:
Styret støtter ikke forslaget, da vi ikke kan se
behov for utbygging på nåværende tidspunkt.
Styret anbefaler at det stemmes mot
forslaget.

Pkt. 13. Forslag F - Om utredning og
igangsetting av tiltak for å håndheve de
alminnelige ordensregler som omhandler
trafikk og parkering på borettslagets
område, samt utredning og igangsetting
av tiltak for å redusere hastighet på
trafikk.
Forslagsstiller: Rigmor Eide, Kristins vei 18.
«Mengden biltrafikk på borettslagets område
har over tid vært meget høye og det oppleves
som den i senere tid også har vært økende.
Det antas at mye av denne trafikken ikke er i
henhold til borettslagets alminnelige ordensregler.
Mye av kjøringen blir gjort i hastigheter som
langt overstiger det som er forsvarlig. Det har
også vært påfallende mye parkering av biler
på borettslagets område som åpenbart er
parkert i strid med borettslagets alminnelige
ordensregler. Andelseier mener det er behov
for at borettslaget igangsetter tiltak for å sikre
overholdelse av de alminnelige ordensreglene nedtegnet i avsnitt 2, 3 og 4.
Tiltakene er skisser i avsnitt 5, 6 og 7 som
omhandler parkering har vist seg å ha liten
effekt og bør enten endres eller suppleres».
Styrets innstilling
Forslaget støttes ikke. Styret kan ikke se at
det finnes grunn til å utrede mer. Styret
henstiller beboere til å følge regelverket.
Styret anbefaler at det stemmes mot
forslaget.
Rigmor Eides forslag ble ikke vedtatt.
55 stemte for forslaget og 199 mot.

Pkt. 14. Forslag G - Om vedlikehold av
lagets grøntanlegg
Forslagsstillere: Jens A. Bjelland, Erlends vei
36 og Lars Erik Indermo, Erlends vei 1.
«I forbindelse med generalforsamlingen i
2020 kom det frem at borettslaget i 2019
hadde brukt over kr 1 900 000 på gartnertjenester. Årsrapporten for 2019 viser til at
Borettslaget i over 25 år har hatt avtale med
gartnerfirmaet Din Hage om vedlikehold av
lagets grønt-anlegg. Ved spørsmål om denne
tjenesten var satt ut på anbud under fjorårets
generalforsamling, kunne ikke styret gi et klart svar.
Vi mener kr 1,9 millioner er en svært høy
kostnad
til
gartnertjenester
for
vårt
borettslag. En kjapp undersøkelse av
offentlige tall viser at Din Hage omsetter årlig
for om lag kr 5 millioner, med et positivt
resultat etter skatt på ca kr 1 million. Dette
kommer i tillegg til at daglig leder/eier har en
lønn på kr 1,1 million. De siste ti årene har
daglig leder/eier tatt ut over kr 900 000 i året
i lønn i gjennomsnitt.
Lohøgda står altså for over 1/3 av selskapets
inntekter, et selskap som årlig gir sin daglige
leder og eier nesten kr 2 millioner i overskudd og lønn. Tallene overfor peker mot at
borettslaget betaler mer enn nødvendig for
disse tjenestene. Med en årlig kostnad på
over kr 1,9 millioner, kunne borettslaget i
stedet ansatt en egen gartner på fulltid og
fortsatt hatt over kroner 1 million til innkjøp
av planter og utstyr. Eller man kunne ansatt
flere folk i den varme sesongen, og ikke hatt
gartner om vinteren. Et annet alternativ er at
man kunne rett og slett konkurranseutsatt et
anbud på gartnertjenester i borettslaget, noe
vi tror ville kunne senket kostnadene på
denne posten betraktelig».
Styrets innstilling:
Styret støtter forslaget om å jobbe med å
redusere kostnadene. Styret anbefaler at det
stemmes for forslaget.
Forslag til vedtak:
Generalforsamlingen peker på at utgiftene til
gartnertjenester gjennom leverandøren Din

Hage ser ut til å være svært høye.
Generalforsamlingen ber styret arbeide
gjennom det neste året med å få ned disse
kostnadene, samtidig som kvaliteten på
tjenesten som leveres skal opprettholdes.
Generalforsamlingen ber styret enten konkurranseutsette gartnertjenester gjennom en
anbudsrunde, eventuelt vurdere ansettelse av
egne gartnere som kan disponere et eget,
spesifisert, budsjett til disse tjenestene.
Forslaget ble vedtatt. 255 stemte for og 12
stemte mot.
Pkt. 15. Valg av tillitsvalgte (styre- og
varamedlemmer)
Det skulle velges 2 styremedlemmer for 2 år
og 1 styremedlem for 1 år (etter Laila el Aqil
som har trukket seg). Det skulle også velges
4 varamedlemmer for 1 år. Valgkomiteens
innstilling var tatt inn i årsrapporten, side 47).
Som styremedlemmer for 2 år ble valgt: Elise
Røe og Jan Gustav Westergren. Som styremedlem for 1 år ble valgt: Wendy Sandnes.
Som varamedlemmer for 1 år ble valgt:
Jens A. Bjelland, Søren Clemensen, Victor
Midtgård og Jacob Daniel Schmidt.
Pkt. 16. Valg av delegert med vara til
OBOS generalforsamling
Det skulle velges 2 delegerte med varadelegert til OBOS generalforsamling for 1 år.
Valgt ble Andreas Myrstad og Elise Røe med
Jan G. Westergren og Wendy Sandnes som
vara.
Pkt. 17. Valg av valgkomité
Følgende ble valgt: Eili Dahl Changezi, Heidi
Venberget og Turid Holstad. Valget gjelder for
1 år.
Pkt. 18. Valg av velferdsutvalg
Følgende ble valgt: Søren Clemensen, Inger
Johanne Johansen og Eili Dahl Changezi.
Valget gjelder for 1 år.

STYRETS SAMMENSETNING

NYTT STYREMEDLEM

Etter valget på ordinært årsmøte har styret
fått følgende sammensetning:
Leder:
Terje Holmen, Erlends vei 15.
Nestleder:
Elise Røe, Erlends vei 17.
Styremedlemmer:
Andreas Myrstad, Kristins vei 19
Jan Westergren, Kristins vei 2.
Wendy Sandnes, Erlends vei 50.
Varamedlemmer:
Jens A. Bjelland, Erlends vei 36 , Søren
Clemensen, Erlends vei 11, Victor Midtgård,
Kristins vei 39 og Jacob Daniel Schmidt,
Kristins vei 36.

NY NESTLEDER
Wendy Sandnes

Wendy Sandnes rykker opp fra varamannsplass til fast styremedlem. Wendy har sittet
som varamedlem i styret i en periode.

SOLCELLEPROSJEKTET
Dette prosjektet har stoppet litt opp i påvente
av godkjennelse fra kommunen, noe som har
tatt lengre tid enn ventet. Vi hadde jo håpet å
kunne komme i gang allerede i april, men nå
ser det i stedet ut til å drøye til september.

Elise Røe

På konstituerende styremøte etter generalforsamlingen ble Elise Røe valgt som styrets
nestleder. Hun etterfølger Laila el-Aqil. Elise
har 2 år bak seg som styremedlem.

Pristilbud er innhentet fra flere leverandører
og leverandør er valgt.

AVFUKTERE MONTERES

VELKOMMEN SOM NY NABO

En ny og sterk avfukter er satt inn i noen
vaskerier. Etter hvert som viftene går istykker
vil de bli erstattet av avfuktere. Så langt er
det montert avfuktere i 5 vaskerier.

I perioden februar - mai godkjente styret 28
nye andelseiere.
Vi ønsker alle dere som er nye velkommen til
borettslaget og håper og tror dere vil finne
dere til rette og trives her.
I borettslagets husorden finnes råd og veiledning om forholdene i vårt borettslag.
Her finnes det meste av informasjon du har
behov for, men du 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.

LEKEPLASSENE KONTROLLERT
Årlig hovedettersyn av våre lekeplasser har
blitt utført av autorisert personell. Eventuelle
feil og mangler er utbedret.

Husordensreglene og bestillingsskjema for
nøkler finner du på borettslagets hjemmeside lohogda.no. 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 via vår hjemmeside lohogda.no.
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.

OVERLATING AV BRUK

VENTELISTE FOR GARASJE

Styret har godkjent en søknad om overlating
av bruk i Kristins vei og en i Erlends vei. I
begge tilfelle er framleietiden 3 år.

På ventelista for garasje står det nå oppført
118 personer. Årlig blir mellom 5 og 10 garasjer fordelt. Hittil i år er 5 garasjer fordelt.
For en som setter seg på lista i dag anslår vi
ventetiden til å være ca. 6-10 år.

HOVEDVASK AV VASKERIENE
Styret har bestilt hovedvask av samtlige 14
vaskerier i Kristins vei. De har blitt ganske
skitne i forbindelse med den store våtromrehabiliteringen.
Det samme er tidligere blitt gjort med vaskeriene i Erlends vei.

Den som blir tilbudt garasje kan takke nei hvis
vedkommende mener at garasjen ligger for
langt unna. Man mister ikke plassen sin i
køen av den grunn. Tilbudet går dermed til
nestemann på lista.
De som ønsker opplyst hvordan de ligger an
kan kontakte parkeringsansvarlig Erik Martinsen.
E-post: erik@lohogda.no.

Mobil: 416 48 536

TRENINGSPARKEN
PLASS

IKKE

LEKE-

Treningsparken er ment å være et sted for
trening, beregnet for voksne. Det klages over
at barn uten følge av voksne, bruker den som
leke- og klatrestativ.
Det skulle være unødvendig. Borettslaget har
4 store og velutstyrte lekeplasser. De er langt
bedre egnet for barn.

VANNSKADE
Det er meldt en vannskade i Kristins Vei. Her
er det oppdaget en lekkasje mellom kobling
til blandebatteri og oppvaskmaskin.
Det er uenighet om årsak og ansvar. Saken
er derfor sendt if forsikring for å få deres vurdering. Vi finner en løsning.

OBOS - Bærekraftprisen 2020
Borettslaget meldte seg på til Bærekraftsprisen
2020. Vi nådde dessverre ikke helt opp, men
fordi vi har gjort så mye bra sier OBOS at vi fortjener hederlig omtale. Dessuten får vi kr 10.000.
OBOS sender en fotograf til borettslaget i løpet
av kort tid for å ta et bilder. De håper også at vi
kan bli med på en lengre sak i OBOS Bladet.

Juryens begrunnelse
Hederlig omtale: Lohøgda borettslag
«Lohøgda borettslag er et veldrevet OBOSlag fra 1966. Juryen vil trekke fram de energisparetiltakene som er gjort.
Borettslaget har fjernet 777 varmtvannsberedere i forbindelse med våtromrehabilitering, erstattet disse med felles varmtvann i
berederrom og installert bergvarme som
varmer både boligene og tappevannet. Slik
har de oppnådd en energibesparelse på ca.
50%.
Borettslaget har tidligere jobbet systematisk
med energioppgradering og er nok et eksempel på hvordan eldre borettslag kan oppgraderes og bli like energieffektive som nye».

Her under trappa i Kristins vei 1 har noen
plassert hagemøbler og reoler, som tydeligvis
skal kastes. Dette står rett under plakaten
som sier at ingenting skal settes her.

TA MED EGET SØPPEL
Det er i ferd med å etableres søppeldepoter i
vaskeriene. Noen henger opp en pose og
legger igjen egen søppel her. I første rekke
emballasje for ulike typer vaskemidler.
Ta med egen søppel opp og kast det i egen
søppelkasse. Vi har ingen som går og rydder
i vaskeriene.

Jan Peter Amundal, Enova
Jonas Holme, Sintef
Birgitte Molstad, OBOS
Katharina Th. Bramslev, Grønn Byggallianse
(juryleder)

SÅ FORSØPLER VI IGJEN
Det klages over at enkelte naboer kommer
1-1,5 timer før sin tid og begynner å ta i bruk
vaskemaskinene uten å spørre først den som
har vasketid.
Dette gjør det vanskelig å få rengjort vaskeriet tidsnok etter bruk og fører også til unødvendig diskusjon mellom beboere rundt hva
som er tillat og ikke.

Fra Kristins vei 1

Dette er ikke uklart. Den som har vasketid
disponerer hele vaskeriet og tørkerom til
tiden er ute. Hvis du ønsker å starte noe

før din vasketid må dette avtales. Du kan
ikke ta deg til rette.
Det samme gjelder for beboere som lar
klærne henge til tørk i tørkerommet langt etter at vasketiden deres er over uten å spørre
om det er greit for vedkommende som har
reservert tid.
En annen ting er at enkelte beboere flytter på
låsen sin midtveis i vasketiden, slik at det
vaskes resterende tid uten lås, noe som
også har ført til unødvendige misforståelser.
La låsen henge til du forlater vaskeriet.
Vaskerier kan bli stengt.
Et vaskeri i Kristins vei ble stengt i 2 uker i
fjor sommer på grunn av klager over dårlig
renhold.
Dette ble gjort for å sette fokus på det manglende renholdet og viktigheten av at ALLE
vasker etter seg.
Dette kan bli nødvendig å gjøre i flere vaskerier. Det ser noen ganger ut som en svinesti.
Følg husordensreglene vedrørende bruk av
vaskeriene:

Vaskeriet skal benyttes av borettslagets beboere, men ikke benyttes i ervervsmessig
øyemed.
Vaskerom skal rengjøres og luftes etter bruk.
Tørkeplassen kan bare brukes til tørk av vasketøy og til lufting av tøy og sengeklær.
Det er ikke tillatt å lufte og riste sengetøy,
tepper og matter ut av vinduer/balkong. Ved
klestørk på balkong skal tøyet henges slik at
det ikke er synlig utenfra».

VINDUSUTSKIFTINGEN
Det forberedende arbeidet med vindusutskiftingen går fortsatt framover. Styret valgte å
prøvemontere ulike typer vinduer og verandadører i 2 leiligheter for få et best mulig erfaringsgrunnlag for prisinnhenting og for å finne
ut hvilken type vinduer vi går for.
I mars var et samlet styre på befaring i de to
leilighetene hvor vinduer er skiftet.

«VASKERIER OG TØRKEPLASSER
Regler for bruk av vaskeriene og instruks for
bruk av maskinene må følges. Bruk av vaskerier utover fastsatte tider er ikke tillatt.
Vaskerilåser kan ikke lånes ut. Låsene skal
bare brukes i den blokk leiligheten tilhører.
Vasketiden er på hverdager kl. 08.00 - 22.00,
lørdager fra kl. 08.00 - 20.00. Tørkebåser
kan bare benyttes til klesvask hverdager i
vasketiden, dog ikke lørdager.
Dersom vask ikke er igangsatt innen 1 time
fra reservasjonstid, kan en annen ta vaskeriet i bruk resten av tiden.
Tørkebåsene skal ikke brukes søn- og helligdager, samt på offentlige høytidsdager. Alt
vasketøy må tas ned før kl. 20.00.
Matter, tepper, etc. kan bankes og luftes til
følgende tider:
Hverdager fra kl. 07.00 - 08.00
Lørdager fra kl. 07.00 - 17.00
Onsdager fra kl. 20.00 - 21.00

Hvilken produsent som velges blir avgjort når
entreprenør er valgt. Det er også vedtatt at
vindusfeltet over verandadøren skal være
mulig å åpne, da luken som sitter der i dag
blir borte

Før ferien skal vi ha møter med to entreprenører. Tilbudene skal gjennomgås sammen
med OPAS. Vi tar sikte på å gjennomføre
kontraktsforhandlinger og ha en avtale klar
før ferien.

TILSKUDD FRA OBOS
OBOS Prosjekt søkte «OBOS gir tilbake/
grønt ansvar» om støtte til vindusprosjektet.
De bevilget oss en støtte på kr. 300 000.

UTEPLASS VED ERLENDS VEI
Flere beboere i Erlends vei har henvendt seg
til styret med ønske om å få etablert uteplass
ved gavlveggen ved Erlends vei 1. Her er en
flott (og solrik) plass, som ikke brukes.
De peker på at det står to store grantrær på
stedet og skygger for det meste av plassen.
Det ene har for lengst sett sine beste dager.

Rens av filter
Energico AS skal foreta rensing av de 17 filtrene vi har for inntak av kaldtvann til blokkene.
Tette sluk på tak
De fleste sluk på takene vil bli skiftet. Vaktmester innhenter pristilbud.
Vask av garasjeporter
Det er mange som etterspør dette, men det
må vente litt. Garasjeportene vil bli vasket
samtidig med fasadevasken etter vindusrehabilitering.
Røykvarslere delt ut
Borettslaget kjøpte inn 850 nye røykvarslere,
som ble lagt ut i sikringsskapet til hver enkelt.
Monteringen skal være svært enkel. De som
trenger hjelp kan ta kontakt med vaktmester.
Vask av søppel- og papirbrønner
Det er foretatt vask av søppel og papirbrønnen og foretatt mindre vedlikehold.

Fint sted for uteplass

De ba også om at hekken ved stikkveien ble
klippet. Det var veldig tett med busker der og
gartneren har ryddet det som trengs.
Det vil bli satt opp bord og benk, men ikke
grillplass. Felling av to store grantrær vil bli
vurdert.

NOTISER
Ny dieseltank
Ny dieseltank er bestilt, det samme gjelder
nye filtre til traktor.

Beis og maling til balkongene
Du kan hente beis og maling til balkongene
hos vaktmesterne. Ring og avtal levering.
Radonmålinger
Vi har fått resultatet av målinger foretatt i to
leiligheter.
Den ene målingen lå under og den andre litt i
overkant av tillatt verdi. Saken blir fulgt opp.

Ønske om blomsterbed
I Erlends vei nr. 9 - 17 har de gitt uttrykk for
ønske om "innramming" av blomsterbed
langs blokken.
Dette forenkler vedlikeholdet, da det hindrer
ugress i å fylle bedene. Dessuten blir det
pent og ryddig sier beboerne.
Styret er av den oppfatning at dette må vente
til etter eventuelt avklaring om anbud på
gartnertjenester etter generalforsamlingen.

LAILA GIR SEG

Ønske om oppgradering av uteområde
Beboere i Erlends vei 7 ønsker at hageområdet foran bygningen blir oppgradert.
I den anledning spør de om praksis for å
fjerne trær? Det står to store grantrær rett
foran inngangen, som skygger for hagen og
uteområdet.
Siden grantrærne er så tette er det lite eller
ingenting som vokser under dem og området
rundt dem har blitt til en slags uoffisiell parkeringsplass.
De mener at blomsterbed og lavere prydbusker i stedet for grantrærne ville gitt et
triveligere utemiljø til glede for alle oppgangene.
Styret vil undersøke om noen av trærne står
på kommunal tomt. Det vil bli gått befaring
med gartner for å se nærmere på hva beboerne ønsker.
Søknad om trefelling
Beboere i Kristins vei 16 ønsker at det store
treet fjernes. Det er et gammelt tre hvor halvparten er tørt.
Treet skygger for blomstene, jorda får ikke
næring og gresset vil ikke vokse der.
Styret vil behandle saken på neste møte.
Automatiske døråpnere
Inngangsdørene til blokkene er tunge for
mange eldre. Vi får henvendelser om dette.
Pr i dag monteres døråpnere av Alna bydel
for de med behov. Vi kan vurdere spørsmålet
i prosjektet med inngangspartier/porttelefonanlegg.

Laila el-Aqil

Etter 13 år i styret valgte Laila el-Aqil å trekke
seg fra styret. Hun var styreleder i 8 år og sto
i spissen for en omfattende rehabiliteringsperiode i borettslaget.
Den omfattet blant annet drenering av blokkene, utskifting av lamper og omtrekking av
elektriske ledninger, utskifting av garasjeporter, oppussing av samtlige vaskerier, nye
vaskemaskiner, nye kjellervinduer, nye sikringsskap til leiligheter, oppgradering av
hovedtavler, oppgradering av uteområdene,
nytt avfallssystem, utskifting av entre- og kjellerdører, varmekabler på stikkveiene, etablering av 4 store lekeplasser og 26 uteplasser
med bord og benker, byggingen av 17 store
sykkelboder, legging av kantstein mot blokkene osv.
Hvert år besvarte hun ca. 4000 e-poster og
deltok på et utall befaringer og møter.
Laila rager høyt i rekken av gode styreledere.
Vi ønsker Laila alt godt videre.

DIGITALISERING AV
INFORMASJON TIL BEBOERNE
Styret jobber med å digitalisere informasjon i
borettslaget og endelig er ny nettside på
plass! Målet er at det skal være enkelt å finne viktig informasjon. Her finner du nå FAQ,
informasjon om pågående og planlagte
prosjekter, samt bestillingsskjema for blant
annet nøkler.
Svar på ofte stilte spørsmål vil bli lagt inn.
Det vil bli sendt SMS til beboere som har
samtykket til elektronisk informasjon.

BRUK AV BALKONGEN
Ta hensyn. Det er mange i dag som har stor
glede av balkongen sin i sommerværet.
Noen blir dessverre plaget av sjenerende
røyking og støy fra andre balkonger. Styret
oppfordrer de som røyker til å benytte våre
fine uteplasser, eller om det er mulig å
begrense røykingen noe og på den måten ta
hensyn til naboen.
Vi minner samtidig om at det er forbudt å kaste sneiper fra balkongen og generell ro i
leiligheten, som også inkluder balkongen fra
kl.22.00 til kl. 06.00.

Borettslagets hjemmeside ligger på nettet.
Siden inneholder mye stoff. Gå inn på:
www.lohogda.no
Webansvarlig er nå Wendy Sandnes, som
har gjort en stor jobb med å få nettsiden klar
til lansering.
Siden vil bli oppdatert kontinuerlig. Styret ber
om at tilbakemeldinger dersom du savner
informasjon på nettsiden. Det kan sendes til:
wendy@lohogda.no.
Nye benker/bord
Enkelte benker og bord i borettslaget har
gjennom årene blitt svært slitne og modne for
utskifting. Styret har saken til vurdering.

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.
Ved omfattende renovering av leiligheter er
det beboers ansvar å foreta bortkjøring av
storsøppel, som innredninger, mur- og
betongrester, fliser og VVS-utstyr mv.

Økning av felleskostnader
Fellesutgiftene økte med 4% pr måned fra
mai 2021. Trappevask med 13,- pr måned fra
mai.

Spesialavfall som malingsspann, kjemikalier, bilbatterier o.l. må beboer selv levere
på miljø- eller gjenbruksstasjon.

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

Styret 2021 - 2022
Leder: Terje Holmen, Erlends vei 15.
Nestleder: Elise Røe, Erlends vei 17.
Styremedlemmer:
Jan Westergren, Kristins vei 2.
Andreas Myrstad, Kristins vei 19.
Wendy Sandnes, Erlends vei 50.
Varamedlemmer:
Jens A. Bjelland, Erlends vei 36
Søren Clemensen, Erlends vei 11,

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.

STYRET ØNSKER
ALLE I LOHØGDA
GOD SOMMER

Valgkomite
Eili Dahl Changezi,
943 68 950
Heidi Venberget
Turid Holstad. 918 30 170

