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 Organ for styret i Lohøgda borettslag                                 Ansvarlig: Styreleder Terje Holmen 
 Nr 1/2020 - 21 årgang                                                                                              2. mars 2020 
 

 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. 
 

 

 

GENERALFORSAMLINGEN 2020 
  

Borettslaget avholder sin generalforsamling 
onsdag 27. mai, kl. 19.00 i Haugerud kirke. 
Adresse er Haugerudsenteret 47.  
Kirken ligger ved p-plassen bak Haugerud 
senter.  
 

 
Inngangen til møterommet er gjennom døren      

nederst til venstre på bildet. 
 

Innkalling og årsmelding  
I forkant av møtet vil du som vanlig motta en 
formell innkalling. Innkallingen vil du finne 
foran i styrets årsmelding, som vil bli delt ut ` 
 

 
til samtlige husstander i første halvdel av mai.  
 

Arbeidet er i rute  
Forberedelsene til generalforsamlingen star-
tet tidlig i januar og arbeidet går som planlagt.  
Styret har avsluttet arbeidet med sin del av 
årsmeldingen for 2019 og arbeider nå, blant 
mye annet, med budsjettet for 2020.  
 
Regnskap  
Fra forvaltningskonsulenten foreligger et fore-
løpig regnskap for fjoråret. Regnskapsmøtet 
er lagt til 24. mars.  
 

På dette møtet vil OBOS framlegge de ende-
lige regnskapstallene for styret til godkjen-
ning.  
Dette møtet er også styrets siste mulighet til å 
foreta justeringer av budsjettet for 2020, før 
det sendes til trykkeriet.  
 

Revisor og OBOS bidrag  
Før trykking kan foretas må også revisor ha 
avsluttet sitt arbeid. OBOS vil på vanlig måte 
bidra med sin del av det obligatoriske stoffet i 
årsmeldingen, samt med regnskapstallene.  
 
Valgkomiteen  
Valgkomiteen er tilskrevet og bedt om å avgi 
sin innstilling i god tid, slik at den kan trykkes 
inn i årsmeldingsheftet. 
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Komiteen skal finne fram til kvalifiserte kan-
didater til tillitsverv i borettslaget. De som blir 
valgt til styret må påregne over 50 møter i 
året, delvis på dagtid, samt befaringer. 
I år skal det velges 3 styremedlemmer og 3 
varamedlemmer, samt valgkomite. 
  

Fra en tidligere generalforsamling 
 

Valgkomiteen, som ble valgt på fjorårets    
generalforsamling består av Eili Dahl Chang-
ezi, Turid Holstad, Anders Rygh Hansen og 
Marit Å. Eidem. 
 

 
Fra en tidligere generalforsamling 

 

Forslagsfrist 15. mars  
Eventuelle forslag til generalforsamlingen må 
være styret i hende senest 15. 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 general-
forsamlingen er det ønskelig at:  
 

 
- Det går klart fram at saken ønskes  
  behandlet av generalforsamlingen.  
 

- Forslagsstiller formulerer et klart forslag  
til vedtak.  

 

Eventuelle forslag kan du legge i styrets post-
kasse på gavlveggen ved Kristins vei 39 eller 
sendes som e-post til:  
 

styret@lohogda.no 

 

SOLCELLEPROSJEKTET 
 

Som vi informerte om i forrige avis har sol-
celleanlegget, som skal stå på taket for stor 
vekt til at selve taket kan belastes. Det blir 
derfor bæreveggene som må ta belastningen.  
 

Arbeidet med prøveprosjektet vil stå stille en 
stund. Det blir en ekstrakostnad i forbindelse 
med forsterkningen av taket.  
OPAS er bedt om å lage et tilbudsgrunnlag 
slik at priser kan innhentes og anlegget fer-
digstilles. 



 

  

 

PRISØKNING OGSÅ I 2019  
 

I løpet av 2019 fikk Lohøgda 67 nye andels-
eiere, mot 70 i 2018. 
 

 
 

Gjennomsnittsprisen for en 1-roms leilighet var 

i fjor kr 2.842.500 mot kr 2.683.125 i 2018.  
Høyeste pris som ble oppnådd for en 1-roms i 

2019 var kr 3.175.000 mot kr 2.950.000 året 
før. 
 

For 3-roms leiligheter var snittprisen i 2019 kr 

3.580.964, mot kr 3.352.142 året før.  
Høyeste prisen som ble oppnådd var 

4.000.000. Det er 90.000 høyere enn i 2018. 
 

I styrets årsmelding for 2019 kan du lese mer 
om leiligheter og priser. Årsmeldingen vil bli 
sendt ut ca. 10. mai.  
 

Selv om prisene på OBOS-boliger i Oslo falt 
med 5,6 prosent i desember endte 2019 med 
en gjennomsnittlig prisoppgang på 4,5 pro-
sent sammenlignet med året før. 
 

I desember var den gjennomsnittlige kvadrat- 
meterprisen for OBOS-boliger i hovedstads-
området 59.527 kroner.  
Det er 0,2% lavere enn i desember 2018.  

 
 

 

VELKOMMEN SOM NY NABO  
 

I perioden desember/februar har styret god-
kjent 8 nye andelseiere. 
 

Vi ønsker alle dere som er nye velkommen til 
borettslaget og håper og tror dere vil finne de-
re til rette og trives hos oss.  
 

 

I borettslagets husorden finnes råd og vei-
ledning 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 årsmel-
dingen.  
 

Bestilling av nye nøkler gjøres til vakt-
mesterkontoret. Vaktmester fyller ut beta-
lingsgiro. 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. 
  

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 har riktig navn til      
enhver tid. 

 

OVERLATING AV BRUK  
 

Styret har godkjent to søknader om overlating 
av bruk (framleie), begge i Kristins vei. Fram-
leietiden er 1 og 3 år. 
 



 

  

 
VÅTROMPROSJEKTET RULLER VIDERE 

395 BAD FERDIGE TIL PÅSKE  
 

Våtromprosjektet går framover helt etter pla-
nen. Når vi tar påskeferie vil 395 baderom 
være helt ferdige. Da er vi over halvveis.  
 

Tilbakemeldinger fra våre beboere er fortsatt 
gode. Prosjektgruppa har hatt svært få saker, 
som gjelder klager fra beboere til behandling 
på byggemøtene med OBOS Prosjekt og 
Sansbygg.  
  

Eventuelle saker som gjelder skader og/eller 
dårlig utførelser har OBOS Prosjekt og 
Sansbygg så langt håndtert raskt og greit. 
 
Avvik 
Det er fortsatt få avvik på våtrommene og vi 
har så langt benyttet posten «uforutsett» 
mindre enn budsjettert. 
 

Når det gjelder bergvarmen er alt utearbeid i 
denne forbindelse avsluttet. De tekniske 
rommene blir ferdigstilt i takt med øvrig fram-
drift. 
 

Byggetid 
For eventuelt nye som har flyttet inn minner 
vi om at byggetiden er 4+1 uker og at badet 
ikke kan brukes før det er ferdigstilt, etter 4 
uker.  
 

Den midlertidige dørlåsen settes tilbake etter 
5 uker da firmaet skal benytte den 5. uken til 
å rette opp eventuelle skader, som kan ha 
oppstått. 
 

Midlertidige toaletter og 2 dusjer  
Dette er tilgjengelig i brakke utenfor blokka.    
Campingtoaletter settes ut i leilighetene til de 
som har problemer med å gå ut og som kan 
framlegge dokumentasjon (legeattest). 
 

STATUS FOR PROSJEKTET 
- Prosjektet er i rute økonomisk.  
- Framdriftsplanen er fremskutt 2 uker.  
Se ny plan i Lohøgda-Nytt 4/2019. 

- Så langt har vi ikke hatt noen tilfelle av 
tilbakeføringer til tidligere standard. 

 

 
DERE SOM STÅR FOR TUR TIL NYTT BAD 

BESØK DEMOBRAKKA   
  

På plenen ved Erlends vei 44 har Sans Bygg 
(entreprenøren) satt opp sin demobrakke. 
Brakka vil bli stående i hele byggeperioden, 
dvs. i ca. tre år.  
  
I brakka vil du finne eksempler på oppsetting 
og montering av servanter, dusjkabinett og 
dusjgarnityr. Likeledes ulike fliskombinasjo-
ner, som ligger i grunnpakka.  
  
I demobrakka er det også oppsatt en rekke 
produkter som du kan tilleggsbestille, om det 
er ønskelig. Produktene er priset og inklude-
rer montering og mva.  
  
Det er utstilt et standard utvalg av fliser i 
brakka. Standardflisene er inkl. i grunnpakka 
og velges på prislista ved bestilling.  Boretts-
laget dekker kostnadene om du velger stan-
dardfliser. Se «Beboermappa».  
 

  
 

Demobrakka har kodelås. Koden finner du i 
«Beboermappa». Åpningstiden er med andre 
ord døgnet rundt, alle dager i uka. Husk å 
slukke lyset og låse døra når du går.  



 

  

  
DRENERINGSARBEIDENE  
GODT I GANG 
 

Steinbakken entreprenør AS er godt i gang 
med å drenere 3 blokker, Kristins vei 23-27, 
Erlends vei 1-7 og Erlends vei 9-17. Isolering 
av grunnmur foretas samtidig. 
 

 
 

Bilder fra dreneringsarbeidene i Erlends vei 15/17 
 

 
 

 

HUSK NESTE BLOKKMØTE 
 

Neste blokkmøte om våtromrehabiliteringen 
avholdes mandag 2. mars 2020, kl 18.00  i 
matsalen på Tveita skole. Innkalling kommer i 
postkassene. 
 

Denne gangen gjelder det beboere i 
Kristins vei 2-12 og 23-27 

 

Vi vil i hovedsak følge opplegget fra første 
møte. Da redegjorde prosjektleder Monika 
Skarphagen fra OPAS.  
Deretter var det innlegg fra prosjektlederen 
hos Sans Bygg AS, Øyvind Fanebust og    
anleggsleder Eroll Zekir. eroll@tryggvvs.no 

 
 

 

GARASJER OG P-PLASSER 
 

Erik Martinsen har til daglig ansvaret for alt 
vedrørende leie av garasjer og parkerings-
plasser 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   ti-
den til å ringe. Da har han listene foran       
seg på kontoret. 
 

Telefon: 416 48 536  

e-post: erik@lohogda.no 

 

 
UTLEGG TIL BLOMSTER 
 

Refusjon på utlegg til blomster foran opp-
gangene utbetales ikke lenger kontant.  
Det overføres til konto mot kvittering, man 
kan godt scanne kvittering og sende e-post til: 
 

                 styret@lohøgda.no 
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MÅ VI STENGE KJELLER-
ROMMENE FOR GODT ? 
 

Styret har gått en befaring og kommet over 
rom i våre fellesarealer som er overfylt med 
avfall.    
 

Dette er hva vi fant i de to oppgangene 40 og 
44 i Erlends vei. Borettslaget har 104 opp-
ganger. 
 

Borettslaget har en flott ordning hver måned 
hele året for bortkjøring av avfall. (Se eget 
avsnitt i blå ramme).  
Det eneste vi må gjøre er å sette det ut på 
plenen dagen før første fredag i hver måned. 
Her er det flere som har glemt sitt avfall.  
Styret fant navn i avfallet, disse blir kontaktet 
om dette ikke fjernes. 
 

 
 

  

 

 

 
 

Det er ikke riktig at våre vaktmestere eller sty-
ret skal rydde etter andre. Vi forutsetter  en 
innsats fra dere til fredag 06.03.2020. 
Sett alt ut kvelden i forveien. 
 

Vi har alle ett ansvar for å holde vårt innemiljø 
ryddig og ikke minst i forhold til brann-
instruksen.  

 

 

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, kjøle-
skap, 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.  
 

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

 



 

  

  

NOTISER 
 

Endring i kontortid 
Styret har besluttet å gå tilbake til ordningen 
med kontortid 1. og 3. tirsdagen i hver må-
ned.  
Det blir også innført en vaktplan slik at ikke 
hele styret er der hver tirsdag. Årsaken til 
endringen er få besøk og at baderomprosjek-
tet er rundt 50% fullført. 
 

Tufteparken kommer 
Styret har bedt Tronslien AS om å fremlegge 
et pristilbud. Firmaet har bygget flere slike 
parker. 
Aktuelt område er gressplenen bak huska 
utenfor Erlends vei 38-40.El-billading 
Behovet for el-billading i borettslaget vil bli 
undersøkt. OPAS er invitert til styremøtet i 
mars for å redegjøre for ulike løsninger.  
 

Renhold av vaskeri 
Det klages mye på manglende renhold av 
vaskeriet i Erlends vei 28. Rundskriv til be-
boerne er delt ut. 
 

Kontroll av lekeplasser 
Forskriftene krever regelmessig kontroll av 
lekeplassene. Dette skal utføres av sertifisert 
personell. Vaktmesterne vil bestille kontroll  
og følge opp. 
Kontrollen er en del av serviceplanen til 
lekeplassutstyret, og en del av HMS arbeidet 
i borettslaget. Formålet er å reduserer faren 
for uønsket hendelser, og sikre dokumenta-
sjon i HMS arbeidet.  
Vi er pålagt å opprettholde sikkerheten på 
lekeplassen, og kunne redegjøre for arbeidet 
som er utført. 
 

Digitalisering  
Digitalisering av informasjon til beboere. Vi 
avventer forslag til ny nettside fra OBOS.  
To styremedlemmer er satt på saken og vil 
legge fram forslag for styret. 
 

Radonavsug 
Det er montert radonavsug i Erlends vei 50 
og lagt ut radonfilm på to steder.  
Radonfilmene blir hentet og sendt til avlesing 
i april. 

 
Avfukter til vaskeri  
Vi fortsetter å søke etter en tilstrekkelig kraftig 
avfukter, som kan erstatte tørkeviftene vi har i 
vaskeriene.  
Så langt har vi ikke lykkes, men vi er i kontakt 
med en annen leverandør, som er villig til å la 
oss prøve en måned uten kostnad.  
Vi kommer ikke til å inngå noen avtale før vi 
er sikre på at den fungerer tilfredsstillende. 
 

Lekkasje  
fra kombiskap i forbindelse med renovering 
av bad. Forsikringssak, overført prosjektet. 
 

Vannskade 
Vannskade i Kristins vei. Lekkasje fra tak-
avløp med vann og ned i bod og gang. Opp-
gjort 
 

Vannskade 
Rørbrudd på kjøkkenet, vannskade på gulv 
og kjøkkeninnredning. Befaring og utbedring 
foretatt. 
 

Vaskerilåser  
Vaktmester vil gjennomføre dette to ganger i 
året. Første gang i juni. Vil varsles på for-
hånd.  
 

VarmtvannøNår det gjelder avregning av 
varmtvann vil avlesing av måler gjøres den 
30.juni mens oppgjøret (+/-) kommer på 
felleskostnadene i august eller september. 
 

 

 
 



 

  

 

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 

 
STYRETS MØTEPLAN  

For resten av første halvår 2020 er møtepla-
nen slik: 19.03, 23.04, 20.05 og 10.06. Alle 
dager kl. 17.00. 

 
 

 
 

HENVENDELSER TIL STYRET 
 

Ved alle e-posthenvendelser til styret er det 
fint om dere oppgir adresse, leilighets-
nummer og telefon. 
 

 
 
 
 

 

 

Styret 2019 - 2020 
 

Leder: Terje Holmen, Erlends vei 15. 
 

Nestleder: Laila el Aqil, Kristins vei 27. 
 

Styremedlemmer:  
 

Gjert S. Løfgren, Erlends vei 48.  
Jan Westergren, Kristins vei 2. 
Elise Røe, Erlends vei 17. 
 

Varamedlemmer:  
Andreas Myrstad, Kristins vei 19. 
Daniel Schmidt, Kristins vei 36. 
Ali Kuluman, Kristins vei 2. 
 
 

 

 

 

 

 
 

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,      943 68 950 
Marie Furulund,           988 01 283 
Anders R. Hansen       986 25 133 
Turid Holstad.              918 30 170   
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