
 

LOHØGDA-NYTT 
 Organ for styret i Lohøgda borettslag                Ansvarlig: Styreleder Laila Bibow-Jensen el Aqil 
 Nr 1/2018 - 19 årgang                                                                                       28. februar 2018 
 

 STYRETS KONTORTID – POST TIL STYRET - BESTILLING AV SKILT   

                               TIL POSTKASSE OG RINGEKLOKKE 

                                             Hjemmeside: www.lohogda.no 

Styret har kontortid 1. og 3. tirsdag 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: lohogdab@online.no  

Vaktmesternes e-postadresse er: lohogdav@online.no 

Bestilling av skilt til postkasser og ringeklokker kan skje hos vaktmester i Erlends vei 62. 
 

 

 

BERGVARME- OG VÅTROM-

PROSJEKTET 
 

I Lohøgda-Nytt nr. 4/2017 informerte styret 
beboerne om at alle pristilbud lå høyere enn 
anslaget fra OPAS. Det gjaldt både berg-
varme- og våtromprosjektet.  
 

Styret ba derfor OPAS gå i forhandlinger 
med de to leverandørene, som var aktuelle, 
med sikte på å se om noe kunne gjøres for å 
få prisene ned. 
 

Dette er gjort. Det er også avholdt såkalte 
oppklarende møter med flere tilbyderne for å 
se om en løsning med forskjellig leverandør 
på våtrom og bergvarme var veien å gå. 

Styret har hentet ut økonomiske rapporter på 
alle entreprenører, som har gitt priser.  
Firmaenes  økonomiske stilling tillegges be-
tydelig vekt. Noe av det verste som kan skje 
er om en leverandør går konkurs i prosjekt-
perioden.  

Vi er fortsatt ikke i mål, men venter en siste 
avklaring 5. mars. Da vil vi kunne gå ut med 
resultatet kort tid etter. Det er fortsatt vårt 
mål å kunne starte bergvarmeprosjektet i 
mars, i hvert fall med innvendige rørarbeider 
i kjellerne og boring utvendig. 

Lånesøknad er sendt OBOS-banken.  

 

GENERALFORSAMLINGEN 2018  
Borettslagets avholder sin generalforsamling 
mandag 28. mai, kl 19.00 i Haugerud kirke. 
Adresse dit 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.  
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Arbeidet er i rute  
Forberedelsene til generalforsamlingen startet 
vi opp tidlig i januar og det går som planlagt.  
Styret har avsluttet arbeidet med årsmeldingen 
for 2017 og arbeider nå, blant mye annet, med 
budsjettet for 2018.  
 

Regnskap  
Fra forvaltningskonsulenten foreligger et fore-
løpig regnskap for fjoråret.  
Regnskapsmøtet er lagt til 19. april. På dette 
møtet vil OBOS framlegge de endelige regn-
skapstallene for styret til godkjenning.  
Dette møtet er også styrets siste mulighet til å 
foreta justeringer av budsjettet for 2018, før det 
sendes til trykkeriet.  
 

 
Fra forrige generalforsamling 

 
 

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. 
 

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. 
  

 

Valgkomiteen, som ble valgt på fjorårets    
generalforsamling, består av Roy Hansen, Eili 
Dahl Changezi, Turid Holstad, og Marit Å. Ei-
dem. 
 

Forslagsfrist 13. mars  
Eventuelle forslag til generalforsamlingen må 
være styret i hende senest 13. 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 legges i styrets post-
kasse på gavlveggen ved Kristins vei 39 eller 

sendes som e-post til: lohogdab@online.no 

 
AVFØRING I OPPGANGEN 
 

Styret har i løpet av siste uken i januar mot-
tatt flere meldinger om at det ligger mye siga-
rettsneiper, rullepapir og menneske-avføring i 
noen av rommene i kjelleren i Erlends vei   
62-72.  
 

 
Bildet er fra Erlends vei 62 – 72 og ble tatt mandag 

29. januar. Det er menneskemøkk og det ble funnet 

i to fellesrom i kjelleren. Det er også funnet pils-

flasker, massevis av røyksneiper og rullerøyk som 

er brukt til å røyke hasj med.  



 

  

 

Det meldes også om hasjlukt på toalettet ved 
siden vaskeriet. I følge meldingene virker det 
som om personen/personer har nøkler. 
 

Det er ikke meldt om innbrudd i boder. Det 
kan også være folk som har kommet seg inn 
via vinduet i vaskeriet. 
 

Vi registrerer ulåste vinduer og dører. Vin-
duer som står oppe. Vaktmesterne har hengt 
opp lapper tidligere og bedt beboerne holde 
alt lukket og låst når de ikke er tilstede, men 
det har ikke blitt bedre. 
 

Vi ber alle følger litt med og hvis man opp-
dager uvedkommende i kjelleren, ta kontakt 
med politiet. Styret vil gjerne ha beskjed hvis 
vedkommende kan identifiseres. 
 

Siste: Styret er gjort kjent med identiteten til 
en av deltagerne. Foreldrene er tilskrevet.  
 

Andelseier er ansvarlig for eventuelle skader 
og kostnader husstandens medlemmer og    
besøkende gjør på borettslagets eiendom.  
 

 
 

TIL ALLE SOM BENYTTER 

FELLESVASKERIENE 
 

Styret har i det siste mottatt en god del kla-
ger på bruk av vaskeriene. 
 

Borettslaget har ingen avtale om rengjøring. 
Det er forventet at vi vasker etter oss når vi 
er ferdige.  
Se oppslag om regler for vaskeriet som 
henger ved siden av tavlen for låser. 
 

Det tar ikke lang tid å dra over gulvene og 
tørke av maskinene. Da er du med på å   
skape et godt naboskap og det blir så mye 
hyggeligere for nestemann å vaske. 
 

Ikke sett igjen tomme såpekartonger eller 
flasker med skyllemiddel i vaskeriet. Ta det 
med deg når du forlater vaskeriet 
 
 

 

 
Vask etter deg, så blir det hyggelig for nestemann 

 

Har du ikke lås til vaskeritavlen, kan du ikke 
bare ta en time. Da risikerer du å ta naboens 
vasketid. Vi har alle en travel hverdag, derfor 
er det frustrerende hvis noen har tatt timen 
man har planlagt. 
 

 

Man må ha lås og sette seg på time for å vaske 
 

Lås til tavlen kan du få hos vaktmesteren ved 

å sende en e-post til: lohogdav@online.no 
Husk å oppgi ditt leilighetsnummer.      
 



 

  

 

TØMMES OG RIVES 
 

Ordningen med kjølebur er for lengst avvik-
let. Disse gamle kjøleburene var merket med 
leilighetsnummer. Styret ba beboerne om å 
tømme kjøleburet sitt innen 05.01.2018. De 
gamle kjølerommene vil bli tatt i bruk til plas-
sering av nye store beredere. 
 

Det skjedde i varierende grad. De som har 
flyttet inn de senere årene vet ikke engang at 
det har vært slike boder her. 
Styret måtte selv gå inn og foreta ryddejob-
ben. Der fant de mye rart og gammelt skrot.  
  

 
Her er et par styremedlemmer i gang med 

ryddejobben. 
 

 
Rekorden var ripssaft merket 1967.  

Syltetøyglass med svart mystisk innhold fra 60- og 

70-tallet var det mest av. Også gammel julepynt 

var godt representert. 

 

 
Her har vi plastavdelingen. Noen samler tydeligvis 

på malingsbokser av plast med størknet maling. 

 
 

 
 

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. 
 

 



 

  

 

PRISØKNING OGSÅ I 2017  
I løpet av 2017 fikk Lohøgda 64 nye andels-
eiere, mot 62 i 2016. 
 

 
 

Gjennomsnittsprisen for en 1-roms leilighet var 
i fjor kr 2.695.000 mot 2.555.800 i 2016.  
Høyeste prisen som ble oppnådd for en 1-roms 
var kr 3.110.000.  
 

For 3-roms leiligheter var snittprisen i 2017 kr 
3.386.000 mot 3.113.594 året før.  
Høyeste prisen som ble oppnådd var 4,2 mill.  
I styrets årsmelding for 2017 kan du lese mer 
om leiligheter og priser. Årsmeldingen vil bli 
sendt ut ca. 10. - 15. mai.  
 

Prisen på brukte OBOS-leiligheter i Oslo 
sank med 12,2 % i 2017 etter en oppgang i 
2016 på hele 29,5 %.  
Kvadratmeterprisen på brukte OBOS-leilig-
heter var ved årsskiftet kr 57.028. 
 

Prisen på brukte OBOS-leiligheter i januar 
2018 lå 1,7 % høyere enn tilsvarende måned 
i 2017. 

 

VELKOMMEN SOM NY NABO 

 

I perioden desember 2017 - februar 2018 har 
styret godkjent 6 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 vei-
ledning om forholdene i vårt borettslag.  
 

 

 

Det skulle være all den informasjon de har 
behov for, men de 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 arbei-
der 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. 

                        
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 ringetablå har riktig navn til 
enhver tid. 
 

 

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   
tiden til å ringe. Da har han listene foran       
seg på kontoret. 
 

Telefon: 416 48 536  

e-post: erik@lohogda.no 
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KLAGESAKER 
  

Styret mottar hvert år en lang rekke klager 
på beboere som har vansker med å overhol-
de husordensreglene.  
Klagene refererer seg til husbråk, støy fra 
naboleiligheter, trusler, drosjekjøring og bil-
kjøring på stikkveier og plener, parkering på 
plenene, vaskeritider som ikke overholdes, 
matlukt inn til leiligheter via ventilasjon, ulov- 
lige el-arbeider, vannskader, støy i forbindel-
se med oppussing utover tillatt tid, dyrehold, 
støy fra gressklipping, ulovlig tilkobling av 
vifter til ventilasjonssystemet, som medfører 
røyklukt i leiligheter, samt klage over misbruk 
av vaskeriet 
 

Ofte har klager på naboen løst seg i minne-
lighet, etter en beklagelse og løfte om bed-
ring. 
 

Beboerne har ansvar for å ta hensyn til hver-
andre og opptre på en måte som ikke skaper 
sjenanse for naboene, og for øvrig utvise   
alminnelig folkeskikk. Dette har styret måttet 
minne om ved flere anledninger. 
 

Styret tar affære dersom det innkommer kla-
ger, som er saklig begrunnet. Kun skriftlige 
klager behandles. 
Det samme gjelder dårlig eller manglende 
vedlikehold, som gir følgeskader hos naboe-
ne. Dette er nedfelt i borettslagets vedtekter 
som igjen er bygget på «Lov om buretts-
lag». 
Dersom den påklagede ikke respekterer på-
legget fra styret, kan det få konsekvenser for 
boforholdet.  
 

HUSBRÅK OG SALGSPÅLEGG 

Styret arbeider som nevnt med noen saker 
som refererer seg til alvorlig husbråk.  
 

I et tilfellet er andelseier bedt om å skifte ut 
framleietaker omgående. I motsatt fall kan vil 
det bli gitt salgspålegg på leiligheten. 
I et annet tilfelle har naboer vært nødt til å ta 
inn på hotell. Her har styret vedtatt å gi 
salgspålegg på leiligheten. 
 

 

NOTISER 
 

Canal Digital  
Canal Digital varsler om en prisjustering på 
inntil 20 kr pr måned, inkl. mva. for hver   bo-
enhet. 
 

El-bil  
Styreleder har sendt forslag til Tveita senter 
og bedt dem legge til rette for ladestasjoner 
for el-bil utenfor senteret og i parkerings-
huset. 
 

Forretningsførerhonoraret justeres 
OBOS varsler at forretningsførerhonoraret 
øker med 1 % fra 01.01.2018, dvs. fra kr 
369 318 til 374 858.  
 
 

Smekklås på gavldører 
Låsene i dørene på gavlveggene vil bli skiftet 
til smekklåser. Årsaken er at altfor mange 
unnlater å låse døren etter seg. 
 

Feieluker utbedres 
Styret har bestilt utbedring av 8 feieluker hos 
Nordic Pipe AS.  
 

Røykvarslere i vaskeriene 
Det er satt opp røykvarsler i hovedrommet i 
samtlige vaskerier. 
 

OBS 
Bruk av uautoriserte håndverksbedrifter kan 
medføre betydelige skader på egen leilighet 
og bygningen. Du kan også risikere å havne i 
en situasjon der du sitter igjen med et større 
erstatningsansvar. 

 

STYRETS MØTEPLAN  

Styremøter avholdes: 15.03, 19.04, 20.05 - 
Alle dager kl 17.00. 
 

Styret er tilstede på åpen kontordag hver 
første og tredje tirsdag i måneden fra 17.30 - 
19.00. De øvrige tirsdagskveldene møtes 
også styret i forbindelse med befaringer mv. 
 

Generalforsamlingen avholdes den 28. mai 
kl. 19.00 i Haugerud kirke.  

 



 

  

 

LOHØGDAS HJEMMESIDE 
 

Borettslagets hjemmeside ligger ute på net-
tet. Siden inneholder en mengde stoff.  

Det er nestleder Terje Holmen, som har an-
svaret for å holde den ajour. Gå inn på: 
 

                  www.lohogda.no 

 
 

Lohøgdas byggestyre 
 

Styret har utpekt Terje Holmen, Gjert 
Løfgren, Erik Martinsen. Jan Westergren 
og vaktmester Lars Gulbrandsen som våre 
representanter i byggestyret for begge pro-
sjekter. 
Gjennom hele byggeperioden vil det være 
lange ukentlige byggemøter på dagtid. 
 

 
 

HENVENDELSER TIL STYRET 
 

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

 
 

 

Styret 2017 - 2018 
 

Leder: Laila el Aqil, Kristins vei 27. 
 

Nestleder: Terje Holmen, Erlends vei 15. 
 

Styremedlemmer:  
 

Gjert S. Løfgren, Erlends vei 48  
Jan Westergren, Kristins vei 2. 
Solveig Nilsen, Kristins vei 7. 
 

Varamedlemmer:  
 

Stig Egeberg. Kristins vei 1 
Roy Hansen, Kristins vei 38. 
Brit Rustad, Erlends vei 20. 
 
 

 
 
 

 

 

STYRET OG VAKTMESTER 

ADRESSE - KONTORTID 

TELEFON - E-POSTADRESSE 
 

Lohøgda borettslag, Kristins vei 39,  
0669 Oslo.   
Kontortid 1. og 3. tirsdag i hver måned,     
kl 17.30 til 19.00. Onsdager kl 11 - 15. 
Stengt juli og august (ferie).  
Telefon: 22263085 
E-post: lohogdab@online.no 
 

Styreleder Laila el Aqil  
Telefon 454 30 463, hverdager 17.00-20.30  
E-post: lohogdab@online.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: lohogdav@online.no 
 

Vaktmesterleder Lars Gulbrandsen. 
Hverdager 07.00-15.00  
Telefon: 901 77 022  
Vaktmester Frode Bjørkli 
Vaktmester Jarle Sjømoen 
 

Velferdsutvalget 
Solveig Nilsen etter kl.17.00 på hverdager 
Telefon: 472 44 623  
E-post: solveig@lohogda.no 
Eili Dahl Changezi. Hverdager etter 
kl.17.00. Telefon: 943 68 950 
E-post: eilidahlchangezi@hotmail.com 
 

Valgkomite  
Roy Hansen, Eili Dahl Changezi,  
Turid Holstad, Marit Å. Eidem. 
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