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 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: lohogdab@online.no  

Vaktmesternes e-postadresse er: vaktmester@lohogda.no 

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

 

 

GENERALFORSAMLINGEN 2019  
GODT FRAMMØTE  
 

Borettslagets generalforsamling ble avholdt 
mandag 27. mai klokka 19.00 i Haugerud 
kirke.  
Det møtte 137 andelseiere, hvorav 24 med 
fullmakt slik at det samlet kunne avgis 161 
stemmer.  
 

 
Avkryssingen av beboere ved inngangen 

 

 

 
På podiet satt styrets leder Terje Holmen, styrets 

nestleder Laila el Aqil, møteleder Jan-Erik Nielsen 

og forvaltningskonsulent/rådgiver Erik Braathen 
 

 

Styrets nestleder Laila el Aqil åpnet møtet og 
ønsket alle velkommen.  
 

Styrets årsmelding for 2018 er en fyldig rap-
port om aktiviteten siste året, men Laila øns-
ket allikevel å komme med noen utfyllende 
kommentarer. 
  

I den forbindelse ble det vist til at avsnittet om 
«Styrets arbeid» var tatt inn på sidene 18-27 i 
årsmeldingen. 
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Fortsatt mange 

nye andelseiere 
I løpet av det siste 
året har 70 leilighe-
ter skiftet eier og de 
andelseierne, som 
var tilstede for førs-
te gang, ble ønsket 
spesielt velkommen 

 

Et travelt år  

med fokus på våtromrehabiliteringen 
I 2018 har det stort sett dreid seg om ut-
skifting av borrettslagets rør, bad og toalett. 
Prosjektet går helt etter tidsplanen og pr. i 
dag er 157 bad ferdig. 

Framdriftsplanen 
I Lohøgda-Nytt er framdriftsplanen tatt inn. 
Der kan alle se når arbeidet starter og 
avsluttes i deres oppgang. 
 

Positive tilbakemeldinger 
Andelseierne som har fått ferdigstilt sine 
bad, har gitt styre gode tilbakemeldinger 
styret. De er svært fornøyde. Mange har 
bodd hjemme mens arbeidet har pågått og 
forteller at det også har gått fint.   

Bergvarme 
Overgangen til bergvarme har også gått 
fint. Det har vært noen klager på lunkent 
vann. Dette har nå blitt justert og skal 
fungere bra hos alle hvor det er installert.  

Ventilasjonsfeil 
Underveis i prosjektet er det blitt avdekket 
at ventilasjonen i noen leiligheter hvor bad 
og toalett er slått sammen er blitt fjernet 
eller ødelagt. 

Dette må tilbakestilles og denne kostnaden 
tilfaller andelseier. Dette kan selvfølgelig 
føles urettferdig, da det kan være forrige 
andelseier som har forårsaket dette.  

Men det blir heller ikke riktig at borettslaget 
skulle dekke denne kostnaden, det vil jo si 
at naboene dekker en kostnad på skader 
de ikke har forårsaket. 

 

 

Enslige, syke og eldre 
I et prosjekt som dette kommer man i     
direkte kontakt med alle andelseierne. Man 
finner da enkelte eldre mennesker, i dårlig 
form, som ikke har noen pårørende og 
som heller ikke er i kontakt med helse-
vesenet.  
De har ikke fått helt med seg hva som skal 
skje eller klarer ikke selv å ta kontakt med 
helsevesenet for å få plass på sykehjem i 
den perioden arbeidet pågår.  
 

Her har styreleder Terje Holmen og Eili 
Dahl Changezi fra velferdskomiteen gjort 
en fantastisk jobb. De har sørget for at 
disse menneskene får plass på sykehjem 
og Eili har sørget for å følge dem til 
sykehjemmet.  
Uten denne frivilligheten og omtanken ville 
dette blitt svært vanskelig.  

Klager – Styret har åpen kontorkveld i 

prosjektperioden 
Det har selvfølgelig vært noen klager. Da  
er det viktig å melde fra til riktig kontakt-
person i prosjektet. Dette vil det bli tatt tak 
i.  
Styret har under hele prosjektperioden 
åpen kontorkveld hver tirsdag fra 17.30-
1900, ikke juli og august. Det er da full 
mulighet til å komme med spørsmål og 
klager direkte til styret. 

Takk for god innsats 
Tilslutt takket Laila de øvrige styremed-
lemmene, som har utført sine arbeidsopp-
gaver på en god og ansvarsfull måte. 
Byggekomiteen, som består av Terje Hol-
men, Jan Westergren og Gjert Løfgren har 
gjort en glimrende jobb. De har jevnlig mø-
ter med OBOS Prosjekt og har ettergått 
mye av arbeidet.  
Det har vært en stor fordel for vårt boretts-
lag å ha med Terje Holmens kompetanse.    
 

Styret takker også velferdsutvalget ved Eili 
og Solveig. Våre kjære vaktmestere Lars 
Gulbrandsen, Jarle Sjømoen og Frode 
Bjørkli, som vi ikke klarer oss uten. De får 

alle masse skryt og gode ord. 



 

  

 

Deretter fortsatte generalforsamlingen, som 
ble ledet på en utmerket måte av advokat 
Jan-Erik Nielsen fra advokatfirmaet Dalan. 
 

Foruten obligatoriske årsmøtesaker skulle 
årets generalforsamling ta stilling til en rekke 
forslag. To fra styret og fire fra andelseiere. 
 

 

Årsmelding og regnskap for 2018 
Styrets årsmelding og årsregnskapet for 
2018 ble gjennomgått av møteleder. Noen få 
spørsmål til regnskapet ble besvart og deret-
ter ble årsmelding og regnskap for 2018 en-
stemmig godkjent. 
 

 

Revisor hadde heller ikke i år merknader til 
borettslagets årsregnskap, som var gjort opp 
med et årsresultat på minus kr 1.879.737.  
 
Beløpet ble vedtatt dekket ved overføing fra 
opptjent egenkapital. 
 

 
Etter at det er foretatt tilbakeføring av        
avskrivninger med kr 760.824, fradrag for 
gjennomførte påkostninger kr. 13.251.527, 
fradrag for kjøpesum anleggsmidler med     
kr 425.000, tillegg for nye langsiktige lån     
kr 19.646.989 og fradrag for avdrag på lang- 
 



 

  

 

siktige lån med kr 2.361.255 ble årets end-
ring i disponible midler kr 2.490.294.   
 

Lagets disponible midler pr 31.12.2018      
utgjorde etter dette kr 15.462.235.  

 
Styrehonoraret ble uten debatt og enstem-
mig fastsatt til kr 495.000.  
 

Andre honorarer 
Til fast møtende varamedlemmer, valgkomi-
teen og velferdsutvalget ble det samlede   
honoraret satt til kr 107.000.  
Honoraret til byggekomiteen for baderomre-
habiliteringen ble satt til kr 300.000. Alt ble 
enstemmig vedtatt. 
 

 

FORSLAG 
Det forelå i alt 6 forslag til årets generalfor-
samling. To forslag var framsatt av styret, tre 
var innsendt av andelseier Andreas Myrstad i 
Kristins vei 19 og et var fra andelseier Andrè 
Johansen i Kristins vei 23. 

 

1. FORSLAG OM TØRKETROMLER 
 

På forrige generalforsamling ble tilsvarende 
forslag behandlet. Generalforsamlingen ved-
tok da å utsette saken og be styret om å av-
klare priser på tørketromler og hva man kun-
ne forvente av reduserte energikostnader. 
 

Dette hadde styret gjort. Prisen på tørke-
tromler i alle vaskerier ville beløpe seg til 3,5 
mill. eks. mva. I prisen inngikk maskiner, in-
stallasjon og rørleggerkostnader. 
 

Den årlige energibesparelsen i forhold til tør-
kevifter ville blitt ca. kr 300.000. 
 

Styret foreslo å gå til anskaffelse av tørke-
tromler. 
 

På dette punktet ble det en lengre debatt 
hvor mange hadde ordet.  
 

 
Forslaget falt med 31 mot 88 stemmer 

 

 

 

2. FORSLAG OM LADESTASJON 

FOR ELEKTRISK KJØRETØY 
(Forslagsstiller Andreas Myrstad)  

 

Forslaget hadde følgende ordlyd:  
 

«Utredning/innhenting av tilbud til felles lade-
punkt/ladestasjon for elektrisk kjøretøy ved 
borettslaget.  
Jeg foreslår å endre gjesteparkeringen ved 
Erlends vei til felles elektrisk ladepunkt/lade-
stasjon.  
 

Ladepunkt/ladestasjon bør kunne lade minst 
10 biler om gangen. Kun tilgjengelig for be-
boere av borettslaget.  
Selvfinansierende hvor brukerne betaler for 
strøm og vedlikehold via tidsprising og/eller 
en årlig leieavgift for eksempel kr 500 per 
bil». 
 

Styret støttet ikke forslaget og foreslo i stedet 
at:  
 

«Det nedsettes en gruppe beboere som    ut-
reder behovet og innhenter løsninger for la-
demuligheter i borettslaget. Dette legges fram 
til neste års generalforsamling i 2020». 
 

Etter en lengre debatt ble det først stemt over 
ja eller nei til lademuligheter.  
12 stemte mot, mens et overveldende flertall 
stemte for.  
 

 

Styrets forslag ble så vedtatt med 
overveldende flertall, mot 2 stemmer 

 

 
3. FORSLAG OM RETNINGSLINJER   

    FOR VELFERDSKOMITEEN 
(Forslagsstiller Andreas Myrstad) 

 

Forslaget hadde følgende ordlyd: 
 

«Retningslinjer for velferdskomiteen. Det skal 
arrangeres minst et lokalt arrangement hvert 
år». 
 

 

Forslaget falt med 44 mot 64 stemmer. 
 

 



 

  

 

4. FORSLAG OM DIGITALISERING 
(Forslagsstiller Andreas Myrstad) 

 

Forslaget hadde følgende ordlyd: 
 

Krav om digitalisering. 
«Styret må digitalisere informasjonen som 
skal ut til beboerne av borettslaget. Jeg fore-
slår å sette ned et arbeidsutvalg av beboere 
som skal se på ulike plattformer for digital 
kommunikasjon. Arbeidsutvalget skal legge 
fram sitt arbeid ved neste generalforsamling. 
Utvalget skal ledes av et styremedlem». 
 

Styret støttet ikke forslaget. Det er ikke gjen-
nomførbart i vårt borettslag. Både med tanke 
på størrelse og at det er mange som ikke er 
på den digitale plattformen.  
 

 

Forslaget ble vedtatt med 65 mot 52 
stemmer. 

 

 
5. FORSLAG OM  

    TRENINGSOMRÅDE   
    (Forslagsstiller Andrè Johansen) 

 

Forslaget hadde følgende ordlyd: 
 

«Jeg ønsker å foreslå at borettslaget setter 
opp en såkalt Tuftepark på et av uteområde-
ne som vi rår over. En Tuftepark er et uten-
dørs treningsområde som kan bestå av x an-
tall enkle stativer/metallkonstruksjoner til 
bruk for egenvekttrening. Stativene er av en 
slik art at de vil kreve lite vedlikehold. Dette 
er et tiltak som vil favne bredt i borettslaget 
og tidligere erfaring har vist at slike lavters-
kelparker brukes av alt fra ungdommer, unge 
voksne, familier, mosjonister og eldre perso-
ner. Det er allerede flere treningsglade be-
boere i Lohøgda og vil også kunne være et 
tiltak som er sosialt og helsefremmende. I 
tillegg krever det lite plass og har relativ liten 
kostnad.  
Jeg håper at vi kan utrede muligheten for å 
gjøre denne investeringen som vil gjøre bo-
rettslaget enda mer attraktivt».  
 

Styret støttet forslaget og ville tilpasse dette 
tidsmessig i forhold til våtromprosjektet. 

 

 

Forslaget ble vedtatt med 100 stemmer, 
dvs. mer enn halvparten av  

de tilstedeværende. 
 

 
6. FORSLAG OM PRØVEPROSJEKT    

    FOR SOLCELLEANLEGG PÅ TAK 
(Forslagsstiller Styret) 

 

Forslaget hadde følgende ordlyd: 
 

«Styret ber om generalforsamlingens tillatelse 
til å igangsette et prøveprosjekt med solcelle-
anlegg på ett tak. 
Styret mener det er fornuftig å se på dette 
med tanke på både strømprisen og ikke minst 
den miljømessige gevinsten». 
 

 

Forslaget ble vedtatt med overveldende 
flertall, mot 2 stemmer. 

 

 
VALG AV TILLITSVALGTE 
 

Valgkomiteen redegjorde først for hvordan de 
hadde arbeidet seg fram til en innstilling. 
Gjennom Lohøgda-Nytt og ved oppslag på 
dørene ble beboere som var interessert i å 
påta seg verv bedt om å kontakte valg-
komiteen. De som meldte seg hadde komi-
teen intervjuet før de lagde sin innstilling. 
 

Det skulle velges 2 styremedlemmer for 2 år.  
Valgkomiteen hadde innstilt på Jan Gustav 
Westergren (gjenvalg) og Elise Røe. De ble 
valgt ved akklamasjon. 
 

Som varamedlemmer for 1 år ble foreslått 
Andreas Myrstad, Daniel Schmidt (ny) og Ali 
Kuluman. Valgt ved akklamasjon. 

 

Som delegert til generalforsamlingen i OBOS 
ble foreslått Laila el Aqil og Terje Holmen. 
Som varadelegert ble foreslått Gjert Løfgren 
og Jan Westergren. Alle valgt ved akklama-
sjon. 
 

Som valgkomité for 1 år ble foreslått Anders 
Rygh Hansen, Eili Dahl Changezi, Marie    
Furulund og Turid Holstad.  
Valgt ved akklamasjon. 



 

  

 

Som velferdsutvalg for 1 år ble foreslått     
Søren Clemensen, Eili Dahl Changezi,      
Andreas Myrstad og Inger Johanne Johan-
sen. Valgt ved akklamasjon. 
 

Styremedlemmene Terje Holmen, Laila el 
Aqil og Gjert Løfgren var ikke på valg da de 
ble valgt for 2 år i fjor. 
 

Kl 21.10 ble generalforsamlingen hevet av 
den dyktige møtelederen Jan-Erik Nielsen.     
 

På det konstituerende styremøtet umiddel-
bart etter generalforsamlingen ble Laila el 
Aqil valgt som nestleder. 

 

NYTT STYREMEDLEM 
 

 
Elise Røe 

 

Elise ble valgt som nytt styremedlem på   
generalforsamlingen i forrige uke. Hun er 26 
år med bakgrunn fra studier i psykologi og 
juss.  
Hun arbeider nå som HR Admin i Webhelp 
Nordic. Elise og samboeren Haakon har kun 
bodd i borettslaget et halvt års tid.  
Hun sier at da de skulle kjøpe leilighet landet 
de ganske raskt på at de ønsket å bosette 
seg her i Lohøgda.  
 

Elise har vært aktiv i politikk i over ti år og 
har sittet 4 år i kommunestyret i Bamble.  
 

 
Nå ønsker hun å bidra til å gjøre stedet vi bor 
på så bra som mulig og har stor tro på at   
fokus på kommunikasjon mellom styret og 
beboerne er viktig i tiden fremover. 
 

Elise og samboeren er glade i turer i marka.  

 

NYTT VARAMEDLEM 

 
Andreas Francisco Myrstad 

 

Vårt nye varamedlem til styret er 36 år. Han  
ble adoptert fra Colombia til Norge som ett-
åring.  
 

Andreas har vært bosatt i Harstad meste-
parten av livet, bortsett fra en tur til Finnmark 
da han var i militæret.  
Han flyttet til Oslo i 2011 og kom til Lohøgda i 
april 2016. Andreas er utdannet økonom ved 
Høgskolen i Harstad.  
 

Han har en variert arbeidserfaring, fra jobb 
som dørvakt på Lompa (Olympen) på Grøn-
land til prosjekt- og kontorleder i sin fars arki-
tektbedrift.  
I dag arbeider han med økonomi og med-
lemspleie hos fagforeningen Negotia. Han 
har tidligere hatt flere tillitsverv i fagforening-
en.  
 

Reising og trening står høyt på prioriterings-
lista. 



 

  

 

PROTOKOLLEN FRA 

GENERALFORSAMLINGEN  

Borettslagsstyrene er ikke lenger pålagt å 
dele ut protokollen fra generalforsamlingen til 
beboerne.  

Den skal imidlertid være tilgjengelig for de 
som ønsker det. Ønsker du et eksemplar kan 
du få det ved å gå inn på borettslagets 
hjemmeside eller ta kontakt med styret. 

 

 

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. 
 

 

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.11.00-15.00. 
(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 

 

STYRELEDER 
 

 
Styreleder Terje Holmen 

 

Styreleder Terje Holmen var ikke på valg i år. 
Han ble valgt for to år på forrige generalfor-
samling.  
 

Årlig flytter det inn ca. 70 nye andelseiere i 
Lohøgda. For dere som er nye her eller ikke 
kjenner Holmen kan vi opplyse at Terje er 53 
år, født i Oslo og oppvokst på Rødtvet og   
Brobekk.  
Til Lohøgda kom Terje for 33 år siden. Det er 
en ekte groruddøl, som nå leder laget. Terje 
har sittet i styret siden 2014 og er til daglig 
ansatt i et elektrofirma. 
 

 

Ingen styremedlemmer har  

aksjer eller andre former for  

eierandeler i noe selskap 
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Ansvar i borettslag og boligsameier 

m.h.t. ettersyn og vedlikehold av 

elektrisk anlegg: 
 

Borettslag er å anse som virksomheter, og 
omfattes av forskrift om systematisk helse-, 
miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 
(HMS-forskriften). Borettslag er imidlertid  
organisert slik at det er naturlig å skille mel-
lom privat område og fellesarealer. 
 

Styret i borettslag har plikt til å arbeide syste-
matisk med helse, miljø og  sikkerhet på alle 
fellesarealer. 
 

Styret har plikt til å gjøre andelseieren opp-
merksom på det ansvar som denne har etter 
lov og forskrift. 
 

Dette betyr at en andelseier i et borettslag 
har det samme ansvaret for det elektriske 
anlegget inne i leiligheten, som en eier av en 
enebolig. 
 

Ansvar for boligeier/leietaker m.h.t. 

ettersyn og vedlikehold av elektrisk 

anlegg: 
 

Boligeiers ansvar: 
 Skal sørge for at det blir foretatt nød-

vendig ettersyn og vedlikehold. 
 Er ansvarlig for at anlegget til enhver 

tid tilfredsstiller sikkerhetskravene i 
forskriften. 

 Er ansvarlig for at det ikke brukes eller 
kobles elektrisk utstyr til anlegget slik 
at liv eller eiendom skades. 

 

Ansvaret innebærer: 
 At du må sørge for at inngrep i instal-

lasjonen kun utføres av fagfolk. 
 At du kun engasjerer elektrofagfolk til 

å foreta ettersyn og utbedringer. 
 At du sørger for at det foretas regel-

messig ettersyn av anlegget, f.eks. 
hvert tiende år i boliger, eller oftere på 
eldre anlegg. 

 Å være oppmerksom på faresignaler 
som oppstår, som varme sikringer og 
stikkontakter (kan bli brune), lys 

 
buer/gnister eller tilløp til lysbuer (tegn 
på dårlig kontakt). 

 Å få kontrollert anlegget på bakgrunn 
av slike faresignaler. 

 Å få utbedret de mangler som avdek-
kes. 

 

Leietakers ansvar: 
 Leietakers ansvar vil normalt begrense 

seg til å melde fra om feil og mangler 
ved anlegget til eieren. 

 Feil og mangler som leieboer plikter å 
melde fra om må være av en slik      
karakter at et utrent øye kan se dem. 

 Dersom det er feil og mangler ved det 
elektriske anlegget som kan skade liv 
eller eiendom, og leieboeren forstår 
dette, plikter han eller hun å gripe inn 
og avverge faren. Det vil blant annet si 
at leietaker ikke bruker elektrisk utstyr 
som er i stykker. Leietaker har også 
vedlikeholdsansvaret for det elektriske 
utstyret i leiligheten, som elektrisk 
komfyr, lamper, TV, elektriske kontak-
ter og brytere. 

 Dersom dekselet til en elektrisk stikk-
kontakt blir skadet, plikter leietaker å 
sørge for at denne skiftes ut. 

 Det er boligeier som har hovedansva-
ret for å holde anlegget i forsvarlig 
stand. 

 Husleieloven pålegger utleier å sørge 
for at utleide bygninger til enhver tid er 
i ordentlig stand. 

 Utleier skal vedlikeholde utleide leilig-
heter eller rom, deriblant ledninger og 
elektrisk strøm til lampepunkter og 
stikkontakter. 

 Dersom leietaker opplever at boligeier 
ikke tar sitt ansvar alvorlig kan myn-
dighetene kontaktes. 

 

Hva kan vi gjøre selv av enkle  

reparasjoner: 
 Skifte deksel/lokk for koblingsbokser, 

brytere og stikkontakter. NB. kun dek-
sel/lokk. 

 Montere og skifte varmeovner. Kun de 
som har bevegelig ledning med støp-
sel. 



 

  

 

 Montere og skifte støpsler og skjøte-
kontakter på bevegelige ledninger. 

 Montere og reparere lampetter og 
bordlamper som har bevegelig led-
ning. 

 Montere ledningsbrytere på lamper 
med bevegelig ledning. 

 Montere og skifte lamper som er til-
koblet med ”sukkerbit” eller støpsel. 

 Skifte lysrør og tenner i lysarmaturer. 
 NB. Fastmontert utstyr skal installeres 

/monteres av elektro fagperson. 
 

NB. Strøm er definert som en farlig vare!!! 

Utfør derfor ikke arbeider du ikke har lov 

til eller er kompetent til. 
 

Over 40% av alle boligbranner har elek-

trisk årsak eller skyldes feil bruk av elek-

trisk utstyr. Disse kan unngås. Kontakt 

elektroinstallatør for kontroll og repara-

sjon. 
 

Sørg for at det regelmessig foretas en 

grundig sjekk av det elektriske anlegget. 

Ihht forskrifter/normer bør dette foretas 

med maksimalt 10 års mellomrom, ved 

ethvert eierskifte og ved skifte i langvarig 

leieforhold. Vi vil anbefale at det utføres 

hvert 5.år. Samarbeider du med en regi-

strert elektroinstallatør, er du trygg på at 

arbeidet utføres i samsvar med lover og 

forskrifter. 

 
 

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 
 

 

GODT FRAMMØTE PÅ  

DUGNADEN 
 

Endelig var det godt vær på dugnadsdagene 
29. og 30. april i hhv. Kristins vei og Erlends 
vei. 
Frammøtet var meget godt. Det var hyggelig 
å se at mange barnefamilier stilte fulltallig 
opp. 
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Etterpå var det premier til alle 

 

 

VELKOMMEN SOM NY NABO  
 

I perioden februar til mai 2019 har styret god-
kjent 22 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.  
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 en søknad om overlating 
av bruk (framleie) i Kristins vei. Framleietiden 
er kun 3 måneder. 
 



 

  

 

ØKNING AV  

FELLESKOSTNADENE 
 

Husleien ble økt med 3,5% fra 1.juni 2019. 
Årsaken var et akutt behov for drenering av 
tre blokker, to i Erlends vei og en i Kristins 
vei. 
Erlends vei 1-9, 11-17 rundt hele blokken.     
I Kristins vei 23-27 gjelder det kun balkong-
siden. 
 

Canal Digital (Telenor) har hatt tre pris-
økninger de siste årene, som til sammen ut-
gjør kr 120 pr måned. Styret har valgt å øke 
posten på fellesutgiftene for Canal Digital / 
Telenor med 50,- pr måned – fra kr 125,- til 
175,-. 
Kommunale avgifter er økt med 8,5%, det 
gjelder vann, avløp og renovasjon.  

 
HASTESAK - ROTTEPLAGER 

DRENERING AV 2 BLOKKER 
 

Saken startet med at to andelseiere i Erlends 
vei 17 og Kristins vei 25 har vært plaget med 
vond lukt i leiligheten. Det var mistanke om 
at årsaken var døde rotter.  
Anticimex har gjort det de kan i saken, og 
blant annet tatt bilder av grunnmur fra begge 
steder. 
  

OPAS har foretatt befaring og utarbeidet 
rapport. De innhenter pristilbud på graving 
og isolering av grunnmur på 3 blokker. 
Det er kun balkongsidene denne gang. Kris-
tins vei 23-27, Erlends vei 1-7 og Erlends vei 
9-17. Dette er et hastetiltak. Forsidene på 
Kristins vei ble drenert i 2013, bortsett fra  
adressene 2-24 og 1-21. 
OBOS Prosjekt AS vurderte den gang at 
drenering i Erlends vei ikke var nødvendig. 

 
Man må alltid ha i minnet om at bygningene 
er fra 1965 og det kan være vanskelig å si 
noe om når behovet nærmer seg. Den tiden 
har nå kommet.  
Utbedringen har allerede fått konsekvenser 
for felleskostnadene. 

 

 

 
 

Prosjektadministrasjon drenering 
Styret har akseptert tilbudet fra OPAS på 
prosjektadministrasjon i forbindelse med dre-
nering av blokker i Kristins vei 23-27, Erlends 
vei 1-7 og 9-17  
Tilbudene fra entreprenørene skal baseres 
på NS 8407. 
  
OBOS Prosjekt vil bistå styret gjennom hele 
prosessen frem til ferdigstilling. Dette omfat-
ter befaring av området, avholde tilbuds-
befaring med 2-4 egnede entreprenører. 
Foreta lukket tilbudsåpning, innstille beste 
tilbyder til styret.  
Byggeledelse i utførelsesperioden frem til 
overtakelse, likeledes å ivareta byggherrens 
ansvar for SHA i utførelsesfasen.  

 
 
 

HENVENDELSER TIL STYRET 
 

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

 



 

  

 

180 BAD FERDIGE OG 30 TIL  

FØR FERIEN 
 

I Erlends vei er (pr.14.6) de første 180 bad-
ene helt ferdige og tatt i bruk. Dermed er alle 
badene i Erlends vei 9-17, 19-29 og 46-72  
ferdige og overtatt av beboerne. Erlends vei 
17 flytter inn fredag 14/6-19.  
I Erlends vei 1-7 arbeides det med 30 bad og 
de siste badene her blir overlevert beboerne 
12. juli.  
 

Tilbakemeldingene fra beboerne er fortsatt 
gode i forhold til de tilbakemeldingene vi har 
fått muntlig og på mail.  
Prosjektgruppa har kun hatt tre-fire saker til 
behandling på byggemøtene med OBOS 
Prosjekt og Sansbygg, som har med misfor-
nøyde beboere å gjøre. 
  

Saker som har dreid seg om skader og/eller 
dårlig utførelser har OBOS Prosjekt og 
Sansbygg håndtert uten at det har vært be-
hov for å ta dette opp i byggemøtene. Det 
viser seg at de fleste saker ordnes raskt og 
greit. 
 

Nå trappes igangsettingen ned mot ferien for 
å unngå at noen bad blir stående halvferdige 
i sommer. Til høsten blir det full fart igjen.  
 

Det vil bli avholdt sluttbefaringer og gått       
1-årskontroller, men det er fint om dere alle-
rede nå tar kontakt med rette vedkommende 
om dere har noe på hjertet. 
 

Avvik 
Så langt har vi hatt lite avvik på våtrommene. 
Vi har benyttet mindre enn budsjettert på 
«uforutsett». 
 

Når det gjelder bergvarmen er det nødvendig 
å bore 4 nye hull og etablere et ekstra tek-
nisk rom i hver av de to nederste blokkene.  

 

STATUS FOR PROSJEKTET 

- Prosjektet er i rute økonomisk.  
- Framdriftsplanen følges.  
- Hittil har vi ikke hatt noen tilbakeføringer 
til tidligere standard. 

 

 

Besparelse 
Bergvarmeprosjektet gir en besparelse på 
770.000 kWh pr år og Co2 utslipp reduseres 
med ca. 300.000 kg. 
 

Byggetid 
Vi minner igjen om at byggetiden er 4+1 uker 
og at badet kan ikke brukes før det er ferdig-
stilt, 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  
er tilgjengelige i brakke utenfor blokka.    
Campingtoaletter settes ut i leilighetene til de 
som har problemer med å gå ut og som kan 
framlegge dokumentasjon (legeattest). 

 

HUSK NESTE BLOKKMØTE 
 

Neste blokkmøte om våtromrehabiliteringen 
avholdes tirsdag 20. august 2019 på Tveita 
skole, i matsalen. Innkalling kommer i post-
kassene. 
 

Denne gangen gjelder det beboere i 

Erlends vei  

2 - 28 
 

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

 

DEMOBRAKKA STÅR TIL PRO-

SJEKTET ER AVSLUTTET 
 

Vi minner om at Sans Bygg (entreprenøren) 
har satt opp sin demobrakke på plenen ved 
Erlends vei 44. 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 fliskombina-
sjoner, som ligger i grunnpakka. 
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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.  
Borettslaget dekker kostnadene om du vel-
ger standardfliser. Se «Beboermappa». 
 

Demobrakka har kodelås. Koden er 
*000669* Åpningstiden er med andre ord 
døgnet rundt, alle dager i uka. Husk å slukke 
lyset og låse døra når du går. 

 

NOTISER 
 

Kontroll av lekeplassene 
I juni vil Lekeplasskontrollen AS foreta den 
årlige kontrollen av våre lekeplasser. Dersom 
mangler oppdages vil Tronslien AS rette opp 
dette fortløpende.  
Styret har inngått avtale med Lekeplasskon-
trollen AS om årlig hovedettersyn. 
 

 
 
Skilt i oppgangene 
Det vil bli satt opp skilt i alle oppganger med 
informasjon om at hensetting av avfall i opp-
ganger ikke er tillatt.  
             

 

Sykkelvrak fjernes 
I begynnelsen av juni vil sykkelvrak bli fjernet 
fra sykkelbodene. Se oppslag på tavlene og 
alle inngangsdørene. 
 

La oppslag henge 
Når styret og valgkomiteen henger opp     in-
formasjon på inngangsdørene er det for å nå 
flest mulig, og raskest mulig med viktig infor-
masjon.  
 

Vår erfaring er at dette blir lest i større grad 
enn om vi henger det på oppslagstavlene. 
Alle ser ikke på tavlene til daglig.  
 

La oppslagene henge noen dager så vil de bli 
fjernet av vaktmester. 
 

Sykkelstativ     
Det er behov for flere stativer til sykler i ute-
bodene. Styret har vedtatt å kjøpe inn 138 
nye rustfrie stativer for sykkel. De blir montert 
i disse dager. 
 

 
                      



 

  

 

Klage på plassering av avfallssekker 
I følge brannforskriftene skal avfallssekker 

eller såkalte «Isekker» ikke settes for nær 
husvegg eller oppgangsdør på grunn av 
brannfaren dette kan representere. 
 

 

 

MANGE ØNSKER  

OM BEPLANTNING 
 

De årlige dugnadsdagene er siste frist for 
oppgangene til å komme med ønsker om 
beplantning for i år. 
 

I år var den samlede pris på dugnadsønsker 
i Kristins vei og Erlends vei kr 721.163, inkl.  
mva. Det er et høyt beløp, men i fjor var det 
langt høyere. 
 

 

 

Fartsdumper på gangveiene  
Det legges nå ny asfalt på fartsdumpene på 
gangveien utenfor Erlends vei 28 og Kristins 
vei 21.  
 

Asfaltering av 1 ny p-plass 
Vi har klart å få klemt inn en ekstraplass i 
Kristins vei. Den er nå opparbeidet og klar til 
bruk. 
 

Merk bildekk i fellesrom 
Bildekk som er plassert i fellesrommene må 
merkes med navn og leilighetsnummer. Dekk 
som ikke er merket vil bli fjernet i høsten.  
 

Grilling - bruk hodet 
Det er ikke forbud mot grilling på verandaene, 
men vi ser helst at det benyttes elektrisk eller 
gassgrill. Ta hensyn til naboene over. Bruk 
gjerne en av utegrillene. 

 
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 

 
I POSTKASSENE 

GENERELL INFORMASJON VED-

RØRENDE VÅTROMPROSJEKTET 
 

I postkassene til de ca. 600 som ikke har fått 
pusset opp badet ennå har styret lagt et 
rundskriv med informasjon om prosjektet. 
 

Ved en inkurie ble det oppgitt feil e-post-
adresse til Eroll Zekir. Den riktige adressen er  
eroll@tryggvvs.no 

 
KONTORTIDEN ER UTVIDET 
 

I forbindelse med våtromprosjektet har styret 
utvidet kontortiden og har nå åpent hver tirs-
dag fra kl. 17.30-19.00.  
Inngang fra gavlvegg i Kristins vei 39. 

 

http://www.lohogda.no/


 

  

 

 

STORT AVFALL 
 

FØRSTE FREDAG I MÅNEDEN ER 

BORTKJØRINGSDAG. 

STORT AVFALL SETTES UT TORSDAG 

ETTERMIDDAG/KVELD 
 

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. 
 

Dette vil ikke bli tatt med på søppelrunden: 
-  Alt av oppussingsavfall vil ikke bli tatt 
     med på søppelrunden. 
-    Alt elektrisk/elektro avfall. 
-    Alt av farlig avfall, som maling, olje,  
     kjemikalier, bensin. 
-    Bildekk. 
 

For el-avfall, som komfyrer, kjøleskap, 

frysere, TV, radioer osv. har boretts-

laget egen bortkjøring, som vi varsler to 

ganger i året. 
 

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. 
 

NB: I byggeperioden vil de blokker hvor 

rehabilitering pågår ikke få fjernet stort 

avfall et par måneder.  
 

 

STYRETS MØTEPLAN  

Styremøter avholdes: 06.06, 29.08, 03.10, 
24.10, 21.11 og 20.12 - Alle dager 17.00. 

 

VASKERIENE 

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.  
 

 
 

 
 



 

  

 
 

STYRET ØNSKER ALLE 

I LOHØGDA 
 

 
 

 
 

GOD SOMMER 

 
 
 

 

 

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 hver tirsdag, kl 17.30 til 19.00  
og onsdager kl 11 - 15. 
Stengt juli og august (ferie).  
Telefon: 22263085 
E-post: lohogdab@online.no 
 

Styreleder Terje Holmen  
Telefon 911 15 218, 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: 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 
Andreas Myrstad  
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   

 

 


