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LAGETS FØRSTE DIGITALE
GENERALFORSAMLING
2020 var første gang lagets generalforsamling ble gjennomført digitalt. Årsaken
var ønsket om å redusere risikoen for
ytterligere smitte av koronavirus.
Nesten alle borettslag har fulgt samme opplegg som Lohøgda. Ingen ideell løsning, men
den fungerte. Det var OBOS som hadde lagd
opplegget og som bisto lagene underveis.
Av praktiske grunner ble årets generalforsamling gjennomført over ca. en uke, dvs.
fra 27.05 - 04.06.20. Antall deltagere var
163, dvs. 21% av andelseierne. Det kunne
stemmes ved hjelp av PC, telefon, nettbrett. I
alt 16 stemmer ble avgitt på papir.
I likhet med tidligere år hadde alle beboere
mottatt papirversjonen av innkallingen med
årsmelding, regnskap og valgkomiteens
innstilling, samt øvrige saker som skulle
behandles.
Man kunne stemme enten elektronisk eller
fysisk. 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
den uken generalforsamlingen varte.
Punktene knyttet til konstitueringen
vedtatt nærmest enstemmig.

ble

Digital generalforsamling

Pkt 4 og 5. Årsrapport og årsregnskap for
2019. Disponering av årets resultat.
Revisor hadde ingen spesielle merknader til
borettslagets årsregnskap. Alt er i samsvar
med budsjett og framdriftsplan.
Det var gjort opp med et årsresultat på minus
kr. 44.881.429. Etter at det var foretatt tilbakeføring av avskrivninger med kr. 756.727,
fradrag for gjennomførte påkostninger med
minus kr. 8.768.128, tillegg for nye langsiktige
lån med kr 40.010.000 og fradrag for avdrag
på langsiktige lån med minus kr. 3.622.039
ble årets endring av disponible midler minus
kr 16.504.869.

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.

Lagets disponible midler pr 31.12.19 utgjorde
etter dette kr 1.042.634.
Styret foreslo overføring av årets resultat til
egenkapitalen. Styrets årsrapport, resultatregnskap og balanse 2019 ble godkjent mot
2 stemmer.
Årets resultat ble vedtatt dekket ved
overføring fra opptjent egenkapital.
Pkt. 6. «Fastsettelse av honorarer»
Godtgjørelsen for styret var foreslått satt til
kr 515.000. Forslaget ble godkjent.
Andre honorar ble fastsatt til kr 66.000 (til
møtende vara, valgkomiteen og velferdsutvalget). Forslaget ble godkjent.

Pkt. 10-13 «Valg av tillitsvalgte»
Valg av tillitsvalgte fulgte samme mønster.
Valgkomiteens forslag ble vedtatt mot noen få
stemmer.
Som delegert til OBOS generalforsamling ble
valgt Laila el Aqil og Terje Holmen med Jan
Gustav Westergren som vara.
Som valgkomité ble valgt Eili Dahl Changezi
og Turid Holstad.
Til velferdsutvalg valgte generalforsamlingen
Søren Clemensen, Inger Johanne Johansen
og Eili Dahl Changezi.

Honorar til byggekomiteen for rehabilitering
av bad ble vedtatt satt til kr 300 000.
Forslaget ble godkjent.
Pkt. 9. «Innkomne forslag»
Endring av vedtektene (korttidsutleie).
Fra 01.01.2020 trådte en ny bestemmelse
som regulerer korttidsutleie i kraft i borettslagsloven.
Bestemmelsen er tatt inn som 2. setning i
lovens § 5-4 «Overlating av bruken når
andelseigaren sjølv bur i bustaden», slik at
denne nå lyder: «Ein andelseigar som sjølv
bur i bustaden, kan overlate bruken av delar
av bustaden til andre. I tillegg kan
andelseigaren overlate bruken av heile
bustaden til andre i opptil 30 døgn i løpet av
året.»
Borettslagsloven er ufravikelig, og bestemelsen vil gjelde for vårt borettslag uansett om
den tas inn i vedtektene eller ikke.
Styret anbefalte derfor at følgende nye
setning legges til våre vedtekter under
bestemmelsen om overlating av bruk pkt.
4-2(3):
«I tillegg kan andelseieren overlate bruken
av hele boligen til andre i opptil 30 døgn i
løpet av året, mot at styret underrettes.».
Forslaget ble vedtatt.

Terje Holmen
Styreleder Terje Holmen ble gjenvalgt. Som
styremedlemmer ble valgt Laila el-Aqil og
Andreas Myrstad (ny - tidligere 1. vara). Disse
valgene gjelder for 2 år.
Styremedlemmene Jan Westergren og Elise
Røe var ikke på valg i år. De ble valgt for 2 år
i fjor. Styremedlem Gjert S. Løfgren ønsket
ikke gjenvalg og gikk ut av styret.
Som varamedlemmer for 1 år ble valgt
Jacob Daniel Schmidt og Wendy Sandnes (ny)
Det forelå ingen motkandidater.

På konstituerende styremøtet etter generalforsamlingen ble Laila el-Aqil gjenvalgt som
lagets nestleder.

NYTT VARAMEDLEM TIL STYRET
På generalforsamlingen ble Wendy Sandnes
valgt som nytt varamedlem i styret.

TILBUD PÅ PROSJEKTERING

UTSKIFTING AV VINDUER
Styret har besluttet i gi OPAS oppdraget prosjektadministrasjon i forbindelse med den forestående vindusutskiftingen.
Prosjektet omfatter:
- Utskiftning av vinduer og balkongdører.
- Enkelt vedlikehold og fasadevask av
fasader og balkonger.
- Opsjon for innglassing av samtlige balkonger (Opsjonspris byggeledelse)
OBOS Prosjekt AS vil bistå borettslaget gjennom hele prosessen frem til ferdigstill-else.
Her er de enkelte fase i prosjektet:
Fase 0: Forberedende arbeider
Møte med styret i boligselskapet for avklaringer i forhold til tiltaket.
Befaring på stedet for vurdering av omfang og
løsninger, eventuell avklaring i forhold til om
tiltaket skulle være byggemeldingspliktig.

Wendy er 52 år og jobber i den offentlige,
hovedsakelig med regnskap og lønn.
Hun har også arbeidet i reiselivsbransjen på
cruiseskip og på fly både i Norge og internasjonalt. Hun har erfaring fra styrearbeid i
andre borettslag og i fagorganisasjoner.
-

Hun sier at hun liker seg i skogen, samt ved
sjøen og bruker mesteparten av fritiden til
reising. Wendy liker å danse og ellers holde
kroppen i form med yoga og diverse aktiviteter.
Hun sier hun er glad for å være en del av
styret og håper og tror at hun kan bidra på en
positivt måte til den fantastiske jobben styret
gjør.
Vi ønsker Wendy velkommen som tillitsvalgt
på Lohøgda.

Fase 1: Prosjektering
• Utarbeidelse av tilbudsmateriale inklusiv
administrativ og juridisk del (kontraktsbestemmelser) basert på totalentreprise for
oppgavene nevnt ovenfor.
• Organisere tilbudsutsendelse til 4-5 egnede entreprenører.
• Bistå de inviterte tilbydere i tilbudsfasen.
• Sikre at byggherrens ansvar for Sikkerhet,
Helse, og Arbeidsmiljø (SHA) tilrettelegges for prosjektet.
• Foreta Iukket tilbudsåpning.
Fase 2: Evaluering, innstilling og
Kontrahering
• Evaluering av innkomne tilbud.
• Avholde oppklarende møte med aktuell(e)
entreprenører.
• lnnstille på beste tilbyder overfor borettslaget.
• Gjennomføre kontraktsforhandlinger med
entreprenør på bakgrunn av styrets valg.
• Utarbeide kontraktsdokument med byggherre og valgt entreprenør som kontraktspartnere.

Fase 3: Byggeledelse i utførelsesperioden
Hovedhensikten med byggeledelse er å påse
at arbeidene, materialene og dokumentasjonen blir utført i samsvar med kontraktens
spesifikasjoner. Tidsforbruk på plassen vil
ofte variere gjennom utførelsesperioden og
omfanget vii avhenge av resultatet av stikkprøvekontroller.
Følgende arbeidsoppgaver vil være aktuelle:
• Ordinær prosjektadministrativ bistand og
oppfølging.
• Følge opp entreprenørens kvalitetssikringssystem.
• Avholde møter, ferdig- og kontrollbefaringer etter behov.
• Påpeke feil og mangler ved stikkprøvemessig kontroll av teknisk og handverksmessig utførelse iht. krav og forutsetninger
gitt i prosjektdokumentene.
• Økonomisk oppfølging ved kontroll og attestasjon av fakturaer.
• Sikre at byggherrens ansvar for SHA ivaretas i utførelsesfasen.
• Avholde sluttkontroll og overtakelsesforretning med protokoll.
Opsjon: Oppfølging av innglassede balkonger med byggeledelse.
Fase 4: Oppfølging etter overtakelse
Oppfølging etter overtakelse vil blant annet
kunne omfatte reklamasjoner, ferdigstilling av
sluttoppgjør og byggeregnskap, samt oppfølging i garantiperioden.

SOLCELLEPROSJEKTET
Solcelleprosjektet er nå delt og blitt to prosjekter. Det ene er etterisolering og forsterking av tak. Det andre er selve solcelleanlegget. Det vil bli søkt om tilskudd fra ENOVA
OBOS har allerede gitt oss kr. 300.000.
OPAS arbeider med et tilbudsgrunnlag slik at
priser kan innhentes og anlegget ferdigstilles.
Vi håper på at oppstart kan skje i løpet av
høsten.

HOVEDRENGJØRING AV
VASKERIENE I ERLENDS VEI
Økorent har foretatt hovedrengjøring av alle
vaskeriene i Erlends vei.
De ble ganske så skitne i forbindelse med
våtromrehabiliteringen.
Tilsvarende vil bli gjort også i Kristins vei.
Etter hvert som arbeidet går framover.

MØBELKASTER
Da en beboer i Kristins vei skulle bli kvitt sin
sofa valgte han den enkleste løsningen på
problemet, dvs. huleboerløsningen.
Han kastet sofaen ut fra verandaen. Den ble
liggende på plenen. Vaktmester måtte til slutt
hente sofaen, da vedkommende tross flere
varsler, ikke reagerte.
Faktura for fjerning og bortkjøring er sendt.

ØDELAGT PLEN
ETTER BILKJØRING
En bil fra Hjemmesykepleien klarte ikke å
rygge ut fra Erlends vei 15 på grunn av en
annen bil som stod parkert utenfor en oppgang.
Istedenfor å rygge valgte vedkommende å
kjøre ut på plenen, som for tiden er søkk våt.
Bilen gravde seg godt ned. Styreleder ble
tilkalt og tauebil måtte til for å få løs bilen,
som var leaset.
Hjemmesykepleien ble bøtelagt og det tilkommer selvfølgelig inntauingsavgift. Mulig
det også ble skader på bilen i et mislykket
forsøk på terrengkjøring.
Borettslaget gartner måtte sette i stand plenen. Faktura på dette er sendt Leasplan AS,
som igjen fakturer Oslo kommune.
Tid er penger. Om det er skattebetalernes
penger gjør ingenting. Vi får håpe at neste
pasient/klient fikk sitt tiltrengte besøk den
kvelden.

VELKOMMEN SOM NY NABO
I perioden mars/mai har styret godkjent 16
nye andelseiere.
Vi ønsker alle dere som er nye velkommen til
borettslaget og håper og tror dere vil finne
dere til rette og trives hos oss.
I borettslagets husorden finnes råd og veiledning om forholdene i vårt borettslag.
Her finnes det meste av informasjon du har
behov for, men man er selvsagt velkommen
til å ta kontakt med styret.
Ta en kikk på husordensreglene før du setter
i gang med reparasjonsarbeider. Der finner
du noen regler om når naboene setter pris på
at det ikke bankes og bores. Det er viktig å
merke seg at støyende arbeider ikke finner
sted fra kl 18.00 dager før helligdager og
fram til første arbeidsdag kl 08.00. Hverdager
til kl 20.00.
Husordensreglene finner du bak i årsmeldingen.
Bestilling av nye nøkler gjøres til vaktmesterkontoret. Vaktmester fyller ut betalingsgiro. Ved kvittering på innbetalt giro
blir nøkler utlevert. Man kan også benytte
vipps.

VASKERI STENGES
Vaskeriet i Kristins vei 21 er stengt, foreløpig
for en periode på 14 dager fra og med mandag 25.05.20. Styret viser til oppslag i vaskeriene i april, som gjelder Coronavirus og renhold i vaskeriet.
Dessverre har det kommet mange klager på
at dette ikke blir fulgt opp av brukere, og styret ser seg derfor dessverre nødt til å stenge
vaskeriet.
Det er for å sette fokus på det manglende
renholdet og viktigheten av at ALLE vasker
etter seg.
I en tid med Corona virus er dette viktigere
enn noen gang.
Styret beklager ulempene dette medfører,
men kan ikke se at vi har noe annet valg.

TUFTEPARKEN KOMMER NÅ
Styret har inngått avtale med Trondslien AS
om bygging av en Tuftepark i Lohøgda. Det
området som er valgt er gressplenen bak
huska, utenfor Erlends vei 40-42.

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 Erlends vei. Framleietiden er 3 år - til mars 2023.

Her vil vi ikke komme for nær noen av blokkene. Området her er flatt og det er borettslagets tomt.
Det vil bli både faste og bevegelige apparater
og. På grunn av leveringstiden til et treningsapparat vil ikke arbeidet starte opp før i
august.

DRENERINGSARBEIDENE
GODT I GANG
Steinbakken entreprenør AS er på det nærmeste ferdige med å drenere 3 blokker i
Kristins vei 23-27, Erlends vei 1-7 og Erlends
vei 9-17. Isolering av grunnmur foretas samtidig.

Nye feieluker
Det er montert nye feieluker i flere oppganger. Etter murarbeidet så det lite pent ut.
Vaktmesterne har derfor malt og fikset opp
rundt lukene.
Asfaltarbeider
Det skal asfalteres ved Erlends vei 8 og 72,
for å øke fremkommeligheten til søppelbilen.
Vedlikehold trapp
Det blir noe vedlikeholdsarbeid på trappa ved
Kristins vei 1.
Lekkasje på soilrør
Lekkasjen i Kristins vei er utbedret. Tre bad,
samt kjeller ble berørt.
Vannlekkasje i Kristins vei
Parketten ved kjøkkenet bør byttes etter lekkasje. Det kan være ytterligere skader i kjøkkenskap. Rørbrudd var årsaken til skaden.
Vannskade i Kristins vei
Vann lekker fra rørsystem nedenfor sluket på
badet og drypper ned i kjellerbod i underetasjen. Det er sprekker i taket i kjelleretasjen og
en del vann på gulvet. Vaktmester har sett på
lekkasjen og antar at den kommer fra sluket
på badet til beboer. Ingen synlige skader i leilighet. Utbedres.
Vannlekkasje
fra både oppvaskmaskin og vasken. Begge
var på avløpsrøret. Skaden er utbedret. Rørlegger skiftet slangen som førte til lekkasjen.
Parketten ble ikke ødelagt, men en varmefolie
måtte byttes.
Vaktmester
har fjernet vepsebol under gesimsen, sopp i
kjeller i Erlends vei og festet løse heller på
trappetrinn i Kristins vei.

NOTISER
Lekeplassene kontrollert
Forskriftene krever regelmessig kontroll av
lekeplassene. Arbeidet må dessuten utføres
av sertifisert personell. Våre lekeplasser ble
kontrollert i perioden 18. – 22. mai. Sanden i
sandkassene er også skiftet.

SERVICEAVTALE MED ENERGICO
Borettslaget har inngått serviceavtale med
Energico ang. varmesentralen i Lohøgda
borettslag.
Sjekkpunkt ved årlig service:
- Oppgradering til nyeste software

- Gjennomgang av alle innstillinger og
temperaturer, inkl. alarmlogg.
- Kontrollere driftstid på kompressor
og antall starter.
- Sjekk av elektriske koblinger, måling av
spenning etc.
- Kontroll av væsketrykk på anlegget, varm og
kald side.
- Kontroll og rens av sil på varm og kald side.
- Kontroll for eventuelle lekkasjer i teknisk rom.
- Kontroll av sirkulasjonspumper.
- Kontroll og kalibrering av ekspansjonskar.
- Kontrollere frysepunkt på væske i energibrønn.

VÅTROMPROSJEKTET

491

BAD FERDIGE TIL
FERIEN

Våtromprosjektet fortsetter og går helt etter
planen. Når arbeiderne tar sommerferie vil
491 baderom være helt ferdige, dvs. 63%.
Byggeferie
Arbeiderne tar ferie fra 10. juli til 3. august.
Tilbakemeldinger fra beboere
er fortsatt hyggelige. Prosjektgruppa har hatt
svært få saker, som gjelder klager fra beboere til behandling på byggemøtene med
OBOS Prosjekt og Sansbygg.
Har man noe å klage på må dette tas opp
med SansBygg eller OBOS Prosjekt.
De sakene som gjelder skader eller dårlig/
mangelfull utførelse håndteres fortløpende
av OBOS Prosjekt og Sansbygg. Her er det
ikke noe etterslep.
Det er to store prosjekter
I borettslaget har vi siden oktober 2018 hatt
en omfattende utskifting av vannrørsystemet
og oppgradering av baderom og toaletter.
Samtidig med dette har det blitt boret etter
bergvarme, slik at borettslaget skal bli selvforsynt med varmtvann.
De fleste har oppfattet dette som et prosjekt,
men det er det ikke.

1. SansBygg AS utfører arbeidet med
rørfornyelse og oppgradering av baderom og toaletter.
2. Energico AS utfører arbeidet med
boringen etter bergvarme og oppbyggingen av de tekniske
rommene med varmtvannstankene.
Til sammen er det 17 tekniske rom i
borettslaget.
Disse to firmaene "syr" så disse prosjektene
sammen.
Avvik
Det er fortsatt få avvik på våtrommene. Vi har
i liten grad benyttet posten «uforutsett». Noe
av disse midlene er omdisponert til bergvarmen hvor vi måtte utvide antall brønner og
berederrom.
Når det gjelder bergvarmen er alt utearbeid i
denne forbindelse avsluttet. De tekniske
rommene blir ferdigstilt i takt med øvrig framdrift.
Pålagte koronatiltak har også økt kostnadene.
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).
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 fliskombinasjoner, 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 inkluderer 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 velger standardfliser. 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.

Corona virus og annet bosted i
prosjektperioden
Borettslaget ble pålagt i henhold til smittevernloven å skaffe annet bosted til de som er
i risikogruppen. Kostnaden må dekkes av borettslaget.

Det er først og fremst de som er i risikogruppen for Corona virus dette gjelder for.
Fastlegen må sende legeattest til Alna Bydelsoverlege for verifisering. Samtidig må det
sendes en kopi til styret med beskjed om at
det er sendt til Alna Bydel.
Høy alder, diabetes, kols, røyking er i seg
selv ikke er grunnlag for å komme i risikogruppen. Hvis verfisering fra bydelsoverlegen
tilsier at man ikke er i risikogruppen må man
betale for oppholdet.
Styret ønsker at søknadene sendes inn så
fort som mulig, for at vi skal få oversikt over
behovet.
Hvis det kommer beskjed fra Alna Bydel om
at man ikke er i risikogruppen, kan man få
leie mot betaling. Pris kr 1.750.- pr. uke. Det
forutsetter at det er ledig kapasitet.
Dette kan vi på forhånd ikke si noe om. Derfor
må man også være innstilt på å selv finne
annet bosted eller bo hjemme dersom man
ikke er i risikogruppen.

Bosted dekkes kun for de som defineres som
risikogruppe av smittevernoverlegen.
Det er satt opp 8 boligkontainere, Fem står
ved Kristins vei 39 og tre ved Erlends vei inn
til nr. 72. De inneholder bad med toalett og
dusj. Oppholds rom/soverom, kjøkken.
Det er maks plass til to personer i brakkene.

HUSK NESTE BLOKKMØTE
Neste blokkmøte om våtromrehabiliteringen
avholdes mandag 22. juni 2020, kl 18.00 i
Haugerud kirke. Innkalling kommer i postkassene.
Denne gangen gjelder det beboere i
Kristins vei 14-24 og 26-34
Hvis myndigheter ikke tillater mer enn 50 stk.
etter 15/6-20 vil det bli gitt kontrabeskjed til
Kristins vei 22-24 og 26-34, men det er
snakk om at det skal bli tillatt med forsamlinger på inntil 200 etter den 15/6-20.
Vi følger i all hovedsak opplegget fra tidligere
møter. 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

STATUS FOR PROSJEKTET
- Prosjektet er i rute økonomisk, med unntak
av uforutsette utgifter for brakke for de som
er i risikogruppen for coronavirus.
- Framdriftsplanen sto i Lohøgda-Nytt
4/2019. Den følges.
- Vi har fortsatt ikke hatt noen tilfelle av
tilbakeføringer til tidligere standard.

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

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

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

STYRETS MØTEPLAN
Siste styremøte før ferien var 10. juni. Møteplanen for 2. halvår 2020 kommer i neste
nummer av aviser.

HENVENDELSER TIL STYRET
Ved alle e-posthenvendelser til styret er det
fint om dere oppgir adresse, leilighetsnummer og telefon.

Bruk av balkong – ta hensyn
Det er mange i dag som må være inne på
grunn av Coronaviruset. De har derfor ekstra
glede av sin balkong i sommerværet.
Noen blir dessverre plaget av sjenerende
røyking på 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.

STYRET ØNSKER ALLE
PÅ LOHØGDA

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

GOD SOMMER
Styret 2019 - 2020
Leder: Terje Holmen, Erlends vei 15.
Nestleder: Laila el Aqil, Kristins vei 27.
Styremedlemmer:
Jan Westergren, Kristins vei 2.
Elise Røe, Erlends vei 17.
Andreas Myrstad, Kristins vei 19.
Varamedlemmer:
Daniel Schmidt, Kristins vei 36.
Wendy Sandnes, Erlends vei 48.

Vaktmesterkontoret
Erlends vei 62.
Kontortid, hverdager 12.00-13.00.
Telefon: 22272124
E-post: vaktmester@lohogda.no
Vaktmesterleder Lars Gulbrandsen.
Hverdager 07.00-15.00
Telefon: 901 77 022
Vaktmester Frode Bjørkli
Vaktmester Jarle Sjømoen
Velferdsutvalget
Eili Dahl Changezi. Hverdager etter kl.17.00.
Telefon: 943 68 950
E-post: eilidahlchangezi@hotmail.com
Søren Clemensen
Inger Johanne Johansen.
Valgkomite
Eili Dahl Changezi,
Turid Holstad.

943 68 950
918 30 170

Kristins vei 43

