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777 NYE BAD OG BERGVARME
OBOS har helt rett når de skriver at «det er
et gigantisk prosjekt når et av Norges største
borettslag skal rehabilitere».
Lohøgda borettslag er Norges fjerde største
borettslag og har ca 2000 beboere. Det er
mer enn innbyggertallet i hundre av landets
minste kommuner.
Vi gjengir her litt mer av artikkelen:
Da Lohøgda borettslag på Tveita i Oslo
måtte skifte ut hele rørsystemet, var det
ikke bare rehabilitering av bad som ble
vedtatt. Borettslaget bestemte seg også for
å tenke grønt.
Da vi gikk i gang med fullt rør- og våtromprosjekt ønsket vi samtidig å bli mer miljøvennlige. Vi ønsket både å benytte fornybar energi og å spare energi, sier styreleder Terje Holmen i Lohøgda borettslag.
250.000 kg CO2.
Borettslaget bestemte seg for å bygge om
de gamle kjølerommene i lavblokkene til
tekniske rom med felles varmtvannsbereder. Dermed kunne varmtvannsberederne i kjøkkenbenkene til de 777 leilighetene fjernes, vannlekkasjer begrenses og
varmetapet minskes.

Ansvarlig: Styreleder Terje Holmen
15. oktober 2019
De bestemte seg også for å bore 250-300
meter dype energibrønner på utsiden av
blokkene og bruke bergvarme som energikilde.
Når prosjektet er ferdig regner borettslaget
med å spare minst 50 prosent av energiforbruket til vann og å minske CO2utslippet med omtrent 250.000 kg i året.
Med stadig høyere strømpriser sparer vi
ikke bare miljøet, men også penger. Vi
regner med å tjene inn investeringen i
bergvarmen innen 10–12 år, og etter dette
har vi gratis energi i mange år fremover,
sier Holmen, og legger til at investeringen i
bergvarme koster rundt 28 millioner kroner.
En god prosjektgruppe. Det er ikke barebare når et av Norges største borettslag
skal skifte alle vann- og avløpsrørene,
bygge 777 nye bad, bore 34 energibrønner
og sette opp 17 tekniske rom med bergvarmeanlegg.
Borettslaget blir en byggeplass i nærmere
tre år, og prosjektet er avhengig av at over
2000 beboere følger fremdriftsplanen.
Det blir en del jobb for styret, for å si det
forsiktig.– Det har vært en del å sette seg
inn i og følge opp, og selv om jeg arbeider i
byggebransjen er det tung materie.
Det har også gått med mye tid til mailer og
befaringer, så det er derfor viktig å sette

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.

ned en prosjektgruppe som er interessert i
prosjektet, råder styrelederen.
Ulike infokanaler.
Prosjektgruppa har bestått av tre fra styret.
For å informere beboerne har borettslaget
benyttet seg av internavisen Lohøgda-nytt
og laget en beboermappe med all informasjon om prosjektet, som fremdriftsplan, viktige datoer og valgmuligheter.
De har også delt borettslaget inn i seks
grupper og avholdt informasjonsmøter. Der
har de fleste spørsmålene gått i hva beboerne kan forvente av de nye badene.

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

– På grunn av kvantumsrabatter og relativt
lave priser per bad har beboerne vært bekymret for om de får et dårligere bad enn
det de har i dag. Da har vi fortalt dem at
dette vedlikeholdet er noe styret er pålagt
å gjøre, og at den nye løsningen kommer
til å bli både bedre og rimeligere for beboerne, sier Holmen.
STATUS FOR PROSJEKTET

249 BAD FERDIGE PR 18. OKT
I Erlends vei er (pr.18.10) 249 bad ferdige og
overtatt av beboerne. Det siste badet i Erlends vei vil overleveres til beboerne
28.02.2020.
I mellomtiden vil arbeidet i Kristins vei bli
igangsatt.
Tilbakemeldingene fra beboerne er fortsatt
gode. Prosjektgruppa har hatt svært få saker
til behandling på byggemøtene med OBOS
Prosjekt og Sansbygg, som har hatt med
misfornøyde beboere å gjøre.
Saker som gjelder skader og/eller dårlig utførelser har OBOS Prosjekt og Sansbygg
håndtert uten at det har vært behov for å ta
dette opp i byggemøtene. Det viser seg at de
fleste saker ordnes raskt og greit.
Avvik
Så langt har vi hatt få avvik på våtrommene.
Vi har benyttet mindre enn budsjettert på
«uforutsett».

Bildet er tatt utenfor garasjene 28 og 29 i
Sigrid Unsets vei. Det er bergvarmerørene
som føres inn i teknisk rom i Erlends vei 28.

HUSK NESTE BLOKKMØTE
Neste blokkmøte om våtromrehabiliteringen
avholdes mandag 9. desember 2019,kl 18.00
i matsalen på Tveita skole. Innkalling kommer
i postkassene.

Denne gangen gjelder det beboere i
Kristins vei 1 - 21
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

Byggetid
Vi minner igjen 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
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).

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

AVFØRING I VASKEMASKINEN
Til alle som bruker vaskeriet i Kristins vei 10

Styret har fått melding om at det lå igjen
avføring i den store maskinen 01.07.2019.
Det er borte nå, men tøy med oppkast og avføring skal skylles før det legges i maskinene.
Vi minner om at dette er ett fellesvaskeri og
vaskeriet skal etterlates slik vi ønsker å finne
det selv.
Hvis dette skulle oppstå igjen, ber vi om at
styret eller vaktmester kontaktes så fort som
mulig. Slik at vi kan få gjort noe med dette
med en gang.

SKILT REVET NED
Nylig satte vaktmester opp skilt i alle kjellerne. På skiltet sto at "Det er forbudt å sette
søppel her". Skiltet i Kristins vei 32 er revet
ned og kastet på gulvet.

Enda en gang

VASKERIET I KRISTINS VEI 40

Skiltet lå på gulvet og på veggen var murpuss
borte der skiltet hadde hengt.
En eller annen beboer hadde funnet det helt
i orden å legge fra seg et lass med uvasket
tøy på gulvet i vaskeriet. Det ble liggende der
i over to døgn og stinke.

«Hva skal man gjøre med sånne naboer som
ikke bryr seg om hvordan det skal se ut hos
oss?», spør en beboer. Ja hva skal vi egentlig med slike ?

DYREHOLD
I LOHØGDA BORETTSLAG
Fra en beboer har styret mottatt denne henvendelsen – og det er dessverre ikke den
eneste av dette slaget:
«Hei jeg har generelt ikke noe mot dyrehold
og kjæledyr, men når hundeeiere ikke klarer
å rydde opp etter seg når de lufter hunden
blir jeg oppgitt. Om det er hundeeiere som
bor i borettslaget eller i nabolaget vet jeg
ikke, men det spiller i prinsipp ingen rolle.
Blomsterkassen som står rett utenfor døra i
Erlends vei 14 var i hele vinter benyttet som
urinal for en eller flere hunder. Masse hundespor i snøen og koselige gule flekker helt inn
til inngangsdøra.
Så vidt jeg vet så er det ingen hunder i vår
oppgang, så da er det ekstra fint at andre
benytter vårt inngangsparti som urinal på
kveldstid.
Har ved flere anledninger også sett hundeavføring på borettslaget sitt område.
I morges lå det forøvrig avføring fra en hund
som hadde gjort fra seg i veikanten rett ved
lekeplassen som ligger ved utkjøring fra
Erlends vei 12 og 14.

Jeg forventer at de som har hund tar ansvar
og rydder opp etter seg, samt holder seg til
de regler som gjelder.
Retningslinjer som består av kun 6 punkter
bør være enkle å sette seg inn i.
Håper at dere kan følge opp dette mot eventuelle hundeeiere i borettslaget.
Kanskje ingen dum idè å sette opp skilt litt
flere steder på borettslaget sin eiendom for å
minne om hvilke regler som gjelder her.
Bør være unødvendig for hundeeiere som bor
her, men det er flere fra nabolaget som lufter
hunden(e) her på kveldstid».

Forretningsførervirksomheten i
OBOS BBL fusjoneres med OBOS
Eiendomsforvaltning AS
Forretningsførervirksomheten i OBOS BBL
fusjoneres med OBOS Eiendomsforvaltning
AS fra 1. januar 2020.
OBOS Eiendomsforvaltning AS er eid 100 %
av OBOS BBL, og vil være det overtagende
selskapet.
Dette vil ikke medføre noen praktisk betydning for styret eller borettslaget, da det kun vil
være en endring i det formelle kundeforholdet.
Forretningsføreravtalen vil bestå slik den er i
dag med samme innhold og leveranse av
produkter og tjenester.
Regnskapssjef Egil Havre vil fortsatt være
oppdragsansvarlig for borettslagets regnskap.
Medlemslagene i OBOS BBL vil fortsatt være
medlemslag (tilknyttede borettslag), med
samme rett til å velge delegerte til generalforsamlingen i OBOS BBL.

HENVENDELSER TIL STYRET
Hyggelig for de som av og til har barn som
leker der......om de vet det da.

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

OBOS informerer

DETTE BYGGET SKAL ROMME
NORGES STØRSTE FASTLANDSNÆRING
I et 85 000 kvadratmeter stort kompleks på
Ulven skal nesten 40 aktører innenfor bygganlegg- og eiendomsbransjen samles. Om
halvannet år starter byggingen av
Construction City som kommer til å romme
5000 arbeidsplasser.

daglig leder for Ulven AS, og får med dette
ansvar for hele næringsvirksomheten på Ulven.
På Ulven skal OBOS bygge 3000 boliger og
200 000 kvadratmeter med næringslokaler.
- Jeg har fått en fantastisk mulighet til å
påvirke, utvikle og bygge en helt ny bydel på
Ulven, sier Camilla Krogh, daglig leder for
Ulven S og Construction City.
Å skape en ny og attraktiv bydel setter store
krav til OBOS Eiendom
som by- og stedsutvikler.
Ulven skal bli et attraktivt
sted å bo, jobbe, studere
og være. Dette krever at
vi ikke bare tar vare på
eksisterende
og
nye
leietakere til næringslokalene, men at vi også
tilrettelegger for og sørger
for
en
ny
og
velfungerende
infrastruktur for hele området
sier daglig leder Camilla
Krogh.

og blir en kunnskapspark og et samlingssted
som skal skape synergier på tvers for å
bringe byggebransjen fremover.
Sentralt for Construction City er samhandling og kunnskapsdeling, derfor er det planlagt å bygge kontorlokaler rundt et felles
«hjerterom» der konkurrenter, samarbeidspartnere og gründere kan møtes og dele
ideer.
Seks rause kontorfløyer knytter seg direkte til
hjerterommet og etablerer et samlet anlegg
med gode relasjoner mellom prosjektets
funksjoner.
Camilla Krogh blir daglig leder for Ulven
AS og Construction City Eiendom
Forrige uke lanserte Krogh tegningene av
hvordan Construction City på Ulven skal se
ut. Samtidig tar hun over stillingen som

– Ved at Camilla tar ansvaret for hele utbyggingen av Ulven sikrer vi en helhetlig utvikling
av det som kommer til å bli en meget spennende bydel for både beboere og de som
jobber der. Hun har lang erfaring fra både entreprenør- og byggherresiden, sier konserndirektør Nils Morten Bøhler i OBOS Eiendom.

VELKOMMEN SOM NY NABO

FORTSATT OPPOVER

I perioden juni til september 2019 har styret
godkjent 18 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 Oslo-området gikk prisene for brukte OBOSboliger opp 0,3 prosent i september. Det er
femte måned på rad med pris-stigning.
Hittil i år har prisene steget med 8,4 prosent i
Oslo-området. På landsbasis er økningen 7,2
prosent.

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.

Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for brukte
OBOS-boliger i Oslo-området er nå 64.699
kroner, det er 5,3 prosent høyere enn i september 2018. For landet sett under ett var
snittprisen 56.619 kroner per kvadrat-meter.

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.

Ifølge OBOS er det uvanlig at prisene stiger i
september. En delforklaring kan være at prisene økte mindre enn vanlig i august.

Bestilling av nye nøkler gjøres til vaktmesterkontoret. Vaktmester fyller ut betalingsgiro. Ved kvittering på innbetalt giro
blir nøkler utlevert. Man kan også benytte
vipps.

OBOS tror på en stabil prisutvikling, eventuelt
et svakt prisfall, resten av året.
– Men frykt for innstramming i boliglånsforskriften fra neste år kan gi midlertidig høyere etterspørsel og dermed høyere prisvekst
enn vanlig. Grunnen er at mange kan ønske
å fremskynde boligkjøpet for å få høyere lån,
sier sjeføkonom Sissel Monsvold i OBOS.
I dag kan boligkjøpere låne inntil fem ganger
inntekten, men Finanstilsynet har foreslått å
innføre en øvre grense på 4,5 ganger inntekten.

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 seks søknader om overlating av bruk (framleie), fem i Kristins vei.
Og en i Erlends vei. Framleietid 1-3 år.

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

STØTT TV-AKSJONEN

SOLCELLEPROSJEKTET
Styret har vedtatt å innhente bistand fra
OPAS til vårt prøveprosjekt med solceller på
taket på en av blokkene. .
Bare prøveprosjektet vil ha en kostnad på
rundt kr 600 000.
Det er derfor nødvendig med både med anbud og prosjektledelse på dette.

OBOS Prosjekt vil innhente priser fra noen
entreprenører og legge dette fram for styret til
avgjørelse.

Årets TV-aksjon går til CARE, som blant annet jobber for å gi kvinner økonomisk frihet
ved å etablere spare- og lånegrupper i lokalsamfunn.
Dette får kvinnene til:
○ Starte frisørsalong.
○ Kjøpe symaskin, og sy for inntekt.
○ Starte butikk.
○ Kjøpe sykkel, og starte sykkeltaxi.
○ Åpne restaurant.
○ Sende barna på skolen.
○ Ansette flere kvinner i bedriften sin.

Gi kvinner mulighet til å
jobbe, spare og låne

OPAS vil ta en befaring med entreprenørene,
konkretisere hva vi ønsker pris på, og skrive
et notat/referat.
Vi skal benytte dem til det vi trenger hjelp til
utover dette. I avtalen ligger ikke at de følger
opp prøveprosjektet i forhold til SHA, byggemøter etc.
Saken følges opp av styreleder Holmen.
Anlegget prøves bygd våren 2020.

ENDRING AV EFFEKTBRYTERE
Styreleder har bedt om kredit fra Hafslund
etter at vi skiftet effektbrytere til 125A for å
unngå effektledd. Det dreier seg om et betydelig beløp på årsbasis.
Saken er purret en rekke ganger men vi hører
ingen ting fra Hafslund.
Vi har i mellomtiden snart spart inn den investeringen det var å skifte til korrekt sikringsstørrelse.

HENVENDELSER TIL STYRET

ALTERNATIV TIL TØRKEVIFTE

E-post til lohogdab@online.no besvares
som regel hver kveld. I helgen blir den som
regel ikke besvart før på søndag.
Her logger styret seg inn og besvarer innkommet e-post. Når det er ferdig logger man
seg ut og e-post som kommer inn senere vil
bli besvart først kvelden etter.
Det kan gå max ett døgn før man får svar.
Denne e-posten egner seg ikke for hastesaker. Det samme gjelder e-posten på

I vaskeriet i Kristins vei 23-27 vil det bli prøvemontert en kondensavfukter WT280 for vegg.
Denne avfukteren dekker rom opp til 900 m3
med 20 kg vått tøy. Generalforsamlingen sa
nei til tørketromler og dette er et annet alternativ for å få ned strømforbruket og også gjøre tørkerommene bedre.

styrerommet.net
Er det hastesaker kan man ringe vaktmester
på dagtid fra 07.00-1500 på hverdager. Man
kan også legge igjen beskjed på svarer.
vaktmester hører på meldingene om morgen
og tar tak i dette i løpet av dagen.
e-post til vaktmester er
vaktmester@lohogda.no
Haster det så ring 90172022. Vaktmester har
kontortid fra 12.00-1300 de er ellers ute hele
dagen.
Etter kl.15.00 og i helgene har vi ikke vaktmestertjenester. Da kan man ringe styreleder
Terje Holmen ved akutte saker.
På hverdager frem kl.21.00 på kvelden, i
helgen får man gjøre en vurdering av hvor
mye det haster.
Styret er ikke tilgjengelig på dagtid, men har
kontortid hver tirsdag fra 17.30-1900, dette
på grunn av prosjektet bad og rør. Sekretær
Erik Martinsen er på kontoret hver onsdag
fra 11.00-15.00
I hele juli og august har styret ferie og vi har
ikke kontortid på tirsdager eller onsdager.
E-posten blir besvart hele sommeren,
men det kan ta litt lengre tid på grunn av ferie-avvikling.

Siden vi ikke fikk igjennom tørketromler har vi
vurdert et annet alternativ for å få ned strømforbruket og også gjøre tørkerommene bedre.
Dette er en enhet som trekker ut fuktigheten i
luften. Da tørker klærne fortere.
Vi skal altså teste ut denne i ett vaskeri før vi
bestemmer oss. Den vil virke langt bedre enn
dagens løsning med tørkevifte fordi man nå
får ført bort fuktigheten.

DIVERSE UTEARBEIDER
Vi har bestilt diverse utearbeider hos Tronslien AS. Ved Erlends vei 2 vil tørkebåsen bli
fjernet, det samme gjelder asfalten. Det vil bli
anlagt plen på stedet. Likeledes vil det bli
bygget ny grillplass lik de øvrige. Den vil bli

plassert ca 3 meter fra der tørkebåsen sto.
På plassen blir det lagt beleggningstein og
utplassert benk, krakk, bord og grill.
Ved Erlends vei 11-13 fjernes tørkebåsen
og asfalten. I stedet blir det anlagt plen.
Ved Kristins vei 6 blir tørkebåsen og asfalten fjernet og erstattet med plen.
Her skal det bygges ny tørkebod nærmest
sykkelboden. Den blir utført i malt vinkelstål
med nett, rør for tepper og ny asfalt.

Vannskade Erlends vei
Liten lekkasje fra oppvaskmaskin. Mulig fukt
under gulv. Ber om befaring samt og bistand
til utbedring. Forsikringsselskap kontaktet.
Tuftepark i borettslaget
Hvor skal den være og når starter vi opp? Det
kan være mulig å søke om tilskudd/støtte fra
Oslo kommune. Laila og Gjert følger opp.

Kristins vei 28. Her monteres manglende
håndløper nederst i trapp, ca. 5 meter.

NOTISER
Utbedring av vegg
Vaktmester har foretatt utbedring av vegg i
Erlends vei 28.
Bildekk
Umerkede bildekk og el-avfall i fellesrom vil
bli kastet i løpet av oktober. Varsel 2 uker
før.
Kontroll av lekeplasser ble utført i sommer.
Rapport mottatt.
Balkongglass
Et av vinduene som tilhører innglassingen av
balkong har eksplodert grunnet spenninger.
Forsikringssak - Utbedres.
Lekkasje Kristins vei
Det oppsto lekkasje fra rør som går fra
kjøkkenet til bad. Vann rant ned til leiligheten
under. Forsikringssak - Utbedret.
Vannskade i Kristins vei
Forsikringssak - Utbedret.
Vannskade i Kristins vei
Lekkasje fra bereder med skade på gulv og
kjøkkeninnredning.
Forsikringsselskap varslet.
Vannskade i Kristins vei
Lekkasje i en kobling mot varmtvannsberederen. Det er følgeskader på gulv.
Forsikringsselskap varslet.

Eksempel på Tuftepark.

DRENERING - PRISTILBUD
Som vi nevnte i forrige avis er det nødvendig
å foreta drenering av 3 blokker. OPAS har
foretatt befaring og utarbeidet rapport. Videre
har de innhentet pristilbud på graving og isolering av grunnmur.
Det er kun balkongsidene denne gang. Kristins vei 23-27, Erlends vei 1-7 og Erlends vei
9-17. Forsidene på Kristins vei ble drenert i
2013, bortsett fra adressene 2-24 og 1-21.
Tilbudsåpning fant sted hos OBOS Prosjekt
AS fredag 16.08.19. Styret valgte Steinbakken entreprenør AS.

Funnet
Flott belte funnet i Kristins vei ved
nummer 5, gangfelt.
Kontakt Eili. Tlf. 94368950

INSEKTHOTELL
Er vi det eneste borettslaget som har et
insekthotell ? – Kanskje det.
Ved Erlends vei 17 har «Din hage» lagd til et
insekthotell etter forslag fra en andelseier.

FOREBYGG BRANN !!!
Boligbrann AS har noen tips om forebygging
av brann, som vi gjentar her i avisen:

Trefelling
Eventuelle forslag vurderes ved befaring til
vinteren.
Returpunkt for glass
Fra REN har vi fått en henvendelse om eventuell etablering av returpunkt for glass og metallemballasje.

Noen har for vane å legge mobiltelefonen
under puten for å kjenne vibreringen hvis noen ringer eller sender melding. Dette er også
en økende årsak til branntilløp.

Det oppstår stadig nye «trender» for hvordan
mange branner starter. Trenden vi de siste
årene har sett øke i omfang er blant annet
bærbare PC'er og nettbrett, som blir brukt
som TV på sengen. Spesielt bærbar PC avgir mye varme og noen ganger nok til å antenne sengetøy.
Telefoner og annet utstyr som lades "over
natten" og som ligger nært brennbart materiale er også en økende årsak til brann.

Termostatstyrtebprodukter
Brødristere, kaffetraktere, vaffeljern, eggkokere, vannkokere, hårtørkere etc. har en
innebygget termostat som kan svikte.

Når termostaten svikter kan apparatet selvantenne. Trekk derfor alltid ut kontakten når
slike apparater ikke er i bruk.

Nettbretthoghmobiltelefoner

BærbarrPC

Nettbrett og mobiltelefoner kan bli svært varme under lading. Sørg for at disse apparatene ikke er i nærheten av brennbart materiale
når de lades. Lad aldri om natten eller når
apparatene ikke er overvåket.

En bærbar PC blir veldig varm ved bruk. La
den aldri ligge på brennbart materiale (som
f.eks. dyner eller tepper), og sørg for at den
får kjøling (trekke til seg luft). Å sovne med
en PC på fanget kan føre til alvorlige brannskader.
Elektriskehartiklerhsomhlamperhetc.
Elektriske artikler i handelen har varierende
kvalitet. Ofte er det sammenheng mellom pris
og kvalitet. Kjøp alltid elektriske artikler fra en
seriøs forhandler som du stoler på.
Nattmat
Det kan være godt med en matbit når man
kommer hjem på kvelden/natten. Faren er at
man sovner mens maten står på ovnen. Dette er en vanlig årsak til alvorlige branner.
Spis kald mat, eller anskaff en komfyrvakt.

"Sparepærer"
Lysdiodelamper (LED) og "pærer" er blitt
svært populære med sitt lave strømforbruk.
Selve "pærene" blir ikke varme, men kretskortet bak lysdiodene (LED) kan bli særdeles
varme.
Dette reduserer levetiden til "pæren" og øker
faren for brann. Kjøp LED pærer av et anerkjent fabrikat, som du har tillit til. Her er det
stor forskjell på kvaliteten.

Brannfarligehvæsker
Propan er en gass når den kommer ut av beholderen, men i beholderen har den væskeform.
Propanbeholdere og annen tilsvarende
brannfarlig væske må aldri oppbevares
innendørs. Oppbevar det i boden, garasjen
eller andre trygge steder ute. Dette gjelder
også små beholdere for "tur-bruk".

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
Styremøter avholdes: 23.10, 21.11 og 20.12
- Alle dager 17.00.

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

Den impulsive tanken,
den uinformerte ytringen
og den følelsesladde utblåsningen
er i ferd med å overta hele offentligheten.
DAGFINN NORDBØ, forfatter og satiriker til VG

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.

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,
Marie Furulund,
Anders R. Hansen
Turid Holstad.

943 68 950
988 01 283
986 25 133
918 30 170

