LOHØGDA-NYTT
Organ for styret i Lohøgda borettslag
Nr 4/2018 - 19 årgang

FØRSTE BLOKKMØTE
AVHOLDT PÅ TVEITA SKOLE
Den 21. august inviterte styret til første
blokkmøte i matsalen på Tveita skole. De
som var invitert var beboerne i de 3 blokkene
i Erlends vei 19-29, 62-72 og 46-60 hvor
våtromrehabiliteringen vil starte i oktober.

Noe rundt 80% av andelseierne møtte fram,
dvs ca 125 personer. Beboerne i de øvrige
blokkene vil bli invitert til tilsvarende møter
etter hvert som arbeidet skrider frem.

Ansvarlig: Styreleder Terje Holmen
6. september 2018
Fra OPAS side redegjorde først prosjektleder
Monika Skarphagen. Deretter var det innlegg
både fra prosjektlederen hos Sansbygg, Øyvind Fanebust og anleggsleder Eystein Orkelbog.
Etter innledningene var ordet fritt og mange
hadde spørsmål som ble besvart fra panelet.
Møtet varte nærmere 2 timer.

På møtet fikk alle utlevert et hefte som er kalt
«Beboermappe». I beboermappa finner du
det meste du trenger å vite om våtrommoderniseringen av borettslaget.

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.

Bakerst i mappa finner du kontaktinformasjon til viktige personer og en tidsplan for
prosjektet med alle viktige datoer. Det er
svært viktig at datoene noteres.
De som ikke møtte på møtet vil få mappa
tilsendt på annet vis.

- De vil foreta en vurdering av hvilke arbeider
som må gjøres på kjøkkenet.
Entreprenøren starter klokken 08.00 og holder på til de er ferdige. Beboere som skal videre på jobb oppfordres til å møte nede ved
inngangsdøren kl 08.00. De lager da en liste
over de leiligheter som skal tas først.
Det regnes med ca 20 minutter pr leilighet på
førbefaringen.
Bestillermøtet
Du får angitt et tidspunkt for et bestillingsmøte i showrommet på Sansbyggs brakkerigg
i Erlends vei 44. Klokkeslettet blir lagt i postkassen senest dagen etter førbefaringen.
Møtene vil bli avholdt på dagtid.
På møtet får du råd og veiledning for å
skreddersy badet ditt best mulig. Det blir laget
en tegning av badet ditt og en ordrebekreftelse som du må signere.
Du må gjøre alle bestillinger og forespørsler
innen tidsfrist angitt på skjemaet «Viktige
datoer og informasjon» på side 18
Sansbygg har kontortid på følgende tider:
Mandag - torsdag: Kl. 07-08 og kl.14-15.
Fredag: Kl. 07-10.

For øvrig vil det bli god anledning til å få svar
på eventuelle spørsmål i forbindelse med
førbefaringen og på bestillingsmøtet, før
arbeidet i leiligheten starter.
Det er avsatt nødvendig tid på begge møter
for hver leilighet. Da er det kun din leilighet
det gjelder. Tenk godt igjennom eventuelle
spørsmål du ønsker å stille.
Førbefaring
Før byggearbeidene starter foretar entreprenøren en såkalt førbefaring i din leilighet. På
denne befaringen skjer følgende:
- Du får informasjon om arbeidet i din leilighet.
- Det foretas oppmåling av badet.
- Eksisterende utstyr på badet og kjøkkenet
ditt vil bli registrert.

Åpningstider utstilling: Dør åpnes med kode
alle dager. Koden oppgis først til beboerne i
de 3 blokkene som er først ute.

RØRARBEIDER I KJELLERE
Sansbygg starter 10. september arbeider
med nye kjellerstrekk, dvs. nye kaldt- og
varmtvannsrør i Erlends vei 19-29.
De benytter samme rørtrase som de gamle
kaldtvannsrørene i kjellergangene. Gamle rør
fjernes når nye er koblet til hos alle beboere.

TOALETT I FELLESAREALER
Utskifting av rør i toalettene i fellesarealene
og vaskeriene står som opsjon i tilbudsunderlaget. Dvs. at det er ikke tatt med i prosjektet.
Styret har vedtatt å innhente pris på skifte av

sluk i vaskeriene, strømpetrekking av rør fra
vaskeriene og toalettene ut til hovedavløpet,
nye toalettskåler og nye håndvasker med
batteri og vannrør, samt epoksybelegg på
gulvene og maling av veggene i toalettene.
Saken tas opp på neste byggemøte.

Her er alt revet og rommene pusset opp. Det
er lagt nytt gulv, tak og vegger er behandlet
og malt.
Rommene skal nå tjene som berederrom.

STATUS FOR PROSJEKTET
Boring av brønner
Under boringen av brønner støtte vi på for
mye vann enkelte steder, slik at vi måtte bore
noen flere brønner enn først antatt.
Vi er nå oppe i et antall av 27-28, men det
gjenstår å bore ytterligere 2 brønner i Kristins
vei 9. Dette vil skje i uke 37.

Fire blokker er ferdige med all graving, innlegg av rør og planering. Alt i Erlends vei.

NYE BEREDERROM
I de gamle kjølerommene, som ikke var kjølerom lenger, var det lagret mye rart.

Tre av tankene er forvarmingsberedere som
skal forvarme vann opp til 55 grader, mens
de 2 siste skal foreta oppvarmingen videre
opp til tappevann på ca. 70 grader. Da er det
klart til å kunne sendes ut i leilighetene.
Ved å varme til 70 grader vil ikke uønskede
bakterier kunne overleve.
I Erlends vei 19-29 vil berederrommet bli
testkjørt og overlevert borettslaget i begynnelsen av september.
Utstyret i berederrommene monteres etterhvert som de skal tas i bruk. Dette arbeidet vil
følge fremdriften til våtromprosjektet.
Fakturering av varmtvann
Sansbygg og OPAS vil komme med et komplett tilbud på avlesning/avregning.
Det vil bli benyttet vannmålere fra Techem.

Når berederrommene er satt i drift vil interesserte beboere bli invitert til å få en orientering
på stedet.

ROTTESTOPPERE

Dette er underfordelingstavla til berederrommet. Tavla dekker strømmen til berederrommet, pumper, driftslys. Det lille skapet til
høyre er transformatoren.

Fett forer rottene
Det vil bli innhentet
pris på rottestoppere
til ca. 250 avløpsrør.
En rottestopper er
en trakt med masse
pigger, som hindrer
rotter i å komme opp
i kloakkrør.
Stopperne monteres
helt nederst i toalettavløpet - nede i kjelleren. De vil ikke
være synlig for beboere. I fellesrom
kan de sees på røret
over stakeluka.
Det er ikke tomme
trusler at de kan
komme inn i huset.
Det finnes godt med
rotter i kloakken og
det er vi som forer
dem ved alle våre
utslipp.

ENERGICO FORSINKET
Energico er forsinket. De holder fortsatt på
med montering i første berederrommet, selv
om dette skulle hvert ferdigstilt og testkjørt i
14 dager.
De hevder at de skal være klare med rommet
i Erlends vei 23 innen 7. september, noe vi
har liten tro på.

Varmepumpa under montering. Her kommer
4 graders vann inn fra grunnen. Energien i
disse 4 gradene omdannes til elektrisk strøm
som igjen gir strøm til varmeelementene.
Forenklet forklart.

De ligger etter fremdriftsplan nå, noe de også
har gjort i hele sommer. Gravingen de holder
på med nå skulle vært ferdig i mai/juni.
Nå venter vi på enda en ny fremdriftsplan og
selv den sliter de også med å få laget. De har
fortsatt ikke fått asfaltert foran garasjene der
de gravde i mai/juni.

OPPSTART FOR BADEROM OG
VANNRØR
Det store prosjektet med utskifting av rør og
fornying av baderom vil starte 8. oktober i
Erlends vei 29. Da rives de 6 første badene.

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

Byggetiden er 4+1 uker. Badet kan ikke
brukes før det er ferdigstilt, etter 4 uker.

VELKOMMEN SOM NY NABO

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

I perioden juni - august 2018 har styret godkjent 9 nye andelseiere.

Midlertidige toaletter og 2 dusjer blir plassert i brakke utenfor blokka. Campingtoaletter settes ut i leilighetene til de som har
vansker med å gå ut og som kan framlegge
dokumentasjon (legeattest).
Arbeidstiden er fra 07.00 til 17.00. I perioder vil det foregå mindre støyende arbeider
fra kl 17.00 til 19.00.
Arbeider utover vanlig arbeidstid vil bli varslet
fortløpende i oppgangene.

TA MED DEG SNEIPENE

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.

NAVNESKILT ER GRATIS
Alle kostnader til navneskilt på postkasser og
ringetablå dekkes av borettslaget. Navneskilt
bestilles hos vaktmester.
Det skulle være helt unødvendig i skrive om
dette, men dere ser hvordan det så ut ved
uteplassen foran Kristins vei 7.
Ta med deg et askebeger neste gang.

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.

FARLIG UHELL MED
GRESSKLIPPER
Tirsdag 19.06 ble styret kontaktet av beboer i
Kristins vei 28. En valse fra gressklipperen
hadde hoppet av og med stor fart truffet
husveggen. Der lagde den ett hull i ytterplata
og satt helt fast. Om valsen hadde truffet folk
eller dyr kunne skaden vært meget alvorlig.

OVERLATING AV BRUK
Styret har godkjent 2 søknader om overlating
av bruk (framleie) i Kristins vei 29 (for perioden 01.08.18-31.12.18) og i Kristins vei 24
(for perioden 06.08.18-05.08.21).

PIPEVIFTENE SKIFTES UT
De gamle elektriske viftene på pipene vil bli
skiftet ut med nye selvgående vifter. Prisen vil
være kr 2.750.- inkl. mva.

Varmluft fra leilighetene stiger opp og setter
vifta i gang. Desto mer varmluft som kommer
jo fortere går vifta - helt uten strømforbruk.

Plata på ytterveggen er skiftet. Dessuten vil
det bli vurdert om rutinen for sjekk av gressklipper er god nok.
Ny gressklipper av typen Toro Ground Master 3400-D med 2 års garanti mot fabrikasjons feil er allerede kjøpt inn.

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. Dette er
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, kjemikalier, bilbatterier o.l. må beboer selv levere
på miljø- eller gjenbruksstasjon.

KONTORTIDEN UTVIDES
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.
Fra 2. oktober vil styret utvide kontortiden
ved å ha åpent hver tirsdag. Dette er i forbindelse med prosjektet.
Inngang fra gavlvegg i Kristins vei 39.

NOTATER
Det vil bli montert forlenger til takrennene, for
å lede vannet lenger vekk fra muren. Inspeksjonsrunde er gått med blikkenslager.
Under inspeksjonsrunden ble det avdekket
enkelte andre og mindre mangler. Disse vil bli
fulgt opp. Arbeidet kan være ferdig i løpet av
oktober.

ASFALTEN SPREKKER OPP
I veien ned fra Kristins vei 43 til Kristins vei
27 har asfalten løftet seg. Utbedring er bestilt.
Vi håper å få det i orden før vinteren.

KUN SKRIFTLIGE KLAGER
IKKE ANONYME BREV
Anonyme brev til naboer ikke er greit. Har du
noe å klage på vedrørende naboen eller
andre forhold så henvend deg til styret.
Klager til styret må være skriftlige dersom de
skal behandles. Styremedlemmer kan knapt
gå gjennom borettslaget uten å bli kontaktet
av beboere som har noe på hjertet.
Dersom det er en klage saken gjelder må
den være skriftlig.
Anonyme klager er det ingen hensikt å sende. De vil ikke bli behandlet. Stå fram med
fullt navn i klagen. Vi behandler dette konfidensielt. Styret har taushetsplikt og oppgir
ikke klagers navn.

STYRETS MØTEPLAN
Styremøter avholdes: 27.09, 18.10, 15.11,
21.12 - Alle dager kl 17.00.

HMS - RUNDE

BRUK AV LEKEPLASSENE

I forbindelse med monteringen av ny belysning i garasjene vil alt elektrisk, som er satt
opp av leie-taker fjernes. Dette gjelder også
eventuelt ulovlig kontakter til lading av el-bil.

Det er hyggelig at folk benytter lekeplasser og
uteplasser, men styret har mottatt flere klager
over støy fra folk som benytter disse på
kveldstid.
Husk at det skal være generell ro etter
kl.22.00 og avpass støynivået etter dette.

Borettslagsloven sier klart at bygningskroppen tilhører borettslaget og at den enkelte
andelseier ikke har adgang til å gjøre inngrep
eller montere noe uten styrets eller generalforsamlingens samtykke.
Det samme gjelder øvrige fellesarealer.
Styret vil foreta en omfattende kontroll i
forbindelse med den forestående HMSrunden vi skal ha. Alle ulovlige arbeider
vil bli forlangt fjernet/tilbakestilt.

UNNGÅ INNKJØRING ETTER 22.00

BEFARING I KJELLERE
Styret og vaktmestere foretok 28. august ny
befaring i noen kjellere i Erlends vei.
Resultatet var som bildene viser nedslående.
En mengde gamle møbler, søppel og diverse
annet var plassert i inngangsparti og kjellergang.
Vi ber om at dette fjernes omgående. I
motsatt fall vil styret og vaktmestere få det
kjørt bort for eiers regning. Det tar som
regel ikke lang tid å få tak i synderens
navn.

Ta hensyn til naboene. Mange legger seg
allerede ved 22-tiden. Det er plagsomt å bli
vekket av unødvendig kjøring på kvelds- og
nattetid.

LOHØGDAS HJEMMESIDE
Borettslagets hjemmeside ligger ute på nettet. Siden inneholder en mengde stoff.
Det er nestleder Terje Holmen, som har ansvaret for å holde den ajour. Gå inn på:
www.lohogda.no

Erlends vei 27
Hensatt under trappa

Erlends vei 29

Erlends vei 52

Erlends vei 50

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

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. Fra 2. oktober vil styret
utvide kontortiden til å ha åpent hver tirsdag. 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

Elektriske biler er ikke noe nytt. Denne er
fra 1919 – Milburn Electric Model 27 L.
Norskregistrert: A-437

Styret 2018 - 2019
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.
Solveig Nilsen, Kristins vei 7.
Varamedlemmer:
Marie Furulund, Erlends vei 9.
Stig Egeberg. Kristins vei 1.
Andreas Myrstad, Kristins vei 19.
Ali Kuluman, Kristins vei 2.

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
Eili Dahl Changezi, Marit Å. Eidem.
Turid Holstad, Anders Rygh Hansen.

FØRSTE EPLEHØST I LOHØGDA
Vår gartner plantet for en tid siden ca.10
frukttrær i nærheten av søppelbrønnene.

I år bærer flere av trærne frukt.
De 15 eplene på bildet får representere
frukthøsten i Lohøgda borettslag 2018.

