
 

LOHØGDA-NYTT 
 Organ for styret i Lohøgda borettslag                Ansvarlig: Styreleder Laila Bibow-Jensen el Aqil 
 Nr 4 - 18 årgang                                                                                             17.desember 2017 
 

 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. 
 

 

 

BERGVARMEPROSJEKTET 

Oppstart i mars 
 

OPAS utarbeidet i høst tilbudsunderlaget for 
bergvarmeprosjektet. Et dokument på hele 
60 A-4 sider. Etter at styret hadde behandlet 
saken og hatt møte med OPAS ble tilbuds-
underlaget sendt et antall mulige leveran-
dører. 
 

Frist for å gi bud utløp 22. november. Ved 
fristens utløp forelå 4 pristilbud.  
Etter en første gjennomgang ble tilbudene 
lagt fram for styret i møte med OPAS den 
28. november.  
Det viste seg at alle pristilbudene lå høyere 
enn anslaget fra OPAS. Styret ba OPAS gå i 
forhandlinger med de to leverandørene, som 
hadde de laveste anbudene, med sikte på å 
se om noe kunne gjøres for å få prisene ned. 
Når dette skrives er leverandøren ikke valgt. 
 

Betydelige prisforskjeller 
Pristilbudene varierte uvanlig mye. Høyeste 
tilbud lå over 50 % over det laveste.  
 

Arbeidet utføres i vinter 
Arbeidet vil bli utført i vinter, dvs. i mars. Det 
er en fordel for oss at arbeidet kan skje på 
vinteren. Da vil det bli minst skader på plen-
ene. De vil imidlertid bli istandsatt slik de var 
før boringen startet.  

 

 
Borerigger av omtrent denne størrelsen vil bli be-

nyttet. De er langt fra lydløse. Boringen går ganske 

raskt, selv om borehullene er 300 meter dype. 
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Mange borehull og store dybder 
 

Det skal bores mellom 30 og 45 hull ned til 
en dybde på rundt 300 meter. I tilbudsdoku-
mentene ber vi om at det prises en brønn-
park på til sammen 6500 meter.   
Hver energibrønn skal registreres og inn-
meldes GRANADA-databasen med GPS-
koordinater.  
Det skal leveres kart som viser plassering av 
energibrønnene og føring av kollektorrør.  
Eksakt hvor mye det må bores vet ingen. Det 
avhenger av fjellgrunnen og hvor mye varme 
vi kan hente ut.  
Pumpene henter lagret solenergi fra grunn-
fjellet via borehullene.  
 

Termisk responstest 
Det skal gjennomføres en termisk respons-
test for å avgjøre termisk konduktivitet og 
hvor mye varme man kan ta opp fra grun-
nen. En eventuell justering av mengde fore-
tas etter responstesten. 
 

Intet synlig over bakken 
Energibrønnene blir skjult under plenen, og 
kollektorslanger fra disse føres i godt isolerte 
rør inn til berederrom. Rørene skal ligge 
minst 60 cm ned i bakken.  
Nødvendige samlekummer og lignende skal 
plasseres hensiktsmessig i forhold til eksiste-
rende bygg og uteområder. Dersom samle-
kummer plasseres på områder hvor kjøretøy 
eller brannbil ferdes skal kjøresterke lokk 
benyttes.  
Antall energibrønner skal være tilpasset og 
dimensjonert for varmepumpesystemet som 
leveres, samt være dimensjonert slik at man 
ikke henter ut mer energi enn den årlige til-
førte energien i grunnen.  
 

Brønnene må ligge i en viss avstand fra 
hverandre, minimum 15 meter. I hver brønn 
legges rør og pumpe.  
  

Jevn temperatur i fjellgrunnen  
I fjellgrunnen ligger temperaturen jevnt på 
rundt syv grader hele året. 
  

Kollektorslanger, som inneholder sirkuler-
ende væske, skal ta opp denne varmen. 

 

Varmepumper  
Deretter skal varmepumper i kjellerne i hver 
blokk omdanne varmen til energi, som skal 
benyttes til forvarming av varmtvann. De vil 
heve temperaturen til varmt forbruksvann og 
ta ut nødvendig el.  
 

Varmepumpene skal plasseres i berederrom 
og skal dekke grunnlastbehovet for varmt-
vann i borettslaget. Varmepumpesystemet, 
inklusiv energibrønner, skal dimensjoneres 
for å dekke 80 % av borettslagets årlige 
energibehov til varmtvann.  
Det ønskes varmepumper som kan levere 
tilstrekkelig høy temperatur for at systemet 
fungerer godt.  
 

Det skal leveres et komplett anlegg som be-
sørger varmtvann på en energieffektiv måte.  
Varmepumpene vil være av anerkjent merke 
og ha egen serviceavdeling i Norge. 
 

Anlegget vil ha et overvåkingssystem (SD-
anlegg) med SMS-varsling til vaktmester og 
logger energibruk og temperatur. 
 

Varmtvannsberedersentraler 
Det blir etablert en varmtvannsberedersentral 
i hver blokk, bestående av 3 til 5 beredere og 
1-2 varmepumper. Antallet avhenger av stør-
relsen på blokka. 
 

Ved å ha et berederrom i hver blokk vil vi 
unngå sprenging og varmetap mellom blok-
kene. Det blir behov for å bruke 15 av de 
gamle kjølerommene, da tilgang til sluk ligger 
i tilhørende aggregatrom. 
 

Egen entreprise 
Etter råd fra OPAS har styret valgt å ha egen 
entreprise på rør- og våtromprosjektet.  
 

Tenkt oppstart blir tidlig høst 2018. Dette må 
koordineres med installasjon av varmepum-
pene, slik at beredersentralen er ferdigstilt før 
badene påbegynnes i gjeldene blokk.  
 

Grensesnittet mellom entreprisene 
Grensesnittet mellom rør-/våtromprosjektet 
og varmepumpeprosjektet blir i vegg mellom 
teknisk rom og videre rørføringer, det avslut 



 

  

 

tes med stengeventiler på utsiden av veggen 
til beredersentralen.  
 

Opplæring vaktmester  
Vaktmesterne skal gis tilstrekkelig opplæring 
i systemet og alle dets komponenter.  
 

 
 

God og nødvendig investering  
Denne omfattende oppgraderingen av 
varmtvannsanlegget til et bergvarmepumpe-
anlegg er et kostbart tiltak, men vil redusere 
strømkostnadene til borettslaget og beboer-
ne. Vanligvis regner man med at slike inves-
teringer kan spares inn i løpet av ca. 10 år. 
 

Benkeberedere utgår 
Beboerne vil nå få sitt varmtvann fra bered-
erne i kjellerne. Dagens benkeberedere    
frakobles. Om noen har bruk for dem, f.eks. 
på hytta, kan de bare ta dem. 
 

I neste avis 
Når neste avis kommer ut vil vi kunne fortelle 
mer om valg av leverandør, framdriftsplan, 
byggemøter, byggetid, boretidspunkter osv.  

 

STATUS  

NYE RØR, WC OG BADEROM 
 

På våtromprosjektet er status følgende: 
 

- Arbeidet med tilbudsdokumenter er avslut-
tet og er sendt ut til mulige leverandører i 
desember.  
 

- 8. desember ble det gått befaringer med  
aktuelle tilbydere. 

 

- Frist for å inngi pristilbud vil bli satt til første 
del av februar.  

 

- OPAS vil sammenstille anbudene og legge 
resultatet fram for styret, som ventelig vil 
be OPAS om å sluttforhandle og avklare 
detaljer med en til to aktuelle leverandører. 
 

- Styret vil velge leverandør ca februar/mars. 
  

- Leverandøren må foreta bestillinger og rig-
ge seg til på stedet. Det skal settes opp 
prøvebad og toalett. 
 

- Oppstart vil bli rett etter sommerferien. 
 

Styret henstiller til beboerne om ikke å foreta 
annet enn helt tvingende nødvendige utbed-
ringer av våtromanlegget før fellesprosjektet 
starter. Ta kontakt med styret for råd. 

 
 

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: 22 26 30 85  

e-post: erik@lohogda.no 
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SØKNADEN INNVILGET 

Vår rådgiver i OPAS vedrørende bergvarme, 
Carina Hiort, har på vegne av borettslaget 
søkt Oslo kommune, Klimaetaten om til-
skudd til vårt bergvarmeprosjekt. 

 

‘ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Det er ikke hvert år vi opplever tilskudd av 
denne størrelsen.  
Når vi når opp i tilskuddsbeløp på over kr 

700.000 finner vi grunn til å gjengi det vik-

tigste av innholdet i avisen vår. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

  

 

FELLESMÅLINGEN  

OPPHØRER 
 

Om kort tid vil Hafslund skifte strømmålerne i 
sikringsskapene. Fra samme tid opphører   
fellesmålingen av strøm. Det innebærer at 
andelseierne fritt kan velge den strømleve-
randør de ønsker.  
 

Hafslund eier strømnettet og heretter vil hver 
enkelt motta faktura på nettleien. Alle får nå 
faktura på nettleie fra Hafslund, eller at 
strømleverandøren legger denne inn i faktu-
raen på strømforbruk. 
 

Hjemkraft vil sende brev til alle andelseiere 
hvor de informerer om sitt tilbud.  
 

Du står selvfølgelig fritt til å velge hvilken 
som helst strømleverandør, men styret har 
forhandlet fram en gunstig avtale med Hjem-
kraft for beboerne, hvor man får strøm til 
innkjøpspris med et påslag på kr 19,- pr. 
mnd. samt 3,65 øre/ KWh til å dekke den 
myndighetspålagte el-sertifikatordningen. 
 

Det er sikkert mange som sier at det blir fint 
å få bestemme strømleverandør selv og at 
de nå skal finne en billigere strømleverandør. 
Man må huske at før vi kommer så langt vil 
vi få tilbake det som kalles måleravgift, da vi 
nå skal leie måler av Hafslund Nett AS. Det 
som kalles AMS-måler.  
Hva måleravgiften blir vites ikke pr dags dato 
(8.12.17) men et beløp som er blitt nevnt i 
pressen er 2995,- (Alta E-verk).  
 

Før noen kan begynne å spare strøm må en 
være klar over at man vil få en ny regning fra 
Hafslund Nett AS, som vi ikke har hatt i de 
20 årene med fellesmåling.  
 

Kort fortalt vil det si at hver og en må først 
spare inn måleravgiften før man kan reduse-
re strømregningen. I tillegg vil nettselskape-
ne legge på 0,35 øre pr. kWh i nettleie for å 
dekke kostnaden for installering av ny måler. 
 

Vi gjør oppmerksom på at bytte av strøm-
leverandør først kan skje etter at ny måler er  
 

 

på plass og satt i drift. Det vil bli gitt melding 
fra Hafslund til hver enkelt andelseier. 

 

TILGRISING I VASKERIET 
 

Dette var det som møtte en beboer da hun 
kom ned for å vaske.  
 

Det var fullt av hundehår i vaskeriet i Kristins 
vei 14/16. Hun forteller at hun måtte kjøre 
skylleprogram på den ene maskinen da den 
var full av sand og hundehår. Ut over gulvet 
lå det hundehår som hun måtte feie sammen 
og fjerne.  
 

 
Vedkommende hundeeier bes skjerpe seg. 

Vaskeriet er ikke vaskehall for hunder 
 

Dette har også skjedd tidligere. Da var hun så 
uheldig at hun ikke skylte maskinen først. 
Klærne til familien var etterpå fulle av hvite 
hundehår.  
Det er et begrenset antall som har nøkkel til 
vaskeriet, så…..   
Vi gir spalteplass til en eventuell beklagelse 
hvis den skulle komme, men det er kanskje 
for mye å håpe på. 
 



 

  

 

HER BLIR DET GLATT I VINTER 
 

Bildet viser trappa ned til Kristins vei 21. Her 
har det dessverre oppstått brudd på varme-
kabelen. Vi får ikke satt dette i stand før til 
våren. Kablene er gamle og må skiftes. I den 
forbindelse må hele trappa hugges opp.  
 

Vaktmesterne er bedt om å salte så ofte de 
kan. Allikevel vil denne trappa i perioder i 
vinter blir så glatt at vi anbefaler beboere om 
å gå rundt.  
 

 

Pass på – glatt trapp i vinter 

 

FELLESKOSTNADENE ØKES 
  

Styret har vedtatt å øke felleskostnadene fra 
1.3.2018 med 8 % i forbindelse med rør- og 
våtromprosjektet og bergvarmen. 

 

BILLIGERE FORSIKRING 
 

Styret har fremforhandlet og inngått avtale 
om bygningsforsikring med If forsikring.  
Årspremien er nå på kr 1.192.889.  
En vesentlig reduksjon i forhold til den vi 
hadde med Tryg på kr 1.453.404. 

 

VELKOMMEN SOM NY NABO 

 

I perioden oktober - november 2017 har sty-
ret godkjent 13 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 veiled-
ning om forholdene i vårt borettslag.  
 

Det skulle være all den informasjon de har 
behov for, men de er selvsagt velkommen til 
å ta kontakt med styret. 
 

Ta en kikk på husordensreglene før du setter 
i gang med reparasjonsarbeider. Der finner 
du noen regler om når naboene setter pris på 

at det ikke bankes og bores.  
 

Det er viktig å merke seg at støyende arbei-
der ikke finner sted fra kl 18.00 dager før   
helligdager og fram til første arbeidsdag         
kl 08.00. Hverdager til kl 20.00.  
 

Husordensreglene finner du bak i årsmel-
dingen.  
 

Bestilling av nye nøkler gjøres til vakt-

mesterkontoret. Vaktmester fyller ut beta-

lingsgiro. Ved kvittering på innbetalt giro 

blir nøkler utlevert. 

                        
NAVNESKILT ER GRATIS 
 

Alle kostnader til navneskilt på postkasser og 
ringetablå dekkes av borettslaget. Navneskilt 
bestilles hos vaktmester.  
Endringer av skilt kan også bestilles hos 
vaktmester, som også vil stå for monteringen. 
 

Styret oppfordrer alle til å benytte tilbudet slik  
at postkasser og ringetablå har riktig navn til 
enhver tid. 

 

OVERLATING AV BRUK 
 

Styret har godkjent 7 søknader om overlating 
av bruk (framleie) i Erlends vei og i Kristins 
vei. Framleieperiodene er alt fra noen måne-
der til 3 år. 

https://maps.google.com/?q=Kristins+vei+21&entry=gmail&source=g


 

  

 

MOBIL MISTET ? 
FUNNET VED STYREROMMET 

  
 

 

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. 
 

 

HMS-RUNDE 
 

Etter HMS-runden i garasjene i slutten av au-
gust er de fleste feil og mangler ved det elekt-
riske anlegget rettet opp. Det gjenstår svært 
lite.  
I henhold til kontrakten skal garasjene benyt-
tes til parkering av kjøretøyer og ikke som  
lagerlokale. 
.  

 
 

Dette er mislighold av avtalen og de tilfelle vi 
fant under kontrollen er/blir avviklet. Vi har 
lang venteliste og 7-8 års ventetid på gara-
sjeplass hos oss. Da er det dårlig gjort over-
for disse å benytte garasjen som lager. 
 

HMS-kontrollen av garasjene vil bli foretatt 
årlig. 
 

 

Valgkomiteen 
 

Generalforsamlingen valgte følgende som 
medlemmer av valgkomiteen. 
 

Roy Hansen, 906 63 605,  
Roy@lohogda.no 
 

Eili Dahl Changezi, 943 68 950 
eilidahlchangezi@hotmail.no 
   

Turid Holstad, 918 30 170 
teholstad@gmail.com 
 

Marit Åsgård Eidem, 905 61 178 
marit.eidem@gmail.com 
 

Komiteen er åpen for forslag og innspill, 
men står helt fritt i å velge de kandidater 
de anser for å være best skikket for vervet.   
 

mailto:Roy@lohogda.no
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Juleturen 2017 
 

Juleturen i år gikk lørdag 25. november til 
Charlottenberg. Det var først oppmøte i 
rundkjøringen øverst i Kristins vei og som 
vanlig hadde nissene Eili og Solveig sørget 
for litt å bite i og varm drikke for de 43 på-
meldte til turen. 
 

 
Reiseledere Eili og Solveig 

 

Bussturen til Charlottenberg gikk greit med 
godt kjørevær. Underveis holdt som vanlig 
nissene loddtrekning for de reisende. Dette 
er et lotteri hvor alle er så heldige å vinne en  
gevinst. 
 

Bussjåføren var et kapittel for seg, da han 
underveis var rene turistguiden og fortalte 
om stort og smått langs veien vi kjørte. 
 

 
Hos fjøsnissen 

 

Etter «storhandel» av ymse saker i Charlot-
tenberg gikk turen videre til Armoen gård.  
 

 

Her var det mulig å kjøpe julegaver, hovedsa-
kelig lagd i tre. Etter en introduksjon av ny-
utviklede produkter slapp kundene til i butik-
ken. 
  

 
Fjøsnissen på Armoen gård 

 

Vertskapet på gården var kjempefornøyde, 
da salget tydeligvis var langt bedre enn for-
ventet. 
  
Så var det å ta retning mot Bjørkesalen hvor 
vi skulle spise middag. Vi var litt tidlig ute og 
måtte ta en liten omvei med bussen, slik at 
arrangementet, som ble avviklet før oss, kun-
ne bli ferdig.  
 

 
Venter på deilig middag i bjørkesalen 

 

Underveis ble det oppfordret til å fortelle his-
torier, men det var få som prøvde seg.  
 

 
 



 

  

 

På Bjørkesalen ble vi møtt med avslappende 
levende dansemusikk, og som i tidligere år, 
en aldeles utmerket middag.  
 
Etter middagen var det anledning til å svinge 
seg på dansegulvet, men det var ikke for 
mange som benyttet anledningen.  
 

Deretter var det strake veien til Tveita. 
 

En godt arrangert juletur i år også og en stor 
takk til nisseduoen Eili og Solveig. Det virket 
som deltakerne var godt fornøyde med tu-
ren. 
 

Hilsen en storfornøyd turdeltaker. 

 

BOLIGMESSE 
 

Tre av styrets medlemmer deltok 1. novem-
ber på boligmessen, som ble avholdt på 
Thons hotell på Ullevål stadion. Arrangør var 
Marknadsrespons AB. 
 

 
 

Det faglige utbyttet var meget godt. Spesielt 
forelesningen om «Lavenergisystemer».  
Her var det mye nytt. Interessant var også 
foredragene om individuell vannmåling 
(Techem).  
 

 
 

HENVENDELSER TIL STYRET 
 

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

 

 

TØM GAMLE KJØLEROM 
 

De gamle kjølerommene vil bli tatt i bruk til 
plassering av nye store beredere. Dette fordi 
aggregatrommene ved siden har sluk og til-
gangen for å koble seg til sluket blir kort.  
 

Ordningen med kjølebur er for lengst avviklet. 

Disse gamle kjøleburene er merket med lei-
lighetsnummer og må tømmes. Styret ber om 
at hver enkelt beboer tømmer kjøleburet sitt    

innen 05.01.2018. Det er altså ikke kjeller-

bodene som skal tømmes. 
 

Det er greit å ha i minne dagene for bort-
kjøring av stort avfall, da er det lett å bli kvitt 
tingene. 
 

Dere som har leid gamle aggregatrom må 

ta kontakt med styret. Det vil ikke påvirke 

leien, men vi må ha tilgang til rommet. 

 

NY KANTSTEIN OG PLENER 

KJØRES NED OG ØDELEGGES 
 

Ja det høres utrolig ut, men flere steder er 
den nye kantsteinen og plenene blitt kjørt ned 
av tunge kjøretøyer og privatbiler. 
 

Borettslaget har brukt store beløp på å gjøre 
det fint rundt oss og så skjer dette. Ingen har 
lov til å kjøre på plenen.  
Håndverkere skal lesse av utstyret og kjøre 
vekk bilen. Ingen skal parkere på stikkveiene 
utenom for av og pålessing.  
Parkerte biler står i veien for utrykkings-
kjøretøyer. 
 

Ta bilder av feilparkerte biler på plener og bi-
ler som har kjørt ned kantstein. Få med bil-
nummeret, oppgi tid og sted og send det til 
styret. Disse vil få en henvendelse fra styret. 



 

  

 
 

Lohøgdas byggestyre 
 

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

 

NOTISER 
 

Kontroll av brannslukkere 
5-årskontrollen av brannslukningsapparater 
ble utført av Norsk Brannvern 16.-30. okto-
ber.  
 

Møte om vedlikeholdsplanen 
Den 9. oktober hadde styret og vaktmesterne 
møte med OPAS om den nye vedlikeholds-
planen.  
 

Kontroll av lekeplasser 
Lekeplassene kontrolleres av vaktmesterne 
hver 14. dag. Eventuelle feil blir meldt til 
Tronslien AS, som vil iverksette nødvendige 
tiltak. 
 

Utbedring av feieluker 
Det er igangsatt utbedring av feieluker. Dette 
arbeidet vil bli utført av Nordic Pipe AS. De 
er leverandør av selvgående peisvifter og 
feieluker. Det er allerede gjort på 3 plasser i 
borettslaget med veldig bra resultat ifølge 
beboere. 
 

Gjerdereparasjoner 
Ødelagte gjerder rundt om i borettslaget vil 
bli reparert til våren. Styret foretok en kart-
legging 14. november. Det var langt flere 
mangler enn først antatt. Utbedringer er be-
stilt.  
 

Takrenner 
Forlenger til takrennene er bestilt. Levering 
og montering vil skje med det første. 
 

Meldinger om vannskader 

Meldinger om sprukne rør, vannskader til-
stoppinger osv. har økt det siste året. Det er  

 

på høy tid at rørene og badene blir rehabilitert 
– styret og OPAS arbeider så raskt det er mu-
lig for å få dette utbedret.  
 

 

STYRET OG VAKTMESTER 

ADRESSE - KONTORTID 

TELEFON - E-POSTADRESSE 
 

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

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

Sekretær Erik Martinsen.  
Onsdager 11.00-1500 Telefon: 22263085  
E-post: erik@lohogda.no 
 

Vaktmesterkontoret  
Erlends vei 62.  
Kontortid, hverdager 12.00-13.00. 
Telefon: 22272124  
E-post: lohogdav@online.no 
Vaktmesterleder Lars Gulbrandsen. 
Hverdager 07.00-15.00  
Telefon: 901 77 022  
Vaktmester Frode Bjørkli 
Vaktmester Jarle Sjømoen 
 

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

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

 
 



 

  

 

Klager over husbråk 
Styret arbeider med noen saker som refere-
rer seg til husbråk. I et tilfellet er andelseier 
bedt om å skifte ut framleietaker omgående. 
I motsatt fall kan vil det bli gitt salgspålegg 
på leiligheten. 
 

Flytting av huske fra kommunal tomt  
Utført – husken er lagret.  
 

LOHØGDAS HJEMMESIDE 
 

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

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

                  www.lohogda.no 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Styret ønsker alle i Lohøgda 

 

 
 

 

Styret 2017 - 2018 
 

Leder: Laila el Aqil, Kristins vei 27. 
 

Nestleder: Terje Holmen, Erlends vei 15. 
 

Styremedlemmer:  
 

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

Varamedlemmer:  
 

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

 

 

 

 

 

 
 

 
           

 

 

 

 

 

 
 

 
 

God jul og godt nytt år 

 

http://www.lohogda.no/

