
 

LOHØGDA-NYTT 
 Organ for styret i Lohøgda borettslag                                 Ansvarlig: Styreleder Terje Holmen 
 Nr 5/2018 - 19 årgang                                                                                   13. desember 2018 
 

 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: vaktmester@lohogda.no 

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

 

 

38 BAD ER FERDIGE 
 

I Erlends vei er de første 38 badene ferdige 
og tatt i bruk. Vi har snakket med flere av 
beboerne og tilbakemeldingene har vært 
svært gode.  
 

Svetlana Kovaleva i nr 29 valgte å bli boende 
i leiligheten under hele oppussingsperioden. 
Hun sier at riktignok var det mye støy til tider, 
men at det allikevel gikk.  
 

 

 

Arbeiderne var hyggelige og renholdet etter 
oppussingen var bra. Svetlana er veldig for-
nøyd med alt. 
 

 
 

Med Svetlanas tillatelse gjengir vi et par bilder 
fra hennes leilighet, som viser sluttresultatet. 
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Fru Linnerud valgte å ikke bo hjemme mens 
arbeidet pågikk.  
Linnerud er også fornøyd, men sier hun fant 
det best å vaske over selv etter overtakel-
sen.  
 

Det ble gått ferdigbefaring 21. november i de 
18 første leilighetene. Dersom det ble opp-
daget feil eller mangler ville de bli utbedret i 
løpet av uka. 
 

 
Bildet viser en annen toalettløsning og et noe    

annet flisvalg. Folk velger selvsagt ulike løsninger, 

men langt de fleste har valgt å holde seg til en av 

de fliskombinasjonene som er i standardpakka.  

 
---ooo--- 

 

RØRARBEIDER I KJELLERE 
 

Sans Bygg starter nå arbeidet med nye kjel-
lerstrekk, dvs. nye kaldt- og varmtvannsrør i 
Erlends vei 62-72. – Dvs. kun de steder hvor 
det ikke er leiligheter i underetasjene. 
  
De benytter samme rørtrasè, som de gamle 
kaldtvannsrørene i kjellergangene. Gamle 
rør fjernes når nye er koblet til hos alle be-
boere. 

 

STATUS FOR PROSJEKTET 
 

Boring av brønner er sluttført 
Alt utvendig arbeid, som brønnboring, inn-
legg av rør og kabler, samt tildekking av 
grøfter er avsluttet.  
  

 
 

Berederrommene 
Ferdigstillingen av berederrommene følger 
framdriften i prosjektet. Berederrommet i 
Erlends vei 19-29 har vært i bruk i ca.6 uker 
og fungerer som planlagt. 
Den 22.november ble det gått ferdigbefaring i 
berederrommene i Erlends vei 23, 56 og 64. 
Disse rommene er nå overlevert borettslaget 
og 38 leiligheter får sitt varmtvann derfra. Et-
ter hvert vil flere leiligheter bli tilknyttet disse 
berederne. 
 

Ferdigstilte baderom 
Alle badene i Erlends vei 19-27 er ferdige og 
overtatt av beboerne.  
Vi minner om at byggetiden er 4+1 uker og at 
badet kan ikke brukes før det er ferdigstilt, 
etter 4 uker.  
 

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

Midlertidige toaletter og 2 dusjer er til-
gjengelige i brakke utenfor blokka. Camping-
toaletter settes ut i leilighetene til de som har  
Problemer med å gå ut og som kan fram-
legge dokumentasjon (legeattest). 
 



 

  

 

 
 

Her er flislegger i gang med badet i neste 
blokk. Utenfor ligger pakkene med fliser. 
 

 

 

FAKTURERING AV VARMTVANN  
 

Styret vedtok inntil videre å legge a konto-
beløpet for varmtvann på kr 250 pr måned pr. 
leilighet på husleien.  
Summen er vårt beste skjønn. Mange forhold 
vi ikke har kontroll over spiller inn, som 
strømpris, hvor mye anlegget leverer og ute-
temperaturen. 
I juni får borettslaget en avregning. Da han vi 
justere satsen om nødvendig. 
 

Installasjonskostnadene for enhetene i leilig-
hetene beløp seg til sammen til kr 291.375, 
inkl. mva. Fjernavlesningsutstyret i felles-
arealene kostet 388.500 inkl. mva. 
 

OBOS skal foreta en årlig avregning for hver 
enkelt. Det skal også Techem Energiservice. 
Disse kostnadene tas over driften.  

 

NESTE BLOKKMØTE 
 

Neste blokkmøte vedrørende våtromsrehabili-
teringen vil bli avholdt 5. mars 2019 på Tveita 
skole – matsalen. 
 

Denne gangen gjelder det beboere i 

Erlends vei 1-7, 9-17 og 30-44. 
 

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, 
Øyvind Fanebust og anleggsleder Eystein 
Orkelbog. 
 

Etter innledningene er ordet fritt og det blir 
god anledning til å stille spørsmål til panelet. 
Forrige møte varte i nærmere 2 timer.  
 

Vi vil legge «Beboermappa» i postkassene 2-
3 dager før beboermøtet. Her vil du finne det 
meste du trenger å vite om moderniseringen 
av våtrom i borettslaget. 
 

På første blokkmøte møtte rundt 80% av an-
delseierne, dvs. ca. 125 personer.  
 

Andelseiere vi få tilsendt invitasjon til møtet 
og det vil bli hengt oppslag på tavlene i de 
aktuelle oppgangene. 



 

  

 

TOALETT I FELLESAREALER I 

KJELLERNE 
 

Rehabilitering av toalettene i fellesarealene 
og utskifting av rør her og i vaskeriene var 
ikke tatt med i prosjektet. Det stod kun som 
en opsjon.             
Styret har innhentet priser og besluttet å ta 
dette med. Det innebærer en full oppgrade-
ring av toalettene, dvs. skifte av sluk i vaske-
riene, strømpetrekking av rør fra vaskeriene 
og toalettene ut til hoved-avløpet, nye toa-
lettskåler og nye håndvasker med batteri og 
vannrør, samt epoksybelegg på gulvene og 
maling av veggene i toalettene. 
 

Dette vil ikke bli belastet våtromprosjektet, 
men den ordinære vedlikeholdskontoen. 
Kostnadene vil fordele seg over 3 år. 

 

RENTEENDRING 
  

Etter mange år med lav rente, har det vært 
en forventning om at rentenivået skal opp. 
Norges Bank økte renten 20. september i år, 
og kredittinstitusjonene tilpasser seg nå end-
ringen i markedet.  
 

Rentesatsen for vårt gamle lån ble derfor økt 
til 2,20 %. Endringen gjaldt fra 08.11.2018.  
 

I forbindelse med våtromrehabiliteringen fikk 
borettslaget innvilget et lån på 170 000 000,- 
med en rente på 1,95 %.  
Her vil økningen ved utbetaling bli på 0,1 
prosentpoeng til 2,05 %. 
De to løpende lånene vil da ved utbetaling av 
det nye, bli nedjustert til samme rente på 
2,05%. 

 

BUDSJETTET FOR 2019 
 

Fra forvaltningskonsulenten har styret mot-
tatt utkast til budsjett for 2019. Dette skal det 
arbeides videre med, men vi har lagt inn mid-
ler til fornyelse av det elektriske anlegget i 
garasjene og til rehabilitering av 6 toaletter i 
tilknytning til vaskeriene og rørfornyelse i 6 
vaskerier. 

 
 

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.  
 

 
 
 
 
 
 



 

  

 

DEMOBRAKKE  

VED ERLENDS VEI 44  
 

På plenen ved Erlends vei 44 har Sans Bygg 
(entreprenøren) satt opp sin demobrakke. 
 

 
 
Brakka inneholder eksempler på oppsetting 
og montering av servanter, dusjkabinett og 
dusjgarnityr.  
Likeledes ulike fliskombinasjoner, som ligger 
i grunnpakka. 
 

I demo-brakka er det også oppsatt en rekke 
produkter, som kan tilleggs-bestilles om øns-
kelig.  
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 vel-
ger 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. 
 
 

 

Her følger noen bilder fra utstillingen:  
 

 
 

 
 



 

  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

HENVENDELSER TIL STYRET 
 

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



 

  

 

DET ER IKKE ETT FETT 
 

Det nærmer seg tid for mye fet mat og bakst 
i forbindelse med julen. 
 

Hell ikke ut fett og olje i vask og do. Tørk ut 
så mye som mulig med papir før oppvask. 
Papiret kastes i grønn pose. 
 

Overflødig olje helles tilbake på kanne eller 
flaske.  Dette er spesialavfall som leveres til 
en miljøstasjon.   
Eller du kan ta vare på oljen til vi har innsam-
ling i regi av borettslaget – ca. to ganger pr 
år.  Oljeflasker og bokser settes da utenfor 
containerne. 
 

Husk å forebygge tette rør ved jevnlig bruk 
av avløpsåpner. 
Avløpsåpner får du kjøpt i mange butikker. 
Følg bruksanvisningen nøye. 
 

Og med dette samme: Husk å rense sluk for 
lo, hår og såperester jevnlig. 
 

Det er beboernes ansvar å holde innvendige 
rør i orden. Les borettslagets vedtekter og 
husordensregler. 
 

 
 
Nede i avløpsnettet i Oslo finnes det et utall 
rotter. Tall fra København viser at det er ca. 
4 rotter pr. 100 meter avløpsledninger i byen.  
 

I Oslo kommune er det 2 200 km med av-
løpsledninger. Det betyr at det sannsynligvis 
er minst 88 000 rotter bare i Oslo by. 
 

 

 

Nede i avløpsnettet er det én årstid hele året, 
og et godt miljø for rottene som bor der. Det 

er god tilgang på mat og rottene lever ikke 

av avføring, men av alle matrestene de får 

gjennom avløpet.  
 

På det meste kan et rottepar og deres unger 
bli til ca. 1000 nye rotter i løpet av ett år.  
 

Rotter er noen av de verste smittebærerne vi 
har. Hvis du blir bitt av en vill rotte bør du gå 
til lege. Et lite bitt kan gi store helseproblemer 
og skader innvendig. Og husk, ta aldri på en 
død rotte! 
 

Rotter i avløpsnettet lever utelukkende av 

fett- og matrester som kastes i avløpet. Ingen 

mat – ingen rotter. 

1 av 6 personer mellom 15 og 44 år tror det 
går greit å helle fett i avløpsrørene, så lenge 
man skyller med vann etterpå. 

Mer enn 25% av befolkningen tror matrester 
brytes ned, og at det derfor er greit å kaste 
det i toalettet. 

45 prosent av de spurte mener det er greit å 
kaste annet enn dopapir i toalettet. 
 

Det er derfor ikke uten grunn at borettslaget 
installerer rottestoppere over hele anlegget. 
 

Til tross for dette mener 94 prosent av be-
folkningen i Asker, Bærum og Oslo at de har 
et bevisst forhold til hva de kan eller ikke kan 
kaste i toalettet. 

 
 

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 
 

mailto:erik@lohogda.no


 

  

 

 

 

 

 

 

 
 



 

  

 

VELKOMMEN SOM NY NABO  
 

I perioden september - november 2018 har 
styret godkjent 23 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. Hverda-
ger 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 monte-
ringen. 
 

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

 

NOTATER 
 

Forlengere  
Forlengere til takrennene, for å lede vannet 
lenger vekk fra grunnmuren er nå montert. 
Det samme gjelder 3 nye nedløpsrør. 

 

Befaring 
Styret har gått ny kjellerbefaring i Erlends vei 
62-72. Samtidig ble det foretatt kontroll i trap-
peoppgangene i forhold til ulovlig oppsatt el-
utstyr. 
Denne gangen var det lite og ikke noe å be-
merke. Tvert imot var det veldig bra.  
 

Utelys  
Det er klaget over at det er mørkt ved søp-
pelkassa ved rundkjøringen/blokk i Kristins 
vei 36. Styret har bestilt nytt lyspunkt. 
 

Avtale - gårdsstrøm 
Styret har inngått avtale med Istad Kraft om 
levering av gårdsstrøm til borettslaget til    
Spotpris. Avtalen gjelder for perioden 
01.11.2018 til 01.07.2021.  
 

GDPR i borettslag 
Ny lov fra 01.07.18 trådte i kraft om behand-
ling og arkivering av personlig opplysninger. 
Det er i hovedsak forvaltningsavdelingene i 
OBOS som håndterer saker med personopp-
lysninger som. f.eks. personnummer. 
 

Sekretær Erik Martinsen har gått gjennom 
borettslagets arkiv og makulert eventuelle sa-
ker hvis personnummer er angitt. 
 

Tariffrevisjon 
av vaktmesteroverenskomsten er gjennom-
ført. Overenskomstens varighet er fra 1. mai 
2018 til 30. april 2020. 
 

Energico i rute 
Energico, som lå betydelig etter den oppsatte 
framdriftsplanen tidligere i høst, har arbeidet 
inn etterslepet.  
 

Pipeviftene skiftes ut 
De gamle elektriske viftene på pipene skiftes 
ut etter hvert som beboerne melder om pro-
blemer med avtrekket. 
 

Vannskade 1 
I Kristins vei ble det oppdaget lekkasje på 
badegulv ned til nabo. Pålegg om å montere 
dusjkabinett frem til badet ble rehabilitert ble 
ikke fulgt opp, og skaden ble forverret. 
 
 
 



 

  

 

Vannskade 2 
I Kristins vei har det vært lekkasje fra varmt-
vannsbereder. Årsaken var utett kobling. 
Bereder var over ti år. Det er skade på par-
kett i stue og vinylbelegg kjøkken. Kjøkken 
må demonteres, vegger må males i stue og 
kjøkken. Leiligheten er ubeboelig til utbed-
ring er foretatt.  
 

Tilbakesetting av ventilasjon 
Underveis er det avdekket feil og mangler på 
ventilasjonsanlegget i noen leiligheter.  
I forbindelse med sammenslåing av bad og 
toalett i 3-roms leiligheter er ventilasjonen 
helt fjernet. Dette er selvsagt ulovlig og 
Sansbygg må derfor bygge det opp igjen på 
andelseiers regning. 

 
 

SØPPEL I KJELLERROM 
 

Mange setter søppelet sitt under trappen 
eller i fellesarealer i kjeller. Ikke gjør det.  
Vi  har en kjempefin ordning med bort-
kjøring av avfall 12 ganger i året.  
Det er ikke meningen at vi vaktmesterne 
skal gå og kaste dette for dere.  
Det er heller ikke hyggelig å se på for dine 
naboer. 
 

Mvh vaktmesterne 
 

 

CANAL DIGITAL OG TELENOR 

SLÅR SEG SAMMEN  
Canal Digital Kabel har endret sitt navn til     
Telenor, mens Canal Digital Satellitt fortsetter 
som før, nå som Canal Digital 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IKKE TA ANDRES VASKETID 
 

En av våre beboere forteller at da hun kom 
ned i vaskeriet og starte sin vasketur kl. 17 
var tørkerommet fullt av tøy.  
 

Hun gikk igjen ned senere, og klærne hang 
fremdeles oppe. Da hadde også de andre 
vært der og satt på varmen i hennes vasketid.  
Klager tok ned klærne og la de på bordet. 
Hun la også en lapp på bordet med klar be-
skjed om ikke å ta andres vasketid. 
 

 
 

KONTORTIDEN ER UTVIDET 
 

Fra 2. oktober utvidet styret kontortiden og 
har nå åpent hver tirsdag fra kl. 17.30-19.00. 
Dette er i forbindelse med våtromprosjektet.  
 

Inngang fra gavlvegg i Kristins vei 39. 
 
 
 
 
 



 

  

 

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 tirs-
dag. 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 
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. 
 

 

 
 

STYRETS MØTEPLAN  
Styremøter avholdes: 21.12, 17.01, 14.02, 
14.03 (regnskapsmøte), 24.04, 23.05, 06.06. 
Alle dager kl. 17.00. 
  

Tid og sted for generalforsamlingen fastset 
tes senere. 

 
LOHØGDAS HJEMMESIDE 
 

Borettslagets hjemmeside ligger på nettet. 
Siden inneholder en mengde stoff.  

Det er styreleder Terje Holmen, som holder 
den ajour. Gå inn på: 

                  www.lohogda.no 
 
 

 

 

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. 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

http://www.lohogda.no/


 

  

 

 

Styret ønsker alle i Lohøgda 

      God Jul og godt nytt år 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kortet er fra 1888 og ligger 

I Nasjonalbiblioteket 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


