
Forutsatt at virussituasjonen til- 
later det vil borettslagets general-
forsamling bli avholdt i Haugerud kirke 
den 30. mai kl. 19.00.
Kirken ligger ved p-plassen bak 
Haugerud senter. Inngangen til 
møterommet er gjennom døren på 
fasaden som vender mot senteret. 
Adressen er Haugerudsenteret 47.

Innkalling og årsmelding
Som vanlig vil du i god tid før møtet 
motta en formell innkalling. Den 
er trykket inn foran i et hefte, som 
også inneholder lagets årsmelding og 
regnskapet for 2021. Heftet bil bli delt 
ut til alle husstander ca 15. mai.

Arbeider i rute
Forberedelsene til årets general- 
forsamling startet tidlig i januar  
og arbeidet er i rute. Styret har avsluttet 
arbeidet med sin del av årsmeldingen 
for 2021 og arbeider nå, ibland mye 
annet, med budsjettet for 2022.

Regnskapet
Fra OBOS har vi mottatt et 
foreløpig regnskap for fjoråret. Et 
regnskapsmøte med vår rådgiver og 
forvaltningskonsulent Erik Braathen  
i OBOS avholdes i mars.
Da vil OBOS legge fram for styret de 
endelige regnskapstallene for 2021 
til godkjenning. Møtet er også styrets 
siste mulighet til å foreta justeringer av 
budsjettet for 2022, før det sendes til 
trykking. 

Revisor og OBOS bidrag
Før årsmøteheftet kan trykkes må 
revisor også ha avsluttet sitt arbeid. 
OBOS bidrar på vanlig måte med sin 
del av det obligatoriske innholdet i 
årsmeldingen, samt regnskapstallene.

Valgkomiteen
Valgkomiteen er tilskrevet og anmodet 
om å levere sin innstilling 
i god tid, slik at den kan trykkes 
i årsmeldingsheftet.
valgkomiteen@lohogda.no

I år skal det velges: tre nye styre-
medlemmer for to år, minst et vara-
medlem for 1 år, minst én person 
til som kan bidra i valgkomiteen samt 
minst én person til som kan bidra  
i velferdsutvalget.

For de som er interessert i et mulig 
engasjement i styret henger det nå 
oppslag på alle inngangsdører med 
kontaktinformasjon og annet. Nå som 
daglig leder er på plass og kan ta det 
meste av daglige oppgaver vil det 
antagelig ikke være like tidkrevende 
som tidligere – vi ser frem til å høre fra 
dere :)
 
Forslagsfrist 31.03.2022
Eventuelle forslag til general-
forsamlingen må være styret i hende 
senest 31.03.2022.
 
Forslag som blir levert senere kan 
ikke behandles på årets general-
forsamling. For å sikre en effektiv  
og god behandling av saker som  
ønskes behandlet av general-
forsamlingen er det ønskelig at: 
- Det går klart frem at saken ønskes  
 behandlet av generalforsamlingen.
-  Forslagsstiller formulerer et klart  
 forslag til vedtak. 

Eventuelle forslag kan legges 
i styrets postkasse ved inngangen 
på gavlveggen i Kristins vei 39 
eller helst sendes som e-post til: 
styret@lohogda.no
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VELFERDSUTVALGET

Velferdsutvalget håpet på et bedre  
år for aktiviteter i 2021.  

Bilde fra ferdigbefaring:  
Fredrik R. Karlstad/Obos Prosjekt. 
Andreas F. Myrstad/Styret 
og Ruben O. Foslid/ 
Elektro-Sivert AS 

LOHØGDANYTT
Kontortid
Daglig leder 
Kristin Aag har kontortid 
hver onsdag kl 11.00 – 15.00.

Post til styret
Post til styret eller daglig leder 
bes lagt i styrets postkasse 
ved inngangen på gavlen 
i Kristins vei 39.

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

Borettslagets e-postadresse: 
styret@lohogda.no 

Vaktmesternes e-postadresse: 
vaktmester@lohogda.no

www.lohogda.no

PRISØKNING OGSÅ I 2021

Gjennomsnittet for en 1-roms leilighet 
var i fjor kr. 3.307.000 mot 3.059.705 
året før. Den høyete prisen som ble 
oppnådd for en 1-roms i 2021 var 
3.730.000 mot 3.380.000 året før.

Det ble omsatt 7 stk 2-roms leiligheter 
i 2021. Snittprisen var 3.537.100 og 
høyeste pris kr. 4.100.000.

For 3-roms leiligheter var snittprisen i 
2021 kr. 4.118.200, mot kr. 3.762.954 
året før. Høyeste pris som ble oppnådd 
var kr. 4.750.000 mot 4.500.000 året før.
I styrets årsmelding for 2021 kan du 

lese mer om leiligheter og priser i 
Lohøgda. 

I løpet av 2021 steg prisene på brukte 
OBOS-boliger i Oslo med 4,3%.

Kvadratmeterprisen for januar 2022 er 
6,7 prosent høyere enn i januar 2021.

For landet sett under ett var den 
gjennomsnittlige kvadratmeterprisen for 
brukte OBOS-tilknyttede boliger 62.148 
kr i desember. Dette er 2,1 % lavere 
enn i november, og 3,6% høyere enn 
desember 2020.

I løpet av året 2021 fikk Lohøgda  
78 nye andelseiere, mot 54 i 2020.

Mange spennende planer ble laget.  
Vi tok smittevernet på alvor så det var 
lite vi fikk gjort for fellesskapet. Vi så 
mulighet for en juletur til Sverige, men 
den måtte avlyses etter at det kom nye 
innreise restriksjoner inn til Sverige. 
Det var synd for gruppen som var 
påmeldt og hadde gledet seg til turen. 

Vi håper på bedre tider fremover og at 
felles hygge og gode opplevelser igjen 
kan komme på programmet for alle 
beboerene.   

De beste ønsker og hilsener  
fra Velferdsutvalget. 
Inger Johanne, Søren og Eili.

VINDUSPROSJEKTET  
ER GODT I GANG

Vinduene ble sist byt- 
tet i 1988, og hadde  
en forventet levetid  
på 20 - 30 år, det vil si, 
industri standard.

Den ekstraordinære general- 
forsamling vedtok full utskifting  
av samtlige leilighetsvinduer og 
balkongdør, tilsvarende tidligere  
løsning. Låneramme kr. 60 mill. 

Utførende entreprenør er Vindu 
Entreprenøren AS. Arbeidene hadde 
oppstart nov/des., med to oppganger 
ferdigstilt i 2021. Planlagt ferdigstillelse 
av prosjektet er april 2023. Fasadevask 
gjennomføres i forbindelse med vindus-
prosjektet. 

Styret har etter at daglig leder har 
kommet på plass, besluttet å oppløse 

byggekomiteen. Styremedlem Andreas  
Francisco Myrstad er fortsatt styrets 
representant i prosjektet. 

Beboere i følgende adresser har allerede 
fått nye vinduer og balkongdør: 
– Kristins vei 36-42
– Kristins vei 39-43
– Kristins vei 29-37

– Kristins vei 26-34
– Kristins vei 14-24

Oppdatert fremdriftsplan fins bakerst  
i avisen/Lohøgda-nytt. Det presiseres at 
det kan komme endringer underveis, 
alle oppfordres til å følge med på nett- 
sidene www.lohogda.no og ved post-
kassene i oppgangen.

SOLCELLEPROSJEKTET  
ER FERDIGSTILT

Allerede nå i vintersesongen hvor det 
er lite sollys og korte dager ser vi en 
produksjon pr dag opp mot 100 kWh. 

I overvåkningssystemet for solcellene 
kan vi til enhver tid hente ut 
produsert energi, effekt og data om 
miljøbesparelser.  

I løpet av våren vil solcellesystemet 
samkjøres med bergvarme, 
berederanlegg og gårdsanlegg for 

optimal drift.  Borettslaget ser allerede 
nå en besparelse i brukt energi på 
bergvarme og varmtvannsbereder an-
legget på 41% i januar 2022. 

Vi gleders oss til å følge produksjonen 
til de 288 solcellepanelene våre nå som 
vårsolen snart titter frem.
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I borettslaget er det individuell måling av varmtvannsforbruk.  
Det er installert en måler i hver leilighet. 

Borettslaget har inngått en avtale 
med Techem Norge AS. Det inne-
bærer at det produseres et fordelings 
regnskap for vann- og energiforbruk 
for hver enkelt leilighet. Leilighetenes 
avregninger publiseres og lagres digitalt 
i Techem beboerportal, derfor er det 
viktig at alle beboere har tilgang. 
Avregningsvedlegget fungerer som 
underlag for faktura fra forretningsfører 

Uteområder
Overordnet drift og vedlikehold 

av borettslagets uteområder 

vurderes fortløpende. Beboernes 

ønsker vil tas i betraktning der 

det er mulig. Henvendelser 

gjøres til daglig leder eller styret 

på e-post: styret@lohogda.no. 

Beboere i den enkelte blokk er 

selv ansvarlig for å ta hånd om 

snørydding fra gangvei frem til 

trapp og dør. Alle innganger 

har egen spade, kost og rake 

enkelt tilgjengelig i boden. 

Mangler det redskap ta kontakt 

med daglig leder Kristin eller 

vaktmesterleder Lars. Dersom 

du leier bil-oppstillingsplass, er 

det ditt eget svar å holde denne 

snøfri.

Søppelbrønner

Restavfall tømmes hver onsdag. 

Papp og papir tømmes annen 

hver uke. Beholderne og søppel-

brønnene vedlikeholdes  og 

vaskes etter behov.

For en som setter seg på lista i dag anslår 
vi ventetiden til å være ca. 8-10 år.  

Den som blir tilbudt garasje kan 
takke nei hvis vedkommende mener 
at garasjen ligger for langt unna. 
Man mister ikke plassen sin i køen av 
den grunn. Tilbudet går dermed til 
nestemann på lista. 

De som ønsker opplyst hvordan  
de ligger an kan kontakte
daglig leder Kristin Aag.
E-post:  kristin@lohogda.no
Mobil:  90 22 04 72

VED SPØRSMÅL KONTAKT TECHEM 
kundeservice tlf. 22 02 14 59  

kundeservice@techem.no

VENTELISTE FOR GARASJE 

På ventelista for garasje står det nå oppført 101 personer. Årlig blir mellom  
5 og 10 garasjer fordelt. Hittil i år er det ikke fordelt noen garasjer.

OBOS i forbindelse med fakturering av 
vann- og energi-forbruk. 

Hver enkelt leilighet betaler en akonto 
kr. 250,- pr mnd. Avregning for faktisk 
forbruk sendes den enkelte innen 
november hvert år.

Mer informasjon fins på  
Techems beboerportal.

OVERLATING AV BRUK 
Styret har godkjent 3 stk. søknader om 
overlating av bruk. Framleietiden 3 år, 
det henvises til reglement beskrevet i 
borettslagets vedtekter.

VELKOMMEN SOM NY NABO 
I perioden oktober til februar god- 
kjente styret 23 nye andelseiere.
Vi ønsker alle dere som er nye vel-
kommen til borettslaget og håper  
og tror dere vil finne dere til rette og 
trives her. 

I borettslagets husorden finnes råd 
og veiledning om forholdene i vårt 
borettslag. Her finnes det meste av 
informasjon du har behov for, men du 
er selvsagt velkommen til å ta kontakt 
med styret eller daglig leder. 

Ta en kikk på husordensreglene før  
du setter i gang med reparasjons-
arbeider. 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 og bestillingsskjema 
for nøkler finner du på borettslagets 
hjemmeside lohogda.no. Nøkler betales 
til vaktmester ved overlevering

NAVNESKILT ER GRATIS
Alle kostnader til navneskilt på post- 
kasser og ringetablå dekkes av boret-
tslaget. Navneskilt bestilles hos vakt-
mester via vår hjemmeside lohogda.no.
 
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 alltid har riktig navn.

EL-SPARKESYKKEL
De som kjører el-sparkesykler 
må for-hold seg til borettslagets 
fartsgrense på 10km/t.
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LOHØGDA BRL

STYRET 
2021 - 2022
Leder:  
Terje Holmen, Erlends vei 15

Nestleder:  
Elise Røe, Erlends vei 17

Styremedlemmer: 
Jan Westergren, Kristins vei 2
Andreas F. Myrstad, Kristins vei 19
Jens A. Bjelland, Erlends vei 36

Varamedlemmer: 
Victor Midtgård
Daniel Schmit

STORT AVFALL

Stort avfall hentes første fredag  
i måneden. Dersom første fredag 
havner på en helligdag flyttes  
hentingen til fredagen etter.

STYRETS 
MØTEPLAN

Styremøtene  
avholdesfølgende 
datoer kl. 17.00: 

23.03.22
19.04.22
19.05.22

Beboerne setter ut det som skal kastes på plenen  
ved siden av inngangen dagen før. Avfallet hentes  
fredag morgen.

Stort avfall gjelder større gjenstander som ikke kan  
kastes i normalt restavfall grunnet størrelse som møbler  
med mer.

Stort avfall omfatter ikke
-  Elektriske artikler
-  Avfall fra omfattende oppussing eller renovering. 
-  Spesial avfall (malingsrester, kjemikalier bildekk  

og lignende).
Avfallet som ikke omfattes av stort avfall må beboerne  
selv levere til miljø- eller gjenbruksstasjon.



DAGLIG LEDER
OG VAKTMESTER

 
ADRESSE - KONTORTID

TELEFON - E-POSTADRESSE

Lohøgda borettslag, 
Kristins vei 39,

0669 Oslo.

Daglig leder Kristin Aag 
tlf. 90 22 04 72
Kristins vei 39

Kontortid onsdager 11.00-15.00

Styreleder Terje Holmen 
Telefon 911 15 218, 

hverdager 17.00-20.30
E-post: terje@lohogda.no

Vaktmesterkontoret 
Erlends vei 62. 

Kontortid, hverdager 12.00-13.00.
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

Inger Johanne Johansen

Valgkomite 
Eili Dahl Changezi
Heidi Venberget

Turid Holstad
E-post: valgkomiteen@lohogda.no


