
Referat borettshavermøte 29.april 2014 
 

1. Beplantning rundt statue i HNH 42 
Lindi Buer planter rundt statuen. Borettslaget er veldig takknemlig for jobben som er gjort over flere 

år og takker for at hun igjen tar på seg dette. 

2. Valg av lekeplasskomite 
Tim, Håkon, Nicolai L, Maja, Titti Årnes sitter i lekeplasskomiteen og fortsetter gjerne ett år til. De 

trenger flere så her er det bare å melde seg! Ansvar for at søppeldunken blir tømt på lekeplassen er 

ukjent. Men lekeplasskomiteen skal se på dette. 

3. Orientering vedrørende tomta til den nedlagte dagligvarebutikken 
Gamle Myhre-butikken står fortsatt og forfaller. Grettland på Byggspar på Kambo eier bygget. Han 

har lagt frem ulike forslag til bygg, men disse er avslått av kommunen. Geir Hovland og Steinar 

Monge skal ha møte med kommunen for avklaring av fremtid for stedet og eventuelle bygg. De skal 

også ta opp faremomenter med bygget slik det står i dag.  

4. Informasjon om renovering av borettslaget 
Graving og drenering. Vi har fått pålegg om å koble oss på vannledninger. Dette medfører graving 

foran Solielunden 25, 27, 29, 31. Drenering på lekeplassen vil bli utført og det blir bedrede lysforhold. 

5. Ønske om å betale husleie med avtalegiro 
Geir Hovland har arbeidet hardt med mulighet for avtalegiro. Dette er det ikke lyktes med da flere 

aktører må samarbeide. Styret vil gi informasjon når saken er løst og også se på løsning med e-

faktura. 

6. Eventuelt 

A: Byggeprosjektet: 
Byggeleder er Jon Egil Måleng som er ansatt av styret i borettslaget.  

Befaring ved ferdigstillelse blir utført som et ledd i kvalitetssikring av arbeidet for å unngå 

reklamasjon og slik at ting blir ordnet. 

 Når alt er ferdigstilt kommer det lapp i postkassen med spørsmål om utførelsen. Styret anser 

at alt er i orden dersom det ikke kommer svar på dette.  

 Noen boliger får dette uten at maling og trapper er på plass, men de det gjelder svarer likevel 

så langt det er mulig inntil befaring kommer.  

 Etter ett år kommer det ny befaring og da er tema funksjonalitet.  

 

Økonomi 

Kostnader: 23 mill. i lån. 

Det er imidlertid en post for tillegg. Dette innebærer blant annet fundamentering av trapper siden 

trappene ble tyngre enn antatt, at vindfanget ble utvidet som medførte at vifte for kjøkken måtte 

flyttes og at noen gategutter havarerte.  

 

NB: 

I samsvar med de retningslinjene som er drøftet på andelseiermøte i forbindelse med prosjekt skifte 

av ytterkledning mv. har styret vedtatt at borettslaget bekoster materialer til terrasser og legging av 



asfalt til erstatning for det som har vært.  For utvidelser av terrasser og asfaltering belastes 

andelseierne en egenandel etter særskilt oppmåling. 

 

Diverse merknader: 

 Når det gjelder glatte trapper på vinterstid skal styret se på hvordan dette kan løses. 

 Det er opprinnelig tenkt å skjøte inn asfalt. Etter ny vurdering legges det nå helt nytt flak. Det 

er imidlertid ulike løsninger på ulike hus. Hvis det er mulig blir det limt på nytt belegg. Styret 

tenker langsiktige løsninger.  

 Strømskap: styret har kontakt med Fortum. 

 Beplantning: Styret erstatter det som går på fellesområdene når det gjelder beplantning. 

MEN styret må få et budsjett og forslag først.  

 Vindskyer: Enkelte hus har vindskyer som er i dårlig forfatning. Byggeleder tar hånd om 

saken. 

 Viftene piper: I to hus piper viftene. Dette er fordi de er malt over. Hvis ikke dette bedres blir 

de byttet. 

 Vinduene dugger utvendig: Dette er fordi vinduene ikke slipper varmen ut og er helt normalt 

etter dagens standard på vinduer.  

 Vinduene dugger innvendig: Dette er fordi alle ventiler er lukket. Huset blir da helt tett og det 

er nødvendig å ha åpning på ventilene. 

 Elektriker: egen elektriker for borettslaget går rundt og sjekker fellesting når husene er under 

arbeid. 

 Ros til Helgesen for ryddig utført arbeid. 

 Husk å spørre om pris før dere bestiller uttak og lamper, det er store prisforskjeller. 

 

B: Brann/feievesen 
Det har vært ført tilsyn av MOVAR om pipe/brannforebyggende tiltak. Det er ikke godkjent å 

overnatte i kjeller med mindre vinduet er 60x90 cm. Husk å sjekke brannalarmer og at 

brannslukningsapparatene er i orden. Batteri i røykvarslere er beboernes eget ansvar. Det samme 

gjelder å sjekke at brannslukningsapparatet er i orden. 

 

C: Markering av ferdigstillelse av byggeprosjektet 
Til høsten blir det en markering av ferdigstillelse av alle hus ved blant annet å arrangere en 

brannverndag. Dette blir markert i samarbeid med lekeplasskomiteen. Mer informasjon kommer. 

 

D: Soliestua 
Det er sendt ut nabovarsel om bruksendring til barnehage. Styret har ikke gitt anmerkninger til 

planen. Beboere bemerker at dette vil medføre økt trafikk og er bekymret for dette. 

 

E: Containere 
Beboere må ta hensyn til at det skal ulikt avfall i ulike containere. Containere skal ikke brukes til 

tømming av avfall etter egne innvendige oppussingsprosjekter. Styret henstiller alle beboere om å 

respektere dette. 



F: Merknader 
I mai har det gått rundt en ung selger fra Sector alarm på dørene i borettslaget. I sine salgsfremstøt 

informerer han om at det har vært mange innbrudd i området og at styret v/ styreleder har inngått 

en innkjøps avtale med Sector alarm. 

 

Dette er ikke riktig. 

Styret sitter ikke med informasjon om at det har vært mange innbrudd i området, vi har ikke hørt om 

noen. Det er heller ikke korrekt at styret v/ styreleder har inngått noen form for avtale med Sector 

alarm. Vi har ikke vært i kontakt med dem. Dersom noen er forledet til å tro at Sector alarm har gitt 

korrekt informasjon og har kjøpt alarm eller andre produkter fra dem de siste dagene så send gjerne 

en e post med informasjon til leder@vobl.no.  
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