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Beboermøtet 30. mars 2016 – Oppsummering og erfaringer 

Til behandling forelå det følgende saker som var overført fra den forutgående 

generalforsamlingen: 

1. Forslag 1 til forbedret prosedyre i MK3:  

Navn på beboerne settes på "panelet", som opprinnelig. Prosedyre for å komme i kontakt 

med beboerne forklares enkelt på oppslag. 

 

Konklusjon: Styret mener at den løsningen som nå er etablert bør være akseptabel for 

beboerne i MK3. Bortsett fra en leilighet der det trolig er en teknisk feil på ringeanlegget, 

var det ingen som hadde noen motforestillinger til dette. 

 

2. Forslag 2 til forbedret prosedyre i MK3  

Kode tas i bruk. En og samme tallkode som alle beboere i MK 3 kan benytte for å låse opp 

hoveddøren. Mht koden, gis den kun til beboerne i MK 3. (Nøkkelen kan fortsatt brukes.) 

 

Konklusjon: Borettslaget har 5 bygninger der alle er åpne for uønsket adkomst i ulik grad. 

MK3 er antakelig den bygningen som er mest lukket mens MK4 er den utvilsomt mest 

åpne. I MK4 er det forbundet med så store problemer og kostnader å gjennomføre tiltak 

som i vesentlig grad kan bidra til økt sikkerhet, at det er uaktuelt å vurdere dette nærmere. 

I denne situasjonen synes det ikke rimelig å gjennomfør tiltak for å sikre MK3 ytterligere. 

  

3. Forslag 3 til forbedret prosedyre i MK3 

Det står en lås i veggen ute, ved siden av den til hoveddøren. Den må kun brukes til de av 

de tilsatte på Skedsmotun som har tilgang til kommunens egen garasje. Låsen må være i 

funksjon, og de tilsatte må både låse seg inn og ut av sidedøren. 

 

Konklusjon: I tillegg til konklusjonen i punkt 2 ovenfor, dreier det seg i dette tilfelle om 

betydelige kostnader fordi kommunen har så mange brukere at det i så fall må etableres 

lås som kan åpnes og lukkes med kort og kode. Borettslaget kan ikke kreve denne 

Interiørbilde fra hybelen 

som beboerne skal kunne 

tilby sine gjester 

Borettslagets bygnings-
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Felleslokalet med møbel-

oppsett for mindre 
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kostnaden refundert fra Skedsmo kommune, og selv om kommunen har tilbudt seg å 

bekoste 50% ville dette vært en betydelig kostnad for borettslaget. Andelseierne viste stor 

forståelse for at den foreslåtte løsningen ikke bør gjennomføres. 

 

4. Forslag til vedtektsendring med følgende ordlyd: 

"Pkt.5.3 siste avsnitt: Alle som har el-biler og ladbare hybrider, må sørge for uttak til 

egen måler. Dette bør også gjelde rullestoler". 

 

Konklusjon: Etter at forslaget ble fremmet har styret fått klarlagt at det ligger til rette for 

fremføring av strøm på kabel fra egen måler til ladepunkt på egen parkeringsplass i 

fellesgarasjen.  Obs at dette arbeidet skal gjøres av elektrikerfirmaet som har installert det 

elektriske anlegget i borettslaget, og at eventuell bestilling skal gå via styret.  

Hvis interessen for ladepunkter blir tilstrekkelig stor, vil det i nær fremtid bli mulig å ta i 

bruk mer rasjonelle tekniske løsninger basert på felles fremføring av strøm.  

 

5. Ønske om at "det blir satt opp en tett port/dør, der hvor "fengselsporten sto"". 

 

Konklusjon: Som for forslagene 1, 2 og 3 ovenfor var det ingen stemning for å sette i verk 

tiltak for å redusere tilgjengeligheten i enkelvise bygg.  Interessant var det også å merke 

seg at en andelseier fikk betydelig applaus for et generelt men tydelig ledende spørsmål 

om det virkelig var ønskelig å bo i et miljø der man overalt møter låste dører.    

 

6. Ønske om at "det blir satt opp skilt med "Parkering Forbudt" ute i gården". 

 

Konklusjon: Det var en klar oppfatning i forsamlingen at vi så langt det er forsvarlig bør 

unngå forbud og forbudsskilter i borettslaget. Styrelederen ville i denne aktuelle saken 

følge godt med, fra sin orkesterplass med terrassen på gateplanet vendt mot det aktuelle 

området, og heller ta en prat med den eller de som ikke visste eller respekterte at 

innkjøring og parkering på gårdsplassen skal begrenses til det som er nødvendig. Mangel 

på parkeringsplass på offentlig grunn er ingen unnskyldning for å parkere på gårdsplassen.    

I tillegg til ovenstående saker ønsket Styret v/styrelederen å informere om disse sakene 

1) Orientering om gjenværende arbeider: 

Byggekomiteen som ble etablert på planstadiet av utbyggingen på Husebyjordet, besto 

opprinnelig av representanter fra Eiendomsgruppen, Privatmegleren og DES-klubben 

støttet av innleid byggeteknisk konsulent. Av DES-klubbens medlemmer var det to som 

var kjøpere av andeler i byggetrinn 1. Da borettslaget for byggetrinn 2 ble etablert ble 

også styrelederen for dette borettslaget med i byggekomiteen.   

Etter at byggekomiteen hadde sluttført sitt oppdrag ved overleveringen av fellesområdet 

for byggetrinn 2, ble byggekomiteen nedlagt ved årsskiftet 2015/16. I den anledning 

utarbeidet komiteen en liste i 16 punkter over arbeider som gjensto (i all hovedsak 

utbedring av feil og mangler). Listen ble overlevert til Eiendomsgruppen og borettslaget 

som tok over det videre arbeidet med disse sakene. Siden den gang har styret hatt 2 møter 

med Eiendomsgruppen og fått tidfestede planer for når arbeidene skal være utført. Noe 

utbedringsarbeid er allerede utført, noe er under arbeid, mye skal være klart innen 

01.06.2016 og alt skal være gjort til 01.10.2016. Da har borettslaget for henholdsvis første 

og andre byggetrinn 2 og 3 år igjen av den femårsperioden der vi kan fremme 
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reklamasjoner på nye feil og mangler med bankgaranti for utbedring begrenset til 5% av 

kjøpesum.  Reklamasjoner fremsatt tidligere blir ikke foreldet når leverandøren har 

akseptert reklamasjonene. Ubesvarte reklamasjoner fremsatt før fristen løper ut blir heller 

ikke foreldet så lenge de blir regelmessig purret på.  Dersom leverandøren avviser en 

reklamasjon, må borettslaget gå til rettslige skritt for eventuelt å vinne frem. Vi er 

imidlertid ikke der ennå.  

 

2) Tilsendt nabovarsel om ny parkeringsplass 

Borettslaget har mottatt nabovarsel med denne ordlyden: Det søkes om dispensasjon fra 

arealformålet i gjeldende reguleringsplan for å benytte deler av eiendommene gnr. 37, 

bnr. 827 og bnr. 828 til midlertidig avgiftsparkering. Det søkes om dispensasjon i 2 år fra 

1.1.2016 – 1.1.2018. Dette gjelder den store parkeringsplassen for Skedsmotun mellom 

Trondhjemsveien og Husebyjordet. Innkjøringen blir værende der den er i dag. 

Borettslaget har ingen merknader til nabovarselet. 

 

3) Hva skjer med bygging på nabotomt? 

Seniorsaken har fått tilbud om å kjøpe tomta mellom MK4 og riksvei 120 (Kirkeveien) for 

oppføring av seniorboliger, men har så langt ikke kjøpt tomta. Det verserer ulike rykter 

om hva som skal bygges og hvor mange etasjer det kan bli.  Det har med andre ord ikke 

skjedd noe etter at saken første gang ble omtalt i Husposten nr. 3, august 2015.  

 

4) Skal vi beise svalgangene? 

Styret har innhentet pristilbud fra alternative tilbydere på vask og behandling av 

svalgangene med terrassebeis eller -olje. Det dreier seg om ca 2000 kvm gulv der 

tilbudene er på kr 200.000 og vel så det.  I beste fall må dette gjentas hvert tredje år og 

kanskje oftere på utsatte steder. I tillegg er det grunn til å frykte at behandling med beis 

eller olje ikke vil forlenge levetiden normalt lenge fordi det ikke er mulig å få gitt 

endeveden forskriftsmessig behandling. I denne situasjonen finner styret det mest 

fornuftig å la gulvene være i fred til de om anslagsvis 15 år må tas opp og legges på ny til 

en lavere pris enn kr 5x200.000 (nåverdi).  

 

5) Vasking av glass/vinduer til takhøyde på svalganger i MK1 

Styret har bedt om tilbud på vask av de aktuelle glassene som det for beboerne er så godt 

som umulig å få vasket utvendig fra svalgangen. BORI må, i likhet med andre eksterne 

aktører, forholde seg til arbeidsmiljøloven som betinger lift eller stillas for utvendige 

arbeider i den aktuelle høyden. Dermed har styret funnet at løsningen blir for dyr i forhold 

til nytteverdien. 

 

I tillegg til de forberedte sakene som er omtalt ovenfor, ble det fra salen reist spørsmål og 

problemstillinger som styret ikke hadde hatt noen mulighet til å forberede seg på. Denne 

formen for saksbehandling kan være grei nok når det dreier seg om enkle spørsmål som kan 

besvares med et kort begrunnet ja eller nei. For mer komplekse problemstillinger er imidlertid 

denne formen uegnet.  Dels blir det en diskusjon som kaotisk beveger seg fram og tilbake 

mellom ulike tema, og dels blir det fremmet forslag til løsninger som er lite gjennomtenkte og 

som fra salen ble betegnet som lite seriøse. Erfaringen fra denne delen av møtet tilsier at 

beboermøter bør ha en dagsorden som er kjent for møtedeltakerne på forhånd, slik at disse 
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kan forberede seg på det som kommer og slik at den ene saken på dagsordenen kan 

konkluderes før man går videre til den neste. Ettersom Styret har gode kommunikasjons-

kanaler til andelseierne både elektronisk og på papir, har ikke styret det samme behovet for 

møtekontakt med andelseierne som andelseierne har med styret. Det styret kan gjøre i denne 

situasjonen er å fastsette og sende ut datoer for mulige beboermøter som i sin tur avlyses 

dersom det ikke kommer forslag fra andelseierne om tema som ønskes behandlet.  

Spørsmål som ble fremmet fra salen: 

 Status for samboende par der begge parter er andelseiere? 

Borettslaget har 73 leiligheter og 1 andel pr leilighet, til sammen 73 andeler. En (1) andel 

kan ha flere eiere. I følge borettslagets vedtekter synes det ikke å være noen praktisk 

forskjell på rettigheter og plikter for andelseiere med helt eller delt eierskap. I vedtektenes 

punkt 7.2 sies det at "Alle andelseiere har rett til å delta på generalforsamlingen, med forslags-, 

tale-, og stemmerett" (sekretærens understrekning). Dette er i overensstemmelse med 

borettslagsloven, men borettslagsloven har også en setning som sier at "For ein andel med fleire 

eigarar kan det berre bli gitt ei røyst". Denne setningen/bestemmelsen mangler i borettslagets 

vedtekter, men i slike tilfeller er det loven som gjelder. Bortsett fra de økonomiske forholdene som 

følger av delt eierskap, og som forretningsføreren gjorde rede for, synes det ikke å være andre 

forskjeller på helt eller delt eierskap.    

Styret bør huske på å få vedtektene i samsvar med loven på neste generalforsamling.  

 

 Når kommer det veiskilt i veien inn til Husebyjordet/torget? 

Husebyjordet og Husebytorget er kommunale veier. Ingen andre enn Skedsmo kommune 

har lov til å sette opp veiskilt her.  Som styrelederen gjorde rede for har det ikke manglet 

påtrykk fra borettslaget for å få skiltingen på plass.  Å ta saken i egne hender når det 

gjelder veiskilting er både ulovlig og risikabelt. Så lenge det ikke er veiskilt på 

Husebyjordet kan det være uklart om denne korte gatestumpen er en vei eller en 

inn/utkjøring til Skedsmotuns parkeringsplass og det eneste huset i veien. Dermed er det 

også uklart hvem som har vikeplikt i krysset med Husebyveien.  Med veiskilt for  

Husebyjordet (inn/utkjøringer har ikke gatenavn) fjernes denne tvilen og det vil da være 

vanlig høyrehåndsregel som gjelder. Skulle det bli en kollisjon her, bør vi ikke stelle oss 

slik at borettslaget med ulovlig skilting kan bli part i saker der ansvaret for kollisjoner skal 

fordeles  

 

 Kan vi få lavere kantstein for innkjøring til MK4? 

Denne saken ble fremmet og terminert i forbindelse med asfalteringen av Marta Korsets 

vei. Alle forsøk på å få lav kantstein for innkjøring mellom MK4 og omsorgsboligene ble 

avvist av kommunen med den begrunnelse at det på reguleringsplanen ikke er noen  

innkjøring her, ikke engang for politi og ambulanse. Bare brannbil skulle kunne kjøre her, 

og brannbiler kunne etter sigende forsere den høye kantsteinen. Som siste mulighet tok 

Olav Flåt som da var DES-klubbens- og byggekomiteens leder personlig opp spørsmålet 

med sin motpartpart i kommunen som han hadde hatt god kontakt med gjennom hele plan- 

og byggeprosessen på Husebyjordet, uten at det hjalp. Selv om dette skjedde før den høye 

kantsteinen var lagt, viste det seg å være umulig å få endret på beslutningen om høy 

kantstein. Begrunnelsen var at det aldri hadde vært planer om inn/utkjøring her, og at det i 

denne typen spørsmål ikke var rom for dispensasjon fra reguleringsplanen.  Når det 

likevel er lagt en liten asfaltfylling som overgang mellom veien og kantsteinen, er det 



5 
 

fordi noen sjarmerende damer flørtet seg til denne løsningen da asfaltgjengen asfalterte 

gata. Hvis vi nå roter opp i dette er risikoen for å miste den overgangen vi har større enn 

sjansen for å få lav kantstein.  

 

 Hva med vindusvask i leiligheter som har "selvrensende" vinduer? 

Etter at Styret gjennom Husposten fikk kartlagt hvem som kan tenke seg å få sine 

"selvrensende" vinduer vasket av BORI, har styret innhentet tilbud på dette. Med lift og 2 

personer en hel dag blir dette en temmelig kostbar affære.  Derfor besluttet styret å vente 

med å presentere dette tilbudet for de 10 andelseierne som har meldt sin interesse, i 

påvente av at dette arbeidet muligens kunne gjøres billigere hvis det kunne kombineres 

med borettslagets rengjøring av ventilasjonsanleggenes innsugingsventiler, som betinger 

behov for personell og lift fra BORI også det. Dette er imidlertid ikke klarlagt ennå, og 

når det nå ble spurt om hvor denne saken står, vil styret oversende BORIs tilbud til de 10 

interesserte andelseierne med mulighet for at de selv kan respondere på tilbudet og 

samarbeide om en løsning hvis de så ønsker. 

Da det begynner å bli lenge siden dette ble omtalt i Husposten, gjentar vi dette utsnittet fra 

styrets omtale av saken i Husposten nr. 3, august 2015:  "Borettslagets vedtekter som for 

øvrig er helt i samsvar med borettslagsloven på dette punktet, plasserer ansvaret for 

vedlikeholdet av vinduene på den enkelte andelseier. Dette betyr at styret ikke har 

hjemmel i vedtektene for å belaste borettslaget/fellesskapet med den aktuelle kostnaden 

selv om det skulle finnes argumenter som tilsier en slik kostnadsdeling.  

Fordi vinduene ligger innenfor andelseiernes eget ansvarsområde har heller ikke styret 

vurdert spørsmålet om å reklamere på vinduene." 

 

 Dør som smeller i MK4.  

I MK4 er det en ytterdør som skaper støy i en leilighet fordi den slår i en vinduskarm når 

den på ureglementert vis åpnes manuelt. Styret vil se på saken og finne en løsning.  

 

Innlegg fra Aktivitetskomiteen v/Sigurd Løland 

Løland refererte og kommenterte Aktivitets-

komiteens årsrapport for 2015 som alle har fått 

tilsendt enten på e-post eller på papir. Videre 

orienterte han om aktiviteter framover som vil bli 

behørig annonserte etter hvert som konkrete 

planer kan tidfestes. Løland oppfordret 

andelseierne til å komme med forslag til 

aktiviteter, og fikk omgående forslag fra salen 

der det med vising til borettslaget i Husebylia, 

ble foreslått hyggelig samvær med kaffe og 

vafler.  

 

Harald Pedersen 

sekretær  

 

                 Vafler skal bli 


