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Dagsorden  

Orienteringssaker: 

1. Planlagt vedlikehold og finansieringsbehov 

- Konsekvenser for avsettingen til vedlikehold i felleskostnaden 

 

Arild orienterte om at styret har besluttet å få vasket, fjernet løs gammel maling, grunnet 

og malt 2 strøk på Marta Korsets vei 3, som det første av borettslagets bygninger. 

Bygningen vil bli vasket av Toma, og grunnet og malt av malermester Thore Svendsen 

som borettslaget i Husebylia har gode erfaringer med.  

Styret har valgt en lys grå farge, til erstatning for den nåværende hvite, og en 

smussavvisende maling som skal holde i 10-15 år. Eksperimenter som styret har gjort på 

enkelte hvite terrasser i første etasje på MK 3 og 4, har så langt vist seg lovende når det 

gjelder malingens smuss-avvisende evne. 

Styret har ennå ikke bestemt seg for om maling skal skje til høsten 2019 eller våren 2020. 

"Tilskitning" fra Husebyhagen i sommerens anleggsperiode og malermesterens tidskjema 

er faktorer som kan påvirke valget av tidspunkt. 

  

Behandlingen av MK 3 som beskrevet ovenfor vil ha en kostnad på ca kr 400.000. Prisen 

er ikke basert på det billigste av 3 tilbud som ble innhentet, men heller ikke det dyreste. 

Det er imidlertid det mest tillitvekkende i sin beskrivelse av oppgaven og når det gjelder 

referansen til borettslaget i Husebylia som har en mangeårig god erfaring med firmaet. 

 

Kapitalbehov 

For å illustrere kapitalbehovet i forbindelse med maling av hele borettslagets 

bygningsmasse, kan vi benytte dette scenariet som ikke representerer konkrete planer: 

Hvis vi høsten 2020 skal gjøre det samme med den hvite delen av Marta Korsets vei 4 

som vi har bestemt oss for når det gjelder MK 3, er det grunn til å tro at dette vil komme 

på ca kr 325.000, det vil si til sammen kr 725.000 for MK 3 og 4 hvit del.  Med 

nåværende avsetning ville det ha tatt 40 måneder å avsette kapital for maling av disse 20 

leilighetene. 

Interiørbilde fra hybelen 

som beboerne skal kunne 

tilby sine gjester 

Borettslagets bygnings-

masse i fugleperspektiv 

Felleslokalet med møbel-

oppsett for mindre 

grupper og daglig bruk  
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Hvis vi skal male MK 2, MK 4 svart del, MK 3 og HT med 1 hus pr år i perioden 2021 -

2024 vil det kreve en kapital på anslagsvis kr 2 mill som vi må avsette i perioden 1. juli 

2019 - 31. juni 2024. For å nå dette målet må vi doble vår nåværende avsetning på kr 

220.000 pr år.  Styret vil treffe beslutning om økt avsetning til vedlikehold i styremøte i  

april.    

  

2. Ønske om tak over utgangsdører til terrasser som er uten beskyttelse fra 

overliggende terrasse eller svalgang 

- Offentlige krav – muligheter og begrensninger 

 

Einar Vågen orienterte om sin kontakt med Skedsmo kommune når det gjelder muligheter 

og begrensinger i spørsmålet om å få montert tak over utgangsdører til terrasser som er 

uten beskyttelse fra overliggende terrasse. 

 

En slik løsning må være den samme og omfatte alle dører av samme type. Tiltaket vil 

være søknadspliktig og det må sendes inn tegninger av den omsøkte løsningen.  

Det er klart at dette vil blir en kostbar historie med strenge krav til både utførelse og til 

aktørene som må engasjeres for å få dette gjort. Einar fant det ikke bryet verdt å gå videre 

med dette før man eventuelt har vurdert om det er pengene verdt. 

 

Å skru opp egne tak av plast som fremstår som en del av husets fasade, er ikke tillatt og 

kan heller ikke anbefales. Borettslaget forsøkte et tak av denne typen over døra til 

gjesteleiligheten (som ikke fremstår som del av husets fasade). Dette taket ble tatt av 

snøen. Taket hadde heller ikke den ønskede virkning, og ble derfor ikke satt opp igjen. 

 

Inntil det eventuelt blir besluttet å gå videre med sikte på en profesjonell løsning, er det 

bøtte og gulvklut som er den anbefalte løsningen hvis det må luftes i regn- og snøvær.   

 

 

3. Boligtvistnemda i Oslo og Akershus 

- Generelt om Boligtvistnemnda 

- Mulighet for felles klage fra flere andelseiere som har samme mangel 

 

Harald Pedersen orienterte om Boligtvistnemnda og muligheten for å bringe klagesaker, 

som er avvist av Eiendomsgruppen, inn for Boligtvistnemnda i Oslo og Akershus. 

 

Boligtvistnemnda (nemnda) er en spesialenhet for behandling av klagesaker der 

rettsgrunnlaget er Bustadoppføringsloven (bfl) som for eksempel regulerer forholdet 

mellom borettslagets andelseiere og Eiendomsgruppen.   

Bfl er en av lovene som har et særlig forbrukervern. I nemnda er det derfor 2 

representanter fra Forbrukerrådet som ivaretar andelseiernes interesser. 

For at nemnda skal behandle en sak  

- må andelseieren først ha forsøkt å løse saken direkte med Eiendomsgruppen. 

- må tvistesummen være over fastsatt grense (kr. 11.500,- i 2019) 

 

Når nemnda sjelden er blitt brukt av andelseierne, er det trolig fordi mangler sjelden 

overstiger tvistesummen på kr 11.500 (den teoretiske summen det vil koste å utbedre 

mangelen hvis en annen enn Eiendomsgruppen skal gjøre det) 
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Nå er det imidlertid slik at dersom mer enn en andelseier har samme mangel i sine 

leiligheter, kan disse andelseierne fremme en felles klage, og da er det summen av 

andelseiernes mangler som må overstige tvistesummen. Da åpner det seg mulighet for å 

klage til nemnda for andelseiere som ikke alene når opp til tvistesummen som kreves for å 

få klagen behandlet. 

 

Selv om styret ikke kan blande seg inn i selve klagebehandlingen (fordi styret/borettslaget 

ikke er forbruker) kan borettslaget undersøke om det er andelseiere som kan gå sammen 

om en felles klage, og om det i så fall er grunnlag for behandling av klagen i nemnda.  

 

Hvis du er en av dem som har fått en klage skriftlig avvist av Eiendomsgruppen på det du 

oppfatter som usaklig grunnlag, hører vi gjerne fra deg.  

 

I første omgang er det nok å opplyse om hva du har klaget på, for eksempel "jeg har 

klaget på parketten".  Hvis flere har klaget på det samme, vil du høre fra oss. Hvis det bare 

er du som har klaget på mangelen kan vi dessverre ikke hjelpe deg.  Opplysningen kan du 

sende på epost til har-ped@online.no eller legge i borettslagets postkasse i Husebytorget. 

 

 

4. Innsetting av dører og overvåkingskameraer i garasjekjeller 

 

Arild orienterte om at videoovervåkningen ble utvidet med 5 kameraer umiddelbart etter 

innbruddene i januar 2019. Dermed er alle inngangsdørene til garasjene overvåket fra 

innsiden av garasjen. 

 

Fra salen ble det stilt spørsmål om denne overvåkningen egentlig har noen hensikt. 

I betraktning av at det er mulig å skjule ansiktet når overvåkningen er varslet ved skilt, og 

i betraktning av at politiet rutinemessig henlegger denne typen saker selv om 

gjerningsmannen er kjent, er dette et "godt" spørsmål. 

 

Svaret er at det ikke er stort mer vi kan gjøre, at det har en preventiv virkning og at tyvene 

da velger å bryte seg inn i en garasjekjeller som ikke er overvåket.  Ellers kan det jo også 

av andre legitime "ikke kriminelle" grunner være av interesse å registrere bevegelser inn 

og ut av garasjene. 

 

Videre kunne Arild fortelle at utskiftningen av ståldørene som ble ødelagt under 

innbruddene pågår. Dessverre mister beboerne i byggetrinn 1 elektrisk lås slik de hadde på 

den forrige døra inn til kjellerbodene. 

 

Innkomne forslag: 
 

Forslag fra Trygve Wasa: 

 

1.  Utleieprisen for felleslokalet endres fra kr 800,- til kr 500,- som er lik gammel pris. 

       

     På direkte spørsmål fra Arild var det ingen som ytret seg i favør av forslaget 

mailto:har-ped@online.no
mailto:har-ped@online.no
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2.  Utleieprisen for gjesteleiligheten endres fra kr 300,- til kr 200,- som er lik gammel pris. 

 

     En andelseier støttet forslaget og argumenterte for dette. 

Trygve Wasa var ikke til stede under behandlingen. 

 

 

Spørsmål fra beboere: 

1. Spørsmål: Er det mulig å få en løsning som kan skjerme (svalgangen i øverste etasje) mot 

det verste snø- og uværet? 

 

Begrunnelse: Ved snøvær fylles svalgangen raskt med snø. Vinden sørger for at snøen 

fokker seg foran inngangsdørene. Når dørene åpnes kommer snøen rett inn og legger seg 

på dørstokk og gulv. Dette gjelder også ved regnvær, inngangen blir fuktig og vi må passe 

på og tørke opp. Kraftig vind gjør at døren er vanskelig å holde tilbake når den åpnes.  

Vi har forsøkt dørstoppere, men det duger ikke. 

 

Svar: Det er ting som tyder på at snøen blåser mellom hustaket og plasttaket over 

svalgangen, for så å slå nedover der det fokker seg foran vegger og dører. Når det blir 

snøfritt og mulig å komme til på taket, vel dette bli undersøkt nærmere. Hvis teorien 

holder stikk vil det bli vurdert hva som kan gjøres for å avhjelpe situasjonen. 

 

Når det gjelder vinden som tar tak i døra finnes det noe som kalles "dørbrems" som 

kanskje kan være en løsning.  Dørbremsen koster noen hundrelapper og finnes hos 

butikker som Jula, Clas Ohlson, Maxbo og lignende butikker.  

 

2. Spørsmål: Er det mulig å få måking ved halv nitiden om morgenen? Og når det måkes må 

snøen foran inngangen nede i etg. 0 (null) også fjernes. Dette gjelder også fortauskanten. 

 

Begrunnelse: Snømåkingen skjer til forskjellige tider. Mannen min går på dagsenter, 

bruker rullator og blir hentet i taxi utenfor inngangen kl 0900. På denne tiden er det svært 

sjeldent måket hos oss. Jeg må derfor måke svalgang, utgang nede og fortauskant for at 

han skal komme ut. 

Svalgangen hos oss er ganske trang ved inngangsdøren. Vi har fra tid til annen behov for 

ambulanse. Når snøen blir måket til siden og ikke fjernet kommer ikke 

ambulansepersonell inn med båre. 

 

Svar: Problemet med måking av fortau og fjerning av brøytekant mellom fortau og 

veibane, som er kommunens ansvar, bør på Husebytorget kunne unngås ved at taxi og 

ambulanse kjører inn til utgangen ved felleslokalet der borettslaget v/Toma har ansvaret 

for brøytingen.  

Nytt av året er det at Toma nå rydder svalgangene på de øverste etasjene først.  

At svalgangene skal være ryddet til kl 08.30 kan vi imidlertid ikke love.  

Det er ikke tillatt å kaste snøen ned på fortauet. Toma må derfor samle opp snøen på 

svalgangene og samle den opp der til det eventuelt blir så mye snø at den må fjernes under 

kontrollerte former. I så måte antar vi at Toma legger snøen der den er til minst sjenanse.  
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Hvis det er en snøskuffe i nærheten går nok heller ikke mannskapet på ambulansen av 

veien for å hjelpe en eldre beboer med litt snørydding for å få båra fram på svalgangen. 

Tidspunktet for når snømåking kan skje avhenger ikke bare av klokka, men også av 

snømengde. Avtalen med Toma er at brøyting skal begynne senest ved 5 cm snø på 

bakken, som er det vanlige i bransjen.  

 

3. Spørsmål: Kan noe gjøres med vann på gulvet i garasjene? 

 

Begrunnelse: Parkeringsplassen i garasjen er konstant fuktig. Jeg skjønner at det blir vann 

etter bilen når den har vært ute og kjørt, men etter at bilen hadde stått inne i tre uker var 

det likevel mye vann på gulvet. 

 

Svar: Vi antar at det siktes til vann og snø som dras inn i garasjene med bilene, og ikke 

vann som skyldes lekkasjer som borettslaget enkelte steder sliter med å få tettet.   

Vi har normale ventilasjonsanlegg i begge garasjene, men disse anleggene kan ikke 

fordampe og ventilere ut den vannmengden bilene drar inne i garasjene hvis ikke bilistene 

gjør noe for å redusere denne.  At man ikke kjører inn med snø på taket, burde være en 

selvfølge, men det går også an å "sparke" løs snø- og isklumpene, som bygger seg opp i 

hjulbrønnene, før vi kjører inn i garasjene. 

Problemet forsterkes av at gulvene i garasjene ikke er plane som stuegulv. Det samler seg 

derfor dammer med mye vann på små flater som gjør at fordampningen går langsomt. For 

å bøte på dette er det satt ut svaber i garasjene som bilistene kan benytte til å dra vannet ut 

over større flater med økt fordampning til følge. 

Så svaret er: Ja, noe kan gjøres. Det er opp til brukerne av garasjene. 

 

Harald Pedersen 

sekretær 

 

    

 

 

 

 


