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Beboermøtet etter borettslagets generalforsamling  

den 30. mars 2017 – Oppsummering 

 

Etablering av ladepunkter 

Etter at generalforsamlingen forkastet styrets forslag om etablering av ladepunkter på alle 

parkeringsplasser i garasjekjellerne, er ikke dette lenger en styresak. Styret vil imidlertid 

kartlegge interessen med tanke på at en mengdebestilling av ladepunkter likevel kan være 

aktuell uten styrets aktive medvirkning.  

Bytte av filter i leilighetene  

Styret har inngått serviceavtale med det landsdekkende ventilasjonsfirmaet Solland etter at 

begge våre tidligere avtalepartnere (med samme eier) er gått konkurs. Etter at ventilasjons-

anleggene nå er bragt i orden i begge garasjekjellerne er det leilighetene som står for tur.  

Dette vil bli utført umiddelbart etter påske. Styret har også planer om å få byttet ut de 

utvendige ventilene med type som har grovere rist/masker og kappe som beskytter mot 

nedbør. 

Eva Michelsen er styrets kontaktperson for beboerne og samarbeidspartner for Solland i 

gjennomføringen av oppdraget. 

Vasking av Marta Korsets vei 4's hvitmalte del 

Etter at det er gjort undersøkelser av både produsenten (Nordsjø) som har levert beisen og 

Eiendomsgruppen v/Kegesa som har utført arbeidet, har ikke styret fått aksept for sin 

reklamasjon på husets utseende. Det er vanskelig å komme noen vei med dette ettersom 

produsenten i sin produktbeskrivelse anbefaler at huset skulle vært vasket hvert år, det vil si i 

både 2014, 2015 og 2016.  Det er lett å forstå at dette er særlig viktig for hvite hus.  

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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Styret har vurdert 2 tilbud på vasking og valgt Kegesa som trolig vil gjøre jobben i mai 

måned. Jobben inkluderer også vask av husets vinduer og avløpsrenner. 

Utbygging av Husebyjordet 

Reguleringsplan for Husebyjordet , felt A7 (Seniorsaken) ble lagt ut til offentlig ettersyn med 

svarfrist 25.02.2017. 

For beboerne i HSRB vil, når vi ser bort fra anleggsperioden, trolig det mest merkbare bli økt 

trafikk i Marta Korsets vei fordi kjøreatkomsten til felles garasjeanlegg for felt A7 skal skje 

direkte fra Marta Korsets vei. (dvs i forlengelsen av dagens Marta Korsets vei) 

 

I HSRB' s uttalelse har styret gitt uttrykk for at det med Seniorsakens nittitalls eldreboliger i 

tillegg til de 73 som allerede er etablert i området, bør tilrettelegges for en normalbefolkning 

bestående av ungdom og barnefamilier i den videre utbyggingen av Husebyjordet.  

Det går ikke fram av reguleringsplanen hvor anleggsveien i byggeperioden skal legges. HSRB 

har likevel i sin uttalelse pekt på andre muligheter enn en uønsket anleggsvei gjennom Marta 

Korsets vei som vil være til stor sjenanse for både borettslaget og Skedsmotun. 

Ellers har styret også bedt om at anleggets riggområde blir plassert til minst mulig sjenanse 

for de eksisterende boligene og institusjonene på Husebyjordet. 

Styret avventer nabovarsel og vil i mellomtiden følge utviklingen i saken. 

For våre beboere som grenser til fylkesvei 120 kan det være interessant å merke seg at navnet 

på denne veien langs Husebyjordet er Kirkeveien. Presthagaveien er navnet på "gangveien" på 

andre siden av støygjerdet langs husrekka på østsiden av veien.  

Nyheter og orientering om aktuelle saker i kortform 

 

Aktivitetskomiteen – presentasjon 

Grethe Berntsen, Gustav Hilleren og Turid Westin går ut av komiteen og takkes for innsatsen. 

Nye medlemmer er Eva Amble og Roy Pettersen som ønskes hjertelig velkomne i komiteen.  

Aktivitetskomiteen består nå av: 

Solveig Vågen  41277744 sol.vaa@online.no (Sekretær) 

Sigurd Løland  92206006 sigu-loe@online.no 

Roy Pettersen  98843597 roy-pet@online.no 

Eva Amble  97772325 epea@online.no 

 

Utleie av felleslokalet og hybel 

Ansvaret for utleie av felleslokalet og hybel, som tidligere har vært tillagt Aktivitetskomiteen, 

er nå overført til Styret. Turid Westin som har hatt ansvaret for utleien i Aktivitetskomiteen 

har tatt med seg denne oppgaven til sin styreposisjon. Turid Westin er derfor fremdeles den 

som leietakerne skal henvende seg til. Hennes kontaktinformasjon er denne: 

Turid Westin mobil: 41495334   e-post: turid.westin@live.no 

mailto:epea@online.no
mailto:turid.westin@live.no
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Bytte av ytterdører i Marta Korsets vei 2 

Fjerde året på rad opplever beboerne i MK2 i disse dager at ytterdørene ikke er til å åpne når 

de på vindstille dager utsettes for lav vårsol fra skyfri himmel. På tross av at dørene ble byttet 

i 2015 uten at det hjalp (naturlig nok når de nye dørene var av samme type som de dørene som 

allerede hadde vist seg ubrukelige) satt det langt inne å få Eiendomsgruppen til å akseptere 

reklamasjonen. Men nå, endelig, er vi blitt lovet nye dører, norskproduserte denne gangen. Vi 

har grunn til å tro at dette vil skje ganske snart. 

 

Soverom med ballkongdør i luftestilling 

For soverom som ikke har vindu som kan åpnes/settes i luftestilling, kan Kegesa levere  

beslag som gjør det mulig å sette ballkongdørene i luftestilling. Prisen er kr 900,- inkl. mva 

ferdig montert. For bestilling ringer du til Vilius på telefonnummer 40100998. (Selv om 

Vilius er fra Litauen, snakker han norsk som en sunnmøring) 

 

Videoovervåkning av garasjeportene – erfaringer så langt 

Erfaringen så langt viser at videoovervåkningen virker etter sin hensikt. I et praktisk eksempel 

med tyveri av nummerskilt fra bil har overvåkningen vist at tyveriet er begått utenfor garasjen 

fordi opptak viste at bilen ble kjørt ut av garasjen med skiltene på og kom tilbake uten skilter. 

Vinduspuss med bruk av lift 

Det er grunn til å tro at det er flere som er interesserte i vinduspuss for vanskelig tilgjengelige 

vinduer både med og uten lift, enn de som tidligere er registrert. Roy Pettersen (se 

kontaktinformasjon for Aktivitetskomiteen ovenfor) har sagt seg villig til å registrere 

interesserte og formidle tilbud. 

Hvor lenge kan en leilighet stå ledig? 

Medlemmer i DES-klubben som venter på en mulighet for leilighet på Husebyjordet, synes 

ofte det går lang tid fra de blir kjent med at tidligere andelseier ikke lenger bor i leiligheten, til 

den blir annonsert for salg.  Disse henvender seg ofte til andelseiere som bor på Husebyjordet  

med spørsmål om de "vet noe", herunder om hvor lenge en leilighet kan stå ledig før den blir 

lyst ut for salg. Svaret er at det ikke finnes noen tallfestet grense for dette.  Det vi kan si er at 

behandlingen av dødsbo som er den vanligste årsaken til eierskifter, kan ta relativt lang tid 

ved problematiske arveforhold, selv om boet/arvingene må betale full husleie til ny andelseier 

overtar.  Denne prosessen kan verken styret i borettslaget eller DES-klubben påvirke.  

Ved flytting til eksempelvis fast plass i omsorgsbolig eller sykehjem, anses leiligheten som 

ledig når andelseieren har fått sin nye adresse registrert i Folkeregisteret. Borettslaget er ikke 

større enn at Styret med beboernes hjelp kan følge med på dette. 

DES-klubbens advokat som forestår eierskiftene forsinker ikke på noen måte 

saksbehandlingen. Det er følgelig lite borettslaget og DES-klubben kan påskynde eierskiftene.  

Eventuelt 

-  Problemer med svalganger og terrasser  

 

Arild orienterte om arbeid som vil bli iverksatt på svalganger og undersøkt på terrasser. 
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Det har viste seg at svært mange svalganger har manglende fall mens noen til og med har 

motfall. Dette skal Kegesa utbedre. 

Mistanke om at dette kan være tilfelle også for terrassene har ført til at dette skal kontrolleres 

ved stikkprøver på hver femte terrasse.  Fordi konsekvensene er størst for terrassene i 

byggenes øverste etasje på grunn av at disse ikke har overbygg, skal de fleste stikkprøvene 

foretas der. 

Spørsmål fra salen 

Spørsmål: Hva med dørpumper og kode- eller fjernstyrt lås på ytterdører? 

Svar: Dette er en sak mellom leverandørene og den enkelte andelseier, men har du planer i 

denne retning bør du likevel henvende deg til styret for å få råd om hva du har lov til å gjøre, 

og om kontaktinformasjon for de aktuelle leverandørene som borettslaget har avtale med.  

Spørsmål: Hvor kan vi skaffe oss kupler til taklampene leilighetene er utstyrt med? Dette 

dreier seg om kupler som faller ned og knuses. 

Svar: Styret vil ta spørsmålet opp med Vilius/Kegesa.  

 

Spørsmål: Kan vi få ny grus på den gruslagte innkjøringen foran MK4? 

Svar: Det er allerede bestilt. 

Spørsmål: Vil noe bli gjort med grus som under vinterens vedlikehold er ført ut på plenen? 

Svar: Ja, det er en del av den jobben NEAS skal gjøre i forbindelse med "vårstellet". 

Spørsmål: Kan vi få satt en stopper for ansatte på Skedsmotun som tar snarveien (lager sti) 

over plenen på sin vei mellom garasjekjelleren og Skedsmotun. 

Svar: Styret vil viderebringe en henstilling til ledelsen på Skedmsotun. 

Spørsmål: Skal det benyttes terrasseolje eller terrassebeis på terrassegulvene? 

Svar: Terrassebeis 

Spørsmål: Kan vi få gjort noe med Sushijentenes søppelcontainer som ofte flyter over av 

papp? 

Svar: Det vil styret ta opp med Sushijentene. 

Spørsmål: Kan vi be Skedsmo kommune om å foreta vedlikehold på parkanlegget for enden 

av MK4 i retning mot Huseby Gård  

Svar: Vi kan forsøke, igjen, men erfaringsmessig uten særlige forhåpninger, i hvert fall når det 

gjelder rutinemessig vedlikehold. 

 

Med vennlig hilsen 

Harald Pedersen 

sekretær 

  


