
Oppsummering fra beboermøte 21. mars 2018 

Innledning: 

Fra Espen Svaar ble styret, før generalforsmlingen og beboermøtet, bedt om å 

vurdere konsulenthjelp fra borettslaget til beboerne før garantitiden løp ut, slik det 

ble gjort ved ettårsbefaringene. I sin begrunnelse for sin anmodning skrev Espen 

blant annet at: "For svært mange er dette sikkert ikke noe problem, da leilighetene 

er i orden". Det siste har Espen helt sikkert rett i, og da har vi det samme problemet 

som med de "selvrensende" vinduene, nemlig dette: Det er i strid med lov og 

vedtekter å henføre kostnader fra enkelte andelseiers ansvarsområde til felleskapet i 

borettslaget. Ved ettårsbefaringen var det imidlertid en obligatorisk befaring som 

gjaldt alle andelseierne. Sammenligningen er derfor ikke relevant.  

Som Espen er innforstått med, har styret følgelig ikke vurdert denne muligheten. 

Fra Inger Brubakk ble Arild anmodet om å sette "Vask av selvrensende vinduer" på 

dagsordenen. Bakgrunnen for dette var at styret hadde godtatt at samlefaktura, for 

vask av alle selvrensende vinduer der lift må benyttes, kunne sendes til forretnings-

fører/BORI som i sin tur vil fordele fakturaen med like beløp på andelseierne som 

er med på ordningen. Det var ønskelig å få kartlagt tilslutningen til denne 

ordningen i beboermøtet. 

Fra Toril Gjessing hadde styret på et tidligere tidspunkt mottatt en anmodning om å 

revurdere prisøkningen for leie av hybelen som ble gjort gjeldende fra 1. januar 

2018. I samråd med Toril fant Styret at spørsmålet kunne egne seg for diskusjon i 

beboermøtet. 

Utover det som er nevnt ovenfor kom det ingen ønsker om emner til behandling i 

beboermøtet.  Når det heller ikke kom en eneste bemerkning til sakene som ble 

behandlet i generalforsamlingen, kan vi jo spørre oss om årsaken? 

Kan det skyldes likegyldighet og manglende interesse hos andelseierne?  

God oppslutning på møtene tyder ikke på det. 

Kan det skyldes at andelseierne er fornøyd med både styrets informasjon til 

beboerne og styrets håndtering av de problemene borettslaget unektelig står 

overfor? I styret kan vi jo håpe på det. 

Styret som har kontinuerlig åpne informasjonskanaler, som benyttes fortløpende for 

både viktig og mindre viktig informasjon til beboerne, har egentlig ikke noe behov 

for beboermøter.  Med den minimale responsen styret får på sine anmodninger til 

beboerne om forslag eller tema som egner seg for behandling i beboermøter, er det 
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også grunn til å spørre seg om beboerne egentlig har noe behov for beboermøte(r). 

Som sosialt miljøskapende element er utvilsomt Arrangementskomiteens 

tilstelninger i felleslokalet bedre egnet enn beboermøter. 

Med nesten ingen respons fra beboerne når det gjaldt forslag til saker for 

behandling i beboermøtet denne gangen, fant styret det hensiktsmessig å foreta en 

gjennomgang av saker som det tidligere er orientert om skriftlig, og svare på 

eventuelle spørsmål som da kunne dukke opp. 

 

Tema 1: Orientering om utvendige gjenstående arbeider v/Arild Arildset 

På grunn av i usikkerhet i spørsmålet om hvilke firma som på vegne av 

Eiendomsgruppen skulle videreføre arbeidet med gjenstående feil og mangler, har 

det i en periode vært stillstand i dette arbeidet.  Nå synes imidlertid dette 

spørsmålet å være avklart, og Kegesa er tilbake for å fullføre jobben.  

Den 15. mars fikk styret overlevert Eiendomsgruppens siste statusrapport for dette 

arbeidet. Styret skal ved utløpet av inneværende måned ha kommentert og supplert 

statusrapporten med hva som gjenstår i sin helhet pr nå.  

 

En gledelig melding er at Eiendomsgruppen har akseptert reklamasjon på malingen 

av Husebyjordet og Husebytyorget. Dette gjelder for sidene som vender inn mot 

gårdsrommet som vil få et nytt strøk maling til sommeren. 

 

Tema 2: Orientering om gjenstående arbeider i leilighetene v/Arild Arildset 

For både byggetrinn 1 og 2 er det viktig at andelseierne holder reklamasjonssakene 

varme i forhold til Eiendomsgruppen. Allerede meldte feil og mangler må følges 

opp med purringer og nye feil og mangler må meldes snarest mulig etter at de er 

oppdaget, hvis ikke reklamasjonsretten skal tapes. Det er viktig at flest mulige 

henvendelser blir gjort skriftlig. Notèr dato og hva som blir sagt ved muntlige 

henvendelser.    

 

Tema 3: Vask av MK4 – Prøvemaling v/Arild Arildset 

Erfaringene med den hvite delen av MK4 viste tidlig at den hvite fargen og 

kvaliteten på malingen kunne bli et vedlikeholdsmessig pengesluk som ingen hadde 

forutsett. (noe som for øvrig førte til opprettelsen av den øremerkede vedlikeholds-

kontoen som nå lyder på kr 425.000,-)  
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Eksperimentering (egenhendig utført av styrelederen) med vasking og bruk av en 

nyutviklet "nanomaling" på ulike prøvefelter, lover godt for at det finnes en maling 

som uten vask, i hvert fall ikke mer enn spyling med en hageslange, skal ha en 

lengre levetid enn vanlig maling.  I så fall kan dette bli løsningen for de to hvite 

bygningene som ved neste maling vil få en lys grå farge.  I påvente av den endelige 

konklusjonen på styrelederens interessante eksperiment, vil MK4's hvite del bli 

vasket til sommeren, men ikke malt før tidligst neste år og da forhåpentligvis med 

den lovende nye malingen. 

 

Tema 4: Orientering om planene for ny branninstruks v/Harald Pedersen 

Selv om vårt borettslag har et varslingssystem og innebygget brannsikkerhet i 

bygningsmassen som gjør det lite sannsynlig at vi skal få en alvorlig brann med 

rask spredning, har vi på den annen side en ulempe når det kommer til evakuering. 

Vi er et borettslag med eldre mennesker der mange kan ha problemer med å 

evakuere når heisen står, slik den gjør ved utløst brannalarm.  Dette betyr at vi har 

beboere som ikke kan komme ut ved egen hjelp via hoved- og branntrapp. Med 

naboer som ofte vil ha det travelt nok med å evakuere seg selv, kan ingen regne 

med nabohjelp til evakuering. 

 

Selv om det er svært liten sannsynlighet for at vi skal få bruk for den, må vi derfor 

ha en evakueringsplan med rutiner som sikrer at alle kommer ut hvis det verste 

skulle skje.  

Borettslaget har ikke noe lovmessig pålegg om å avholde varslingsøvelser. Men, 

skal vi ha sikkerhet for at en evakueringsplan fungerer som den skal, må den øves. 

Styret har derfor at besluttet at alle falske alarmer skal betraktes som brannvern-

øvelser med realistisk evakuering av bygningene.  

 

Målsettingen med evakueringsplanen er følgende: 

 

• Når alarm utløses skal beboerne som kan forlate bygningen gå til 

forhåndsbestemt samlingssted som ligger betryggende langt fra bygningen der 

alarmen er utløst. 

• Beboere som har opplyst at de vil trenge hjelp til evakuering skal bli i sine 

leiligheter til redningspersonell/brannvesenet ankommer.  

• På samlingsstedet skal det være eller ankomme (minst) en brannkontakt 

(brannkontakt = brannvesenets kontaktperson i borettslaget ved utløst alarm). 

• Brannkontakten skal være utstyrt for å kunne registrere de evakuerte med navn 

på beboer(e), leilighetsnummer og H-nummer.  Dette skjer mens brannvesenet 
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er på vei. 

Brannkontakten skal på forhånd ha registrert beboere med leilighets- og H-

nummer som trenger hjelp med evakuering. 

• Kun brannkontakten skal møte brannvesenet ved ankomst. Brannkontakten skal 

da kunne avlevere status for beboerne i bygningen, det vil si angivelse av 

leiligheter der det er beboere som venter på hjelp og leiligheter der det kan være 

beboere som trenger hjelp fordi de ikke er registrert som evakuerte på 

samlingsplassen. 
 

Når vi har fått etablert varslings- og evakueringsdelen av branninstruksen, er det 

slokningsdelen som gjenstår før branninstruksen er komplett.  Alle leiligheter er 

utstyrt med brannslange som er plassert i kjøkkenbenken under oppvaskkummen. 

Tilsvarende slange og plassering er det i felleslokalet. Hvordan slangen skal brukes 

har styret planer om å demonstrere for beboerne til våren.  Demonstrasjonen er 

tenkt avholdt med mindre grupper i felleslokalet med tilhørende uteareal.  

 

Det som nå gjenstår er å få avholdt et møte med de 10 brannkontaktene for å bli 

enige om samlingsted ved evakuering og hjelpemidlene brannkontaktene trenger 

for å utføre sine oppdrag. 

 

Vi må også ha en uttalelse fra brannvesenet når det gjelder selve 

evakueringsplanene, og særlig spørsmålet om det er fornuftig å anbefale at 

beboerne som trenger hjelpe med evakueringen, blir i sine leiligheter til 

brannvesenet kommer. 

 

 

Tema 5: Orientering om utbygging av Husebyjordet v/Einar Vågen 

 

Av den områderegulerte delen av Husebyjordet som avgrenses av Kirkeveien, 

Trondhjemsveien og Husebyveien fra Trondheimsveien til og med omsorgs-

boligene, er det bare felt A2, A3 for henholdsvis HSRB's byggetrinn 1 og 2, samt 

A7 for BORI/Seniorsakens eldreboliger, med nedre aldersgrense 50 år, som er 

detaljregulert. 

   

BORI/Seniorsakens prosjekt med opprinnelig 92 leiligheter med areal ned til 38 

kvm er senere, på grunn av lav etterspørsel for så små leiligheter, endret til 87 

leiligheter med areal ned til 55 kvm. 

 

I likhet med HSRB vil BORI/Seniorsaken få underjordisk garasjeanlegg med 

inn/utkjørsel fra Marta Korsets vei.  
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Fra salen ble det reist spørsmål om HSRB hadde uttalt seg/protestert på dette og 

eventuelt pekt på alternative løsninger. Til det kunne Einar svare at det hadde 

borettslaget ikke. 

I etterhånd kan det opplyses at styret behandlet denne saken i sitt styremøte den  

16. februar 2017. I referatet fra dette møtet heter det blant annet at:  

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. 

Dette viser at styret ikke fant noe saklig grunnlag for å påklage det som styret anså 

for "det mest merkbare" ved utbyggingen av felt A7. 

 

I stedet valgte styret å fokusere på de uønskede konsekvensene vi kunne få 

gjennomslag for, nemlig: 1. Ingen anleggstrafikk gjennom Marta Korsets vei i 

byggeperioden, 2. Ingen sjenerende anleggsrigg eller trafikk til/fra denne, 3: Ingen 

flere boliger forbeholdt eldre på Husebyjordet. 4. Ingen 2-trinns utbygging som 

forlenger anleggsperioden. 

På disse punktene har borettslaget vunnet fram på punkt 1, fått begrunnet håp om å 

vinne fram på punkt 2, fått kommunens forståelse for at det holder med DES-

klubbens og Seniorsakens til sammen ca 160 seniorboliger på Husebyjordet.  

 

For HSRB er det positivt at det skal anlegges en bred gang- og sykkelsti langs "vår 

side" av Kirkeveien fra bussterminalen opp til Skedsmosenteret, og at Marta 

Korsets vei blir en blindvei uten ut/innkjøring til Kirkeveien. 

 

Tema 6: Hva med fremtidig vedlikehold. 

 

Fra salen ble det reist spørsmål om det ikke er grunn til å tro at de mørke husene er 

like skitne som de hvite?   

Jo, svarte Arild, det er det all grunn til å tro at de mørke husene er like skitne, men 

foreløpig er ikke disse husene et like stort visuelt problem.  

Det er ingen ting i feltene som Arild vasket sommeren 2017 som tyder på at 

malingen har tatt skade av fire år uten vask. At leverandøren brukte dette som 

begrunnelse for å avvise garantiansvar, ble kun begrunnet med at det står i 

varedeklarasjonen for malingen at det skal gjøres for at garantien skal ha gyldighet. 

Allerede da styret før jul i 2016 informerte andelseierne om at styret ville etablere 

en øremerket konto for fremtidige vedlikeholdsprosjekter, var det klart at 

borettslaget måtte sette av penger til dette selv om vi på dette tidspunktet ikke 

hadde noen konkret vedlikeholdsplan. For kort tid siden ba styret om tilbud fra 



6 

 

BORI om eksperthjelp til utarbeidelse av en tilstandsrapport med tilhørende 

rullerende vedlikeholdsplan.  Tilbudet fra BORI på eksperthjelp var, etter styrets 

oppfatning, ikke pengene verd.  

I det alt vesentlige vil den aktuelle vedlikeholdsplanen dreie seg om våre 5 

bygningers behov for vask og maling nå og på sikt. Med Arilds yrkeserfaring fra 

bransjen, regner styret med at en slik plan kan borettslaget lage selv når vi har de 

endelige erfaringene med forsøkene på MK4's hvite del. 

Styret har derfor, i påvente av en slik plan, satt de mørke husene på vent i 

spørsmålet om vask og maling. 

 

Tema 7: Orientering om vaktmester- og håndverkstjenester fra Toma 

Som leserne av borettslagets hjemmeside vil være kjent med, har NEAS Teknisk 

Drift AS med virkning fra 1. februar 2018 byttet navn til Toma Eiendomsdrift AS. 

Dette er foreløpig ikke kunngjort på annen måte fordi navnendringen ikke medfører 

vesentlige endringer i den daglige driften. Eksisterende kontaktinformasjon 

videreføres ut 2018.  

Som et tilbud til beboerne i Huseby Senior Residens BRL kan Toma med eget 

personale tilby hjelp med vaktmestertjenester, renhold og enklere maler- og 

snekkeroppdrag. I tillegg kan Toma på egen service-telefon formidle kontakt med 

andre håndverksfirma ved behov for eksempelvis elektriker eller rørlegger.  

Dette er tjenester hver enkelt beboer kan bestille hos Toma for egen regning. 

Priser: 

Vaktmester og renholder: kr. 612,- pr time inkl. mva. 

Maler og snekker: kr. 688,- pr time inkl. mva. 

(Prisene er gjenstand for regulering) 

 

Kontaktinformasjon  

Ved bestilling av Vaktmester/håndverker: 

Glenn Roen: telefon 469 72 842, e-post: glenn.roen@toma.no 

Ved bestilling av renhold: 

Lavdim Kadrija: telefon 982 61 941, e-post: lavdim.kadrija@toma.no 

Vakttelefon: 46 74 25 82 (ingen kostnad) 

Toma formidler kontakt ved behov for elektriker, rørlegger etc. 

mailto:glenn.roen@toma.no
mailto:lavdim.kadrija@toma.no
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I borettslaget synes det å være et betydelig behov for vaktmester- og 

håndverkstjenester som er for ubetydelige til at de kan tas på egen regning med 

timepris som angitt ovenfor. Det kan for eksempel dreie seg om å bytte 

lyspære/lysstoffrør i leilighetenes faste taklamper, noe som kan være en nærmest 

uoverkommelig oppgave for mange beboere, men fort og enkelt gjort for en 

vaktmester. Styret er kjent med at vår forekommende vaktmester ofte gjør slike ting 

for beboere som ber om det, men det er ikke kunngjort i borettslaget og det er heller 

ikke etablert formelle rutiner for dette. I hvert fall ikke for byggetrinn 2.  

Byggetrinn 1 hadde en slik avtale i sin første driftsavtale med BORI. 

For å tilfredsstille dette behovet vil styret, innenfor driftsavtalen borettslaget har for 

fellesområdet, kontakte Toma med sikte på å få etablert rutiner og lagt inn noe tid 

for denne typen tjenester som beboerne "med god samvittighet" kan benytte seg av 

uten selv å betale for det. 

 

Tema 8: Hvor kan vi få service og reservedeler til utstyr i leilighetene når 

              garantitiden er ute? 

For utstyr som var installert i leilighetene ved levering fra Litauen, kan det være 

problematisk å få service og reservedeler her i landet når Eiendomsgruppen/Kegesa 

ikke lenger har garantiansvar. 

Styret har derfor bedt Eiendomsgruppen om en oversikt som viser hvor borettslaget 

og andelseierne kan få hjelp når Kegesa er ute av bildet. 

 

Tema 9: Anmodning om revurdering av økning i leiepris for hybel 

Det var enighet om å redusere gjeldende pris for utleie av hybel fra kr 400,- til kr 

300,-.  

 

Tema 10: Vask av selvrensende vinduer 

Som nevnt innledningsvis har styret sagt ja til at en samlefaktura for vask av (de 

selvrensende) vinduene der eksternt firma med lift foretar vasken, kan sendes til 

borettslaget/BORI som vil viderefakturere andelseierne, som er med på ordningen, 

med like kronebeløp. 

Turid Karine Pettersen som har sagt seg villig til å registrere interesserte  

andelseiere og innhente pristilbud fra ulike firma som driver med vindusvask, 
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orienterte om status for arbeidet. 

Turid Karine hadde så langt 17 interesserte andelseiere på blokka, og inviterte flere 

til å bli med. 

Etter å ha vært i kontakt med et betydelig antall interesserte firma falt den ene 

interessenten etter den andre fra av ulike grunner. Til slutt sto hun igjen med kun 

Toma, det vil si borettslagets egen avtalepartner for vaktmestertjenester. 

For at Toma skal kunne lokalisere og fotografere vinduene som er aktuelle i et 

pristilbud, ble alle de interesserte andelseierne bedt om å merke sine aktuelle 

vinduer med et hvitt A4-ark teipet fast på innsiden av vinduet. 

NB: Det er ingen binding før hver enkelt andelseier har sagt ja til et konkret 

pristilbud. 

Eiliv Vindenes holdt et engasjert innlegg fra "talerstolen" der han viste til at 

ulempen og kostnaden med de såkalte selvrensende vinduene, har rammet enkelte 

andelseiere tilfeldig og uforutsett. 

Han antok at dette var en ny problemstilling som neppe var aktuell den gangen 

borettslagsloven plasserte ansvaret for vedlikeholdet av disse vinduene på 

andelseierne. Som følge av dette mente han at borettslaget kunne se bort fra loven 

og la borettslaget ta vedlikeholdsansvaret. 

Borettslagets sekretær besvarte dette med at hvis borettslaget ønsker å legge 

vedlikeholdet til borettslagets ansvarsområde, trenger vi ikke bryte loven for å 

gjøre det. Paragrafen som legger ansvaret på andelseierne er en av få paragrafer i 

loven som er fravikelig.  Det vil si at borettslaget kan legge dette ansvaret til 

borettslaget med en vedtektsendring som krever 2/3-flertall. I så fall må vedtaket i 

dette tilfellet ha et tillegg som sier at kostnaden som er forbundet med vedtaket, 

skal fordeles med like beløp på alle andelseiere. (Som normalfordelt felleskostnad 

ville en stor leilighet fått en større kostnad enn en liten leilighet uavhengig av type 

vinduer. Normalfordeling ville derfor vært å innføre en ny urimelighet) 

Siden vi nettopp har hatt generalforsamling kan det også være verdt å minne om at   

ekstra generalforsamlinger alltid er en mulighet. 

Når det gjelder ideen om å flytte ansvaret fra andelseierne til borettslaget ved å se 

bort fra loven er det bare å vise til § 8-15(2) der det heter at: Styret eller 

forretningsføraren skal ikkje etterkome noko vedtak av generalforsamlinga dersom 

vedtaket strir mot lov eller vedtekter.  Det gjør det neppe enklere for styret å 

etterkomme et ulovlig vedtak som blir gjort i beboermøte. 
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Andre saker: 

Aktivitetskomiteen 

Olaug Pettersen har erstattet Eva Amble i Aktivitetskomiteen. 

Arild etterlyste frivillige hjelpere som kan ta et tak med flytting/rydding av bord og 

stoler, samt hjelp med tunge brett med oppvask som skal inn og ut av 

oppvaskmaskinen. 

Kun en (1) meldte seg: Trygve Wasa.  

Arkiv 

John Bakken foreslo å opprette et papirbasert arkiv. 

Sekretæren kunne til dette forslaget opplyse at innholdet i dette arkivet ville 

inneholdt det samme materialet som nå er tilgjengelig på hjemmesiden, og at 

behovet for dette arkivet var hovedbegrunnelsen for å etablere hjemmesiden som en 

mer rasjonell løsning. 

John har i ettertid kontaktet sekretæren og opplyst at han forestiller seg papirarkivet 

i en perm på fellesområdet. 

Styret vil diskutere dette i sitt neste styremøte.  

Manual/FDV - (Brukerveiledning for din bolig) 

John Bakken rettet søkelyset mot leilighetenes brukerveiledning som han finner lite 

tilfredsstillende.  Leilighetenes brukerveiledninger er i utgangspunktet den enkelte 

andelseiers ansvar.  Styret har ikke tidligere mottatt noe ønske om at styret skal ta 

et fellesansvar for dette, men i betraktning av at alle andelseierne langt på vei har 

identiske FDVer vil styret vurdere dette i sitt neste styremøte.  

 

Huseby Senior Residens BRL 

v/Harald Pedersen 

sekretær  


