
Beboermøte i forlengelsen av borettslagenes ekstraordinære generalforsamling den 25. 

mars 2015. 

 

• Tore Hammervold distribuerte et skriftlig forslag om "en systematisk liste" som skulle 

vise status for prosjektet/byggetrinn 2. Forslaget ble ikke realitetsbehandlet. Styrelederen 

viste til de generelle problemene det normalt hersker i forholdet mellom byggherre og 

entreprenør, og lovet å ta lista med seg som innspill til de løpende diskusjonene styret har 

med entreprenøren.  

(Intern kommentar: Følgende ble ikke sagt, men kanskje vi likevel i en avsluttende 

parrantes kan skrive at: "Problemer i forbindelse med reklamasjoner på feil og mangler 

ved entreprenørens leveranser må for øvrig håndteres etter bestemmelsene i 

bustadoppføringslova".  

   

• Styrelederen orienterte om 

 

o at fellesrommet som nå er utstyrt med møbler, kjøkkenutstyr og servise for 50 

personer er klart til bruk Videre at også gjesteleiligheten er møblert og klar for bruk.  

Prisene er foreløpig satt til kr 500 for leie av fellesrommet og kr 200 pr natt for leie av 

gjesteleiligheten.  Spørsmål om leie kan inntil videre rettes til styrelederen, Arild 

Arildset, helst på e-post til "a-arild@online.no" eller på telefon 95819972. 

 

(internt spørsmål: Burde vi hatt navn på fellesrommet, gjerne navnekonkurranse for å 

få engasjert beboerne?  Burde vi kalle "hybelen" for noe annet enn hybel. Med 

kjøkken og bad er det jo i realiteten en ettroms leilighet. Hva er galt med 

gjesteleilighet som den kalles i prospektet?) 

 

o at det vil bli arrangert "Åpent Hus" i fellesrommet fredag den 10. april i tidsrommet 

fra kl 15.00 til 18.00 der det vil bli en enkel servering. Hensikten med arrangementet 

er blant annet at beboerne skal bli bedre kjent med hverandre og at styret skal få 

beboernes synspunkter på aktiviteter som lokalet kan tenkes brukt til. Før eller siden, 

helst før, må det settes ned en huskomite som kan ta ansvaret for å forvalte 

fellesrommet og gjesteleiligheten. 

 

o at BORI tar sikte på å ha uteområdene klare for bruk til 17. mai. Selv om 

vedlikeholdet av uteområdene er overlatt til BORI, vil neppe nivået på dette 

vedlikeholdet kunne imponere tidligere hageeiere som nå har flyttet i leilighet.  Det er 

derfor et stort behov for andelseiere som kan tenke seg å ta et tak for fellesskapets 

beste, både når det gjelder hagestell og andre oppgaver på fellesområdet. Også dette er 

noe som tenkes diskutert og forsøkt kartlagt under arrangementet den 10. april. Skulle 

noen ha lyst til å komme i gang med våronna snarest mulig vil styret anskaffe 

nødvendig redskap for dette. Det er allerede anskaffet 2 trillebårer, en for hver side av 

Marta Korsets vei. 

 

o at det vil bli montert oppslagstavler i inngangssonene på alle hus. Slike tavler er 

allerede satt opp i Marta Korsets vei 2 og 4.  
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o at byggene i byggetrinn 2 ennå ikke er overlevert fra entreprenøren til borettslaget. 

 

o at det nå er klart for frisørsalong og succhirestaurant i næringslokalene på 

Husebyjordet. For succhirestauranten som det har vært noe usikkerhet om, skrives det 

kontrakt i disse dager. 

 

• Spørsmål fra beboer: Hva er hensikten med hellene som er lagt på uteområdet mellom 

husene? 

Svar: Hellene er til å gå på. Det må absolutt ikke kjøres bil på hellene som i så fall vil 

knekke. 

 

• Spørsmål fra beboer: Er gjesteparkeringsplassene bare til bruk for gjester? 

Svar: Ja, borettslagets 4 gjesteparkeringsplasser er utelukkende til bruk for gjester. 

 

• Spørsmål fra beboer: Hva med vinduene?   

(Intern kommentar: Dette var tydelig relatert til et kjent problem for beboerne i HSRB2, 

men helt ukjent for undertegnede. Jeg fikk heller ikke tak i hva problemet besto i og hva 

svaret var.  Kanskje Einar eller Arild kan skrive noe på dette punktet?) 

 

• Spørsmål fra beboer om vann i kjellerbod og på parkeringsplass i garasjeanlegg? 

Svar:  Kjellerboden er å anse som andelseierens ansvarsområde og derfor en sak 

andelseieren må ta opp med entreprenøren.  

Styrelederen var ikke kjent med at det fremdeles var vann i garasjen og dette vil nå bli 

sjekket. 

(Interne spørsmål: Ligger ikke alle kjellerbodene på samme plan, og kan det i så fall være 

vann i bare en bod?  Er ikke også alle garasjene på samme plan?) 

 

• Spørsmål fra beboer: Når kan vi vente at dørtelefonen blir i orden? 

Svar: Antakelig ikke før det behager leverandøren å foreta seg noe med saken, men styret 

unnlater ikke å presse på. 

 

• Spørsmål fra beboer: Når kan jeg regne med å få en nøkkel som går til teknisk rom der jeg 

har strømmåleren? 

Svar:  Med samme leverandør som omtalt i punktet ovenfor blir også svaret det samme 

som ovenfor. 

 

• Spørsmål fra beboer: FDVene (beskrivelsene av forvaltning, drift og vedlikehold) for 

leilighetene er vanskelige å orientere seg i, og de er i store deler skrevet på engelsk. Får vi 

en noe mer brukervennlig versjon av "denne permen?". 

Svar: FDV-permen for leilighetene hører til andelseiernes eget ansvarsområde. 

(Men i ettertid kan styret opplyse at det er krav til både innhold og brukervennlighet som 

skal imøtekommes før det kan bli gitt ferdigattest for boligen(e).  Det står ikke eksplisitt at 

dokumentasjonen må være på norsk eller et nordisk språk, men det er nok fordi det er en 

selvfølgelighet så lenge det er krav til brukervennlighet)  

 



• Klage fra beboer: Utelys og varmekabler på fellesområdet virker ikke som det skal. 

Svar:  Forholdet er ukjent for styret som nå vil se på saken. 

 

• Spørsmål/klage fra flere beboere:  Selvrensende vinduer som er montert fordi det ikke er 

mulig å komme til uten lift, "ser ikke ut" for å sitere en av de berørte beboerne.  Selv om 

denne uttalelsen kanskje ikke skal tas helt bokstavelig, var ikke misnøyen med denne 

selvrensingen til å ta feil av: 

Svar: Styrelederen kunne opplyse at en felles vindusvask med bruk av lift en gang eller to 

i året, skulle vurderes. 

 

• Spørsmål fra beboer: Når kan vi vente å få anledning til å innløse våre lån i husbanken? 

Svar: På grunn av overraskende og omfattende krav fra Husbanken når det gjelder 

borettslagenes forretningsførsel og organisasjon, har det tatt lang tid å imøtekomme 

Husbankens krav.  Det "nye" borettslaget kan ikke søke om individuell innløsning før 

sammenslåingen er registret i Foretaksregisteret, noe som tidligst kan skje i slutten av juni 

2015.  Med etterfølgende saksbehandling i Husbanken er det lite trolig at ordningen vil 

være på plass før i 2016.  Når det er sagt skal det også sies at med Husbankens lave 

lånerente skal det godt gjøres å tape penger når lånesummen i mellomtiden står på 

høyrentekonto i bank. 

• Bekymring fra beboer: Det er grunn til bekymring over kvaliteten på 

blikkenslagerarbeidet (MK4) der det lekker fra renner og nedløp. 

Svar: Bekymringen som kom til uttrykk da møtet var under oppbrudd ble ikke 

kommentert.  

 

 

 

 

 

 

 


