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Notat fra beboermøtet 

 
Sted: Grendehuset, Karisveien 

Tidspunkt: 29. november, kl.  18:00 – 20:30 

 

Bakgrunn for notat 

PowerPoint-presentasjonen ble utdelt til de frammøtte. Styret har valgt å ikke legge 

presentasjonen ut på hjemmesiden da noe av innholdet bare er beregnet for beboere i 

borettslaget. Notat er ment som en oppsummering av beboermøtet og vil bli lagt ut på 

borettslagets hjemmeside. De som ønsker selve PowerPoint-presentasjonen for ytterligere 

informasjon, bl.a. om borettslagets økonomiske status og estimerte kostnader for fremtidig 

vedlikehold, kan sende en e-post til styret. 

 

Dialogmøte med følgende temaer: 

• Styret 2022-2023 

• Ny parkeringsløsning for uteplasser 

• Utenomhus oppgaver 

• Miljøutvalget 

• Vedlikehold av bygningsmasse 

• Status økonomi 

• Byggesaker 

• HMS-system 

• Saker i FO 

• Eventuelt 

 

En oppsummering til de enkelte temaene 

 

Styret 2022 – 2023 

• Odd redegjorde for styrets arbeidsfordelingen innad i styret 

• Ny løsning for registrering og behandling av styresaker gjennom portalen Styret.com. 

Dette er en løsning som blir implementert av BORI. Det er en egen modul for borettslag, 

implementert av Nordbyveien borettslag i september 2022. Det vil også komme en modul 

hvor beboer kan melde inn saker til styret. 

• En oversikt over borettslagets samarbeidspartnere 

• Styret har etablert en vakttelefon til bruk av beboer ved akutte hendelser. 

Mobilnummer 92 11 33 52. 

 

Ny parkeringsløsning for uteplasser 

 

Tilbud om reservert plass til bil nummer 2 

Thomas informerte om arbeidet med å utvide antall reserverte uteplasser på øvre og nedre 

parkeringsområde.: 

Notat  08.12.2022 
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• Dette vil være nye P-plasser tiltenkt beboere med bil nummer 2 i husstanden.  Alle kan 

søke om reservert plass og søknadene behandles i den rekkefølge de blir mottatt av 

styret.  

• Styret kan ikke garantere at noen kan få reservert plass til bil nummer 3 og 4.  

• Leiepris kr, 200.- pr. måned for reservert uteplass  

• Det blir en digital løsning for registrering av bilens registreringsnummer 

• Styret ser også på muligheten av å etablere flere parkeringsplasser enn det som er 

tilgjengelig i dag. 

 

Gjesteparkering 

Borettslaget har i dag ingen reserverte plasser for gjester: 

• Det vil i første omgang bli etablert 10 dedikerte gjesteplasser,  5 på øvre og 5 på nedre 

parkeringsområde. 

• En HCP-plass blir etablert på øvre parkeringsplass 

• Det blir en digital løsning for å kunne reserve plass til sine gjester, Styret legger også opp til 

en løsning med bruk av kort som legges i bilen. 

 

P-service og Lillestrøm parkering – kontroll av parkering 

• For borettslagets parkeringsløsning er det inngått avtale med P-service som vil kontrollere 

bruk av parkeringsløsningen. 

• Lillestrøm Parkering vil kontrollere ulovlig parkering på våre stikkveier da dette er 

kommunale veier. 

 

Utenomhus oppgaver 

Grete redegjorde for avtalen borettslaget har med Roger Olsen Vedlikehold AS. Et selskap 

som borettslaget har en fast avtale med når det bl.a. gjelder utvendig arbeid vinter, vår, 

sommer og høst. Vi benytter også Roger Olsen Vedlikehold for oppgaver som ikke inngår i 

den faste avtalen. Snømåking av våre stikkveier utføres av Lillestrøm kommune. 

Noen andre forhold: 

• 28 beboere har meldt inn ønske om felling av noen trær i bakken ned mot Karisveien. 

Styret avventer en tilbakemelding fra styret i Karisveien brl. om det videre arbeidet 

• Det vil bli installert lys på lekeplassene. 

• Det er viktig at alle beboere sørger for at utelyset på boden blir satt på når et er mørkt. 

• Under befaring med Lillestrøm kommune ble det avdekket: 

o Behov for beskjæring av trær som hindrer utsikt for bl.a. renovasjon, uttryknings 

kjøretøy, tømming av papircontainer etc. 

o For borettslaget gjelder dette bilkjøring i våre stikkveier, ofte kjøring i høy fart.  Uten 

god sikt kan dette være livsfarlig. Det er mange busker og trær utenfor hagene 

som hindrer sikt. Styret vil ta kontakt med den enkelte beboer for å se på hva som 

skal gjøres. 

• Oppbevaring av søppel i hagen. Dette gjelder også nedfallsfrukt. Det er viktig at dette blir 

fjernet, da vi vil unngå mus, rotter, måker og andre skadedyr. Vi har åtekasser med gift til 

rotter og mus, men ikke til måker og annet. 

 

Innspill fra beboere:  

• Det må gjøres noe for å hindre at måker bygger reder på hustakene 
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Tiltak: Styret tar kontakt med Roger Olsen for å fjerne dagens reder samt finne løsning slik at 

nye reder ikke blir bygd. 

 

• Det ble også diskutert behov for mer lys på våre gangveier. Styret har vært i kontakt med 

Lillestrøm kommune. En søknad ligger inne hos kommunen, men det er lite trolig at det vil 

skje noe med det aller første. 

 

• Det ble også diskutert mulighet for montering av lys på bodveggen ut mot gangveien. 

Styret hadde dette opp som en mulig løsning i forbindelse med budsjett 2023. På grunn av 

en relativ høykostnad for en slik løsning ble dette ikke budsjettert i 2023. 

 

Miljøutvalget 

Nina og Leyla informerte om miljøutvalgets fokusområder og hva som har blitt gjennomført så 

langt i 2022. 

Miljøutvalget skal øke det sosiale samholdet blant alle beboere og trivselen i uteområdene 

gjennom bl.a.  arrangere aktiviteter og sammenkomster, planlegge og oppruste lekeplassene 

med nye apparater i samarbeid med styret. 

 

Gjennomførte aktiviteter: 

• Arrangert borettslagets 50 års jubileum 

• Gjennomført vår- og høstdugnad 

• Gjennomført julegrantenning 

• Pusset og malt huskestativet på øverste lekeplass 

• Innkjøp av 2 grillbord 

• Befaring av lekeplassene med tanke på innkjøp av nye apparater i 2023 

 

Miljøutvalget høstet applaus fra de frammøtte og styret for den innsats de så langt har 

nedlagt i borettslaget. 

 

Vedlikehold av bygningsmasse 

Odd redegjorde for status og fremtid behov for vedlikehold av borettslaget bygningsmasse. 

Det siste årene har det vært mye ad-hoc vedlikehold. Styret har derfor i 2022 etablert en 

vedlikeholdsplan – BORI-VLP i samarbeid med BORI Utbygging: 

• Plan for utvendig vedlikehold av boligmassen  

• Planen oppdateres 2. hvert år 

• Gir en tilstandsvurdering av boligmassen (TG 0 til TG 3) 

• Oversikt over vedlikeholdsbehovet på kort og lang sikt 

• Grunnlag for styrets budsjettering og borettslagets fremtidige innvesteringer 

• Planen gir et estimert beløp for utvendig vedlikehold frem til år 2030 

 

Plan 2023 

• I 2023 vil styrt prøve å  «fryse»  utskifting av vinduer og terrassedører så langt det er mulig. 

• Foreta en kartlegging av antall vinduer og terrassedører som må skiftes. 

• Resultatet legges fram for generalforsamlingen i 2024 i form av en plan og finansiering.   
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Fremtidig vedlikehold 

• Et fremtidig vedlikehold må også innebære en vurdering av å skifte utvendig panel på 

boenhet. 

• Vurdere behov for etterisolering av yttervegger 

• Garasjevedlikehold. 

• I tillegg har borettslaget 50 års gamle avløps- og kobberrør som må utbedres. 

 

For ytterligere informasjon om estimerte kostnader knyttet til vedlikehold vises det til 

ovennevnte PowerPoint-presentasjon. 

 

Status økonomi 

Odd ga en status på økonomien i borettslaget. 

• Pr. november 2022 er det et negativt avvik i forhold til budsjett når det gjelder drift og 

vedlikehold.  Dette skyldes i all hovedsak et økt behov for vedlikehold av utvendig panel, 

skifting av dører og vinduer samt vedlikehold av terrasser. 

• Dette gir et negativt avvik i borettslagets disponible midler 

• «Krav» til disponible midler er 3 – 6 måneder felleskostnader på konto. 

• For 2023 har styret valgt å øke felleskostnader med 10%, leie av garasje økes med kr. 25,- 

pr. måned. Leie av parkeringsplass ute økes med kr. 50,- pr. måned. 

• For 2024 er det budsjettert med et lite overskudd for å styrke borettslagets disponible 

midler.  

 

For nærmere informasjon om borettslagets økonomi vises det til ovennevnte PowerPoint-

presentasjon. 

 

Byggesaker 

Omar redegjorde for det ansvaret borettslaget v/styret og andelseiere har i forbindelse med 

byggesaker: 

• Styret må sikre at alle byggesaker blir fagmessig utført iht. gjeldende lover og regler, 

herunder kravene i Skjettenhåndboka 

• Andelseier må sikre valg av leverandør som imøtekommer disse kravene 

• Andelseier står fritt til å velge selskap for gjennomføring av byggeprosjektet 

• Et godt råde er å benytte selskaper som i dag har erfaring med byggeprosjekter i 

Skjettenbyen og har bl.a. kjennskap til kravene i Skjettenhåndboka 

• Egen sjekkliste for andelseiers valg av leverandør er utarbeidet av styret 

 

Avtale med Bori Utbygging/Prosjekt 

Styret har inngått avtale med Bori Utbygging/Prosjekt for oppfølging av byggesaker. 

Oppfølgingen utføres i tre trinn, ved oppstart, før lukking av vegger/tak samt ved 

ferdigstillelse. Det er utarbeidet en egen sjekkliste for hver at trinnene.  

 

HMS-system 

Camilla informerte om kravene borettslaget og styret har i forhold til HMS. Styret har 

implementert et HMS-system fra Bori, BORI-HMS med følgende fokusområder: 

• Årlig risikovurdering 

• Kontroll av lekeplasser 
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• Trafikksikkerhet 

• El-kontroll av fellesareal 

• Brannvern  

• Informasjon til andelseiere om styret og beboers ansvar 

 

Pågående/gjennomførte HMS aktiviteter: 

• Gjennomføre risikovurdering iht. internkontrollforskriften §5 

• Kontroll av el-nett i garasjer og sikringsskap plassert ute ved garasjene 

• Rundskriv om brannsikkerhet med sjekkliste til alle beboere 

• Brannslukningsapparater er byttet ut 

• Arbeide videre med trafikksikkerhet på våre stikkveier: 

• Avholdt møte med Lillestrøm kommune om mulige tiltak 

• Fartsgrense ifølge gjeldendene vedtekter er 30 km/t på våre stikkveier 

• Ingen mulighet f.eks. med fartsdumper eller andre hindringer 

• Blir satt opp bom for å hindre bilkjøring i stikkvei ned mot Karisveien brl 

• Styret vurderer muligheten av å sette opp fartsmåler 

• Styret vil sette opp egne skilt med 10 km/t etc. 

• Beskjære busker som hindrer nødvendig sikt i stikkveiene 

 

Saker i FO 

Omar redegjorde for noen av sakene i FO: 

• Forbud mot bruk av Selkirk piper. Det er gjennom FO utarbeidet et tilbud for bytte av disse 

pipene. Tilbudet er sendt til aktuelle beboere. 

• FOs tomter 

• Områdesatsingen- Aktive Skjetten, kunstisanlegg  

• Aktivitets- og treningsanlegg på Skjetten 

• Antenneutvalget 

• Miljøutvalget 

• Fokusmidler 

• Fordelsavtaler for beboere i Skjettenbyen 

• Utenomhusavtalen 

• Fellesklage på beregning av eiendomsskatten 

• Installasjon av vannmåler – krav fra kommunen 

 

Innspill fra beboere: 

Når det gjelder krav til installasjon av vannmåler må det installeres en vannmåler pr. boenhet. 

 

Innspill fra miljøutvalget: 

Omar skal undersøke muligheten av å samordne aktiviteter mellom borettslagenes 

miljøutvalg med noe av det arbeidet miljøutvalget i FO har på agendaen. 

 

Med vennlig hilsen 

Nordbyveien borettslag 

 

For styret: Omar el Alami, Thomas Eriksen, Grete Fanny Berg, Camilla Andresen, Odd Reinlie 

For miljøutvalget: Nina Grydeland, Anita Fredriksen, Leyla Erna Oquz 
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