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Miljøutvalget 

Skøytedisco 2023 ble avholdt torsdag 2. februar kl. 18:00 – 20:00.  

Hockeygruppen og Holm & co sto for skøytebane, musikk og diskolys, mens FO sto for grilling 

av kyllingpølser, brus, toddy og kaffe. Så godt som alt ble spist & drukket  Avholdelsen gikk 

bra fordi to lag stilte med fire personer. Dessverre var det noen lag som ikke sendte sine to 

medhjelpere til arrangementet.  

Roger skrapte og høvlet området godt tidligere på dagen, og stilte velvillig opp med mobil 
wienerpølse- og varmtvannskoke-tilhenger! Dagfinn forventer at det kommer en regning i så 
henseende, men det skal vi med glede ta!  

Lysmastene rundt banen var bevisst skrudd av for at diskolysene og arrangementet skulle bli 
mer synlig. Lys på bordene (hodelykt?) kan vurderes i 2024.  

Grillene bør beskyttes litt bedre så barn ikke kommer borti på sin vei frem til pølsene.  

  

Antenneutvalget 

a) Årets første halvårsregning er mottatt. Denne blir kreditert pga. moms på nyhetskanaler fra  

1.1.2023 jf budsjettforhandlingene på Stortinget .  

b) Utvalget hadde møte med Telia 26.1.2023, hvor det kan nevnes:  

1. 2 fibernoder har tidvis en snittbelastning på 80 %, dvs. nærmere 100 % i noen 
minutter. Vi sjekker nærmere ut hvorfor. Det er for siste halvår 2022 kun registrert 
ca. ett teknikerbesøk til en beboer annenhver uke.  

2. Ventetiden på kundeservice ble tatt opp. Vår avtale tilsier en kompensasjon på 5 % 
for de månedene dette gjelder. Vi skal avklare Telias syn og start- og sluttpunkt ift. 
dette.  

3. En beboer fikk 6 dagers ventetid på tekniker når bredbåndet ikke fungerte. Dette ble 
tatt opp ettersom vi har konkrete kortere rettefrister i vår avtale.  

4. Moms på nyhetskanaler fra 1.1.2023 fører til en økning av vår avtale på + 4,24 %. 
Dette blir ca. 16,50/mnd pr. husstand.  

7. Telia skal foreta en sweep & balance av hele nettet i 2023.  

8. Dekodere som går i svart ble også diskutert. Dette gjelder også Apple-TV at 
bredbåndet til tider ikke henger helt med. Det tar tid å bytte kanaler og ved 
tilbakespoling så er det vanskelig å komme ”live” igjen på enkelte kanaler.  

Usikkert hvor mye av dette som kan ha sammenheng med oppgraderingen til 
android ver. 11.  TV-kablene skal kun festes med plastclips, aldri metallclips. I tillegg 
er det nylig i Nordbyveien avdekket ett tilfelle hvor skjerming i den nye 
veggkontakten var for dårlig utført, i tillegg til splitteren i brønnen.  

9. Bredbånd var borte i Senter brl i dag, ca. i 11-tiden. Det er ugreit når folk sitter på 
hjemmekontor.  

10. Telia skulle gi tilbakemelding senest 3.2, men den kom tirdag 7.02.23 
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FOs årsberetning og regnskap for 2022 

a) Det var ingen tillegg til årsberetningen, som ble godkjent. Må manuelt signeres av alle 12.  

b) Det ble i 2022 avsatt kr 320 432,- til vedlikeholdsfondet, jf balansen og” Øremerkede 
bankinnskudd”. Fondet er i balansen oppført under” Opptjent egenkapital” (note 10) og er 
ved 31.12.2022 på kr. 623 339.   

Vedtak: Tatt til etterretning.  

c) Regnskapet for 2022 ble sendt ut i dag, som viser et årsresultat med et overskudd på kr. 
167 308, som p.t. er overført til arbeidskapitalen.  

Vedtak: Regnskapet ble godkjent og årsresultatet overføres til arbeidskapitalen.  

d) Arbeidskapitalen fremkommer i egen note nr. 11. Arbeidskapitalen skal brukes på 
fellesarrangementer eller andre formål til Skjettenbeboernes beste, jf. sak 7B den 1.2.2022  

Vedtak: Arbeidskapitalen er nå på kr. 1 454 667 den 31.12.2022. FO bør vurdere ifm. 2024-
budsjettet om midlene kan brukes for å” avlaste” 2024-budsjettet noe. Alternativet kan være 
å redusere arbeidskapitalen noe, dvs. tilbakeføres til borettslagene iht. brøk.  

e) Kostnadene for julegrantenning, og også med fordel FOKUS, i 2022 skal nå i 

utgangspunktet motregnes mot arbeidskapitalen. Det samme gjelder for Skøytediskoen 

2023. Disse er så langt belastet det vanlige driftsbudsjettet.  

 

Brev fra FO til ordføreren ifm. måking og strøing 

«…Innbyggere på Skjetten har i flere år klaget på elendig brøyting og strøing av stikkveier og 
gangstier. Det har blitt klaget på til kommunen både skriftlig og muntlig via telefon, uten at det 
har ført til noe forbedring av det utførte arbeidet. Dette har vi fått tilbakemeldinger på at også 
gjelder andre deler av Skjetten. Nå laver det ned igjen med snø, så kommer mildværet med 
regn, før det igjen skal bli kaldt og fryse på. Dette er varslet, så det går ikke å skylde på at de 
ikke visste det kom. 

 

Nå er det dessverre verre enn det noen gang har vært. Så dårlig brøyting og strøing har vi ikke 
opplevd før. Vi har fått vite at det nok engang er en ny entreprenør som har fått kontrakten på 
brøytingen. Det virker som denne ikke har kontroll på hva det vil si å brøyte skikkelig. 

 

Det tar også altfor lang tid før de kommer. Jeg reiser på jobb 0610 om morgenen og når jeg 
kommer hjem 1630-1700 er det fremdeles ikke brøytet. Derfor er snøen, som allerede har 
kommet, blitt pakket godt sammen. Så når blir brøytet legges det igjen så mye snø at det 
oppstår dype hjulspor på stikkveiene, de er faktisk så dype at biler subber nedpå og det skal ha 
skjedd at biler har blitt skadd. 

 

Selv med skikkelige piggsko har det vært risikabelt å gå ute på stikkveier, gangveier m.m. på 
Skjetten i den senere tid. 

  

Denne vinteren har ikke vært helt normal så langt; streng kulde den ene dagen og plussgrader 
den neste før det blir minus igjen. Ute har det blitt speilholke og strøingen uteblir. Når de først 
strør er det ikke mange sandkorn som kommer på veien og strømaskinen står så høyt at det 
smeller i veggene mellom husene. Det er ikke der vi trenger grusen. Vi forstår at de ikke kan få 
brøytet alt på en gang og det siste været som har kommet er litt ekstremt. Men under normale 
forhold er for dårlig. 

 



 

 

I RB i går kunne vi lese om en overbelastet legevakt i Lillestrøm og at Ahus melder om langt 
flere bruddskader enn normalt. Det er vel ikke der kommunen vil ha sine innbyggere? 

  

Vi i FO vet at anbudsregler gjelder, men her blir det ikke levert en jobb som forventet. 

Spørsmålet er også, må alltid billigste tilbud vinne? Det kan jo fort bli dyrere...» 

 

Møtet ble avsluttet klokken 20:15. 

 

Med hilsen  

Nordbyveien borettslag 

 

Omar El alami 

styremedlem 


