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Miljøutvalget 

Selkrik-piper: Utvalget mangler tilbakemelding fra enkelte borettslag. Dette må innsendes 

ASAP, slik at utvalget kan få sendt informasjonen videre til leverandøren. Forventet 

oppstart blir muligens januar 2023, avhengig av når de siste fire brl melder inn 

informasjonen og arbeidsmengden til leverandøren.  

Årets julegrantenning blir lørdag 26.11.22, med start kl 13:00. Sledekjøring frem til ca. 15:00 

hvorpå det blir utdeling av «godteposer» av nissen til slutt. Informasjon om arrangementet 

er sendt ut til styrene, som så må informere sine beboere på best mulig måte.  

Meny stiller med nødvendig pepperkaker m.m., og varmer opp drikken for oss   

Oppmøte 12:00 for medhjelperne, som henvender seg til Terje Ferstad for oppgaver. De  

fleste lagene har meldt tilbake til Miljøutvalget hvilke personer som møter fra deres lag til 

gjennomføringen. Utvalget avventer svar fra et par borettslag  

ROAF: Utvalget mottok i dag estimater ift. tømmingsavgifter, brønnkostnader m.m. 

Umiddelbart virker det som at det ikke blir billigere ift tømmeavgiften vs. dagens 

små/mellomstore grønne avfallsbeholdere. Utvalget kommer tilbake med mer strukturert 

info etter at de har hatt et møte med ROAF.  

Antenneutvalget 

Det har i det siste vært lang ventetid på kundeservice hos Telia, opptil 55 minutter. 

Dette tas opp med Telia på halvårsmøte før jul.  

Telia har justert bredbåndsprisene på abonnement som har en hastighet høyere enn 

100 Mb/s (+ 30 – 50,-/mnd). Det betyr at denne endringen ikke får konsekvens for FOs 

kollektive avtale.  

 

Besøk av Vedlikehold AS 

Utenomhusavtalen med ROV reguleres pr. januar i henhold til SSB Byggekostnadsindeks 

for veganlegg og dens Vinterdrift av veger. Indeks ligger p.t. på + 16,70 %.   
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Arbeidsgruppens revisjon av FOs vedtekter  

Utvalget klargjør snarlig vedtaksforslaget for utsendelse til styrene, som får frem til jul 

med å kommentere forslaget.  Godkjenning av de nye vedtektene forventes tatt på 

januar- eller februarmøte 2023.  

  

Kommunens vurdering av plassering av vannmåler i rekkelagene 

Gjennom div. møter og korrespondanse sitter dermed rekkehuslagene igjen med 

følgende to alternativer:  

 

1- Plassere en’ vannmåler i den utvendige kummen mellom 2.hver boenhet. 

Kummen må graves opp og erstattes med en større som er isolert. 

Vannavlesning- og forbruk belastes borettslaget som grunneier, som må 

viderefakturere dette etter brøk til andelseierne som felleskostnad.  

2- Plassere (en?) to vannmålere i en større luke inne på vaskerom/bad i 1. etg. 

Vannavlesning- og forbruk belastes andelseier direkte (2 målere). Med kun en’ 

måler blir forbruk belastet borettslaget.  

 

Rekkehuslagene diskuterer i sine respektive styrer i løpet av november om vi skal droppe 

og vente på det siste svaret fra kommunen, og heller velge 1) eller 2) over som et 

fellesprosjekt. Alternativet er et todelt prosjekt hvis ikke alle kan enes om 1) eller 2).  

  

Møteslutt var kl. 20:20 for blokklagene og 20:40 for rekkehuslagene.  

 

Med hilsen 

Nordbyveien borettslag 

 

Omar El alami 


