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Informasjon fra styret vinteren 2017 

 

Status rehabilitering rør og våtrom 

Rehabilitering av rør og våtrom er i rute, og tidsplanen holdes uendret. Frem til nå er rør og bad 
ferdig rehabilitert i Kampheimveien 22, Vetlandsveien 78, Vetlandsveien 80 og Bjartveien 2. 
Bjartveien 1 er siste blokk som blir ferdig rehabilitert før jul i år. Etter nyttår står Vetlandsveien 83 for 
tur, deretter Vetlandsveien 85, 81 og 87 før sommeren 2018. I henhold til fremdriftsplanen 
ferdigstilles prosjektet 12.4.19.  
 
Prosjektet har i det store og hele gått fint, og det har hele veien vært tett og god dialog mellom 
Totalentreprenør Sans Bygg AS (SB), byggherre sin prosjektleder OBOS Prosjekt (OP) og styret. 
Byggemøter avholdes månedlig, og alle detaljer rundt rehabiliteringen gjennomgås, også 
tilbakemeldinger fra andelseier som angår prosjektet.  
 
Rør og våtromsprosjektet er svært omfattende og det er ikke mulig å gi uttømmende informasjon om 
alt det innebærer gjennom dette rundskrivet. Likevel er det verdt å merke seg at prosjektet er lagt 
opp etter et system, slik at god kvalitet på prosjektet ivaretas, herunder faste aktiviteter i rekkefølge 
som også angår andelseiere.  
Informasjonsmøte for andelseiere avholdes suksessivt etter fremdriften. Til nå er det avholdt 
informasjonsmøter for alle adresser som skal rehabiliteres før sommeren 2018. Neste 
informasjonsmøte planlegges avholdt en gang i mai 2018, nærmere invitasjon vil komme etter hvert. 
Det er viktig at alle møter på informasjonsmøtene, eventuelt får noen andre til å gå for seg. Det blir 
gitt mye informasjon på disse møtene, og det er absolutt formålstjenlig for alle parter at eiere deltar 
på disse møtene. På møtet får alle fremmøte utdelt en beboermappe med skriftlig informasjon som 
angår prosjektet, og det er viktig at alle leser hele heftet for å gjøre seg kjent med prosessen. Følg 
også med på borettslagets hjemmeside: www.vetlandsveien.no 
 
I et prosjekt av denne type, hvor det foretas omfattende inngrep i bygningene/ leiligheter og felles 
rørsystemer, vil det naturlig nok være ulike forventninger. Den overordnede målsetningen er dog 
felles for alle involverte, herunder en komplett rehabilitering av sanitæranlegget etter en fastlagt 
tidsplan, med god kvalitet, forbedring av vannskadesikkerhet og branntekniske løsninger med mer. 
Forståelig nok kan det være ulike forventninger til hva et prosjekt av denne type medfører. Alle 
involverte må utvise respekt for at det skal arbeides i folks hjem og at entreprenøren får anledning til 
å utføre sitt arbeid samt oppretting av eventuelle feil og mangler. Både entreprenør og andelseier må 
samarbeide for at prosjektet gjennomføres så smidig som mulig, til tross for at det blir støvspredning 
og støy. I tilfeller der det oppdages skader på overflater o.l. skal dette tas opp på ferdigbefaring med 
representant fra OBOS Prosjekt. Sans Bygg skal reparere/ erstatte dersom inventar blir skadet 
grunnet Sans Bygg sitt arbeid. Videre anbefaler Sans Bygg på førbefaring beboere som er engstelig 
for sine gulv om å dekke til gulvene med papp før Sans Bygg kommer med sin tildekking. Generelt 
anbefales det å dekke til mer enn man tror.  
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På ferdigbefaring lages det en protokoll over eventuelle feil og mangler som sendes til Sans Bygg, 
hvorpå Sans Bygg får 14 dager til å utbedre fra de mottar protokollen. Sans Bygg undersøker ved 
låsbytte om alle eventuelle feil og mangler er rettet. En stund etter at rehabiliteringen er ferdig i de 
respektive leiligheter, vil det bli tilsendt et skjema til alle andelseiere. På skjemaet kan man føre opp  
forhold som eventuelt ikke er rettet tilfredsstillende eller annet man måtte lure på. Dog er det 
anledning til å ta kontakt med Sans Bygg og/eller OBOS Prosjekt underveis i prosjektet.   
 
Alle henvendelser rundt eventuelle skader, mangler, feil eller annet skal rettes til prosjektleder i Sans 
Bygg og prosjektleder i OBOS Prosjekt. Styret må gjerne informeres, men disse henvendelsene skal 
ikke rettes direkte til styret. Vi er ikke på byggeplassen daglig, og kjenner ikke historikken i den 
enkelte byggesak, og henvendelser av dette slaget blir konsekvent videresendt prosjektledere i Sans 
Bygg og OBOS Prosjekt. Behandling og avgjørelse i alle saker, tas med utgangspunkt i vedtak på 
tidligere ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger, samt kontrakt med Sans Bygg. 
 
Nødvendig de- og remontering av kjøkken for utskifting av vann og avløpsrør er inkludert i prosjektet, 
og vil ikke medføre kostnader for eiere/beboere. Dersom overflater som fliser over kjøkkenbenk må 
demonteres/rives, og overflaten ikke lar seg remontere etter utskifting av rør, er normal praksis at 
andelseier må fremskaffe de fliser som ønskes remontert. Entreprenør vil da istandsette etter 
inngrepet, med de fliser som er lagt frem. Dette gjelder også dersom berørte overflater må males; de 
vil bli malt med hvit farge eller med maling fremskaffet av andelseier.  
 
Styret har blitt informert om at flere andelseiere pusser opp sine leiligheter samtidig med at 
rehabiliteringen av rør og våtrom pågår. Det er forståelig at dette kan være fristende siden 
leiligheten likevel blir en liten byggeplass en periode. Men det er svært viktig at man går i dialog med 
Sans Bygg før man iverksetter slike tiltak. I utgangspunktet ønsker Sans Bygg at slikt arbeid først 
påbegynnes etter ferdigbefaring. Dette for å unngå konflikter grunnet prosjektets krav til sikkerhet, 
helse og arbeidsmiljø, koordinering og ikke minst diskusjoner om grensesnitt mellom Sans Bygg sitt 
arbeid og arbeidet initiert av andelseier. Det vil naturlig nok være forskjellig grader av oppussing, så 
vi oppfordrer andelseiere om å ta kontakt med Sans Bygg uansett hvilken grad av oppussing man ser 
for seg.  
 
I forbindelse med omleggingen til felles varmtvann kan det i perioder bli noe ujevn temperatur, både 
hva gjelder radiatorer og varmt tappevann. Dersom dette skulle oppstå er vi avhengig av 
tilbakemeldinger fra beboere. Vi ber derfor om at det sendes epost til Sans Bygg ved Johan Heed: 
johan@tryggvvs.no med kopi til Glenn Larsen i Sans Bygg: glenn@sansbygg.no 
 
I forbindelse med arbeidet i hver blokk, er Sans Bygg avhengig av å kunne benytte parkeringsplassene 

utenfor til lagring av materialer og plassering av avfallscontainere.  Behovet varer fra oppstart i de 

respektive blokkene og ca. seks uker frem i tid. Aktuelt tidsrom for når parkeringsplasser opptas til 

lagring vil bli varslet nærmere. 

Vi oppfordrer med dette alle til å være godt forberedt før rehabilitering starter, og ha tålmodighet 
underveis, slik at prosessen går sin gang. Det er slitsomt mens det står på, det blir støvete og det 
kan hende at enkelte småting må håndteres etter at badet skulle vært ferdig. Husk at prosjektet 
innebærer klare forbedringer for oss alle, som bl.a. utskifting og nullstilling av gamle, slitte rør, 
bedre branntetting og bedre vannskadesikkerhet. Og ikke minst; for mange vil også nytt bad sørge 
for større komfort.  
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Låser inngangsdører 

Vi har hatt en del utfordringer med låsene i inngangsdørene siste tiden. På bakgrunn av dette har vi 

engasjert Certego og fått byttet ut flere slitte låssylindere i ytterdørene samt skiftet en del 

dørpumper. Dørene og låsene begynner å bli gamle, og vi oppfordrer alle til å vise hensyn til dette: 

- Ikke dra opp dørene med nøkkelen i låsen! Lås opp døren, og åpne døren med håndtak før du 
tar ut nøkkelen. Mange drar i nøkkelen mens den står i låsen, og dette medfører unødvendig 
stor slitasje på låsene.  

- Dørpumpene skal i utgangspunktet ikke skrus opp, slik at dørene blir stående åpne.  
- Ved temperaturendringer kan det hende at dørpumpene ikke drar døren ordentlig igjen. Pass 

på når du går ut/inn at døren lukkes etter deg, slik at vi unngår uvedkommende i 
oppgangene. (Husk at ingen skal slippe andre enn egne gjester inn i oppgangene). 

 

Spalteventiler vinduer, ventilasjon, vifter 

Styret har mottatt enkelte klager på inneklima. Ved et par anledninger har undersøkelser vist at det 
ikke har vært tilførsel av luft i leiligheter; alle spalteventiler og andre ventiler har vært stengt. 
Spalteventiler i vinduer skal holdes åpne, det samme gjelder øvrige ventiler. Vi har naturlig 
ventilasjon i borettslaget, og for at denne skal fungere, så må ventiler være åpne for tilførsel av luft.  
 
Vi mottar enkelte klager på lukt i leiligheter, i form av matos og røyklukt fra naboer. Vi minner om 

borettslagets husordensregler; det er ikke tillatt å montere vifter i luftelukene på kjøkken og bad. 

Dette ødelegger hele balansen i ventilasjonen, og noen vil da få problemer med avtrekk hos seg og 

dermed lukt fra andre leiligheter. Alle som har montert elektrisk vifte på kjøkken og bad, må fjerne 

dette innen 01.01.2018. Hvis luktproblemene i enkelte leiligheter vedvarer, blir vi nødt til å få 

ventilasjonsfirma til å kontrollere samtlige leiligheter. De som har vifte montert, må forvente seg 

reaksjon i form av brudd på husordensreglene og må belage seg på å bli belastet kostnaden ved 

kontroll i den enkelte leilighet.  

Låser vasketavle 

Vi har ryddet opp i vasketavlen i vaskeriet. Gamle og ubrukte låser som stod og tok opp plass ble 

fjernet. I ettertid var det kun et fåtall som kom opp på styrekontoret og hentet  

vaskelåsen sin, og vi ser nå at det er regelen uten unntak å bare spasere inn i vaskeriet, finne en ledig 

maskin og sette vasken i gang. Slik vil vi ikke ha det! Vasketavlen skal i utgangspunktet benyttes, vi 

ønsker at drop-in skal være unntaket.  

Vi kommer til å sette opp et par nye tidspunkter for henting av vaskelås på nyåret, og oppfordrer alle 

som mistet sin ved opprydding om å hente en ny. For de som ikke har vaskelås, må ny bestilles hos 

vaktmestersentralen. 
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Tilbud fra Markisehuset 

Markisehuset AS har etter forespørsel fra styret kommet med tilbud på solskjerming. Styret ønsker at 

alle nye markiser skal ha duk nr. 338-655, både ved ny montering av markiser og dukskifte. Da følger 

vi flere borettslag på Oppsal i både farge og utforming. (Dette vil ikke få tilbakevirkende kraft, men vil 

gjelde ved fremtidige skifter). Informasjon med bilde blir snarlig publisert på våre nettsider.  

 

Lekkasjer og forsikring – forebygging 

I år har det dessverre vært registrert mange skadesaker knyttet til vannlekkasjer; syv saker mot to i 

hele 2016. Vi må være forberedt på økt forsikringspremie i 2018. Husk at du selv er ansvarlig for 

installasjoner som varmtvannsbereder (inntil utskifting ifm rørrehabiliteringen), vaskemaskin, 

oppvaskmaskin, og at disse trenger ettersyn fra tid til annen. Egenandel i saker som faller inn under 

andelseiers vedlikeholdsansvar, blir uten unntak viderefakturert den enkelte.  

 

Vi blir jevnlig forespurt om kontantoppgjør i skadesaker. Ved kontantoppgjør får eier utbetalt 

skadeoppgjøret, og vil selv være ansvarlig for utbedring. Styret har vedtatt at kontantoppgjør i 

utgangspunktet avslås. Vi ønsker at saker som dekkes av borettslagets felles bygningsforsikring, blir 

håndtert av håndverkere som rekvireres av forsikringsselskapet. På denne måten vet vi at utbedring 

blir gjort forskriftsmessig, og vi får også kvalitetssikret at forsikringsoppgjøret dekker det det er ment 

å dekke.  

 

Ny skadedyravtale – forsikringsdekning 

Vi har dessverre hatt et utbrudd med veggedyr i en blokk i høst, hvor skadedyrene har spredd seg fra 

én leilighet til flere tilstøtende leiligheter. Det er svært vanskelig å bli kvitt veggedyr, og sanering er 

kostbar. I tillegg er den psykiske virkningen av slike skadedyr i hus muligens den verste belastningen. 

Vi er også kjent med at det er en del både pelsbiller og skjeggkre på Oppsal. Vi har bedt om utvidet 

dekning av skadedyr i forsikringsavtalen, som vi kommer til å takke ja til. Kun noen mindre detaljer 

gjenstår før avtalen er effektuert. I tillegg anbefaler vi et eiere/beboere sørger for å ha dekning for 

skadedyr i sin innboforsikring. Hvorfor? Fordi vilkår hos forskjellige selskap er forskjellige og 2 

dekninger supplerer hverandre. For eksempel: Innbo hos «Forsikringsselskap x» dekker sanering av 

skadedyr opp til kr. 40 000,- + mva. Den vil i praksis være bedre enn boligselskapets forsikring, som 

dekker reduserende tiltak på skadedyr.  

Det aller viktigste ved skadedyrtilfeller, er at styret og vaktmestersentral får rask beskjed! For hver 
dag som går med skadedyr i en leilighet, kommer nye skadedyr til, og faren for spredning er større.  
 
Når det gjelder avtalen borettslaget har med Killit Skadedyrkontroll, har ikke styret vært fornøyd med 

oppfølging, og vi har derfor vedtatt å si denne opp, og inngå ny forebyggende avtale mot rotter og 

mus ute med Nokas Skadedyrkontroll AS.  

Kjeller/bomberom – lagring av dekk 

Det er ikke tillatt å lagre dekk i kjellerboder eller tidligere tilfluktsrom, grunnet brannfare.  

 

mailto:vetlandsvn@styrerommet.net


 

www.vetlandsveien.no 
vetlandsvn@styrerommet.net 

Styreleder tlf 97 56 27 13 / nestleder tlf 94 98 45 64 

 
 

 

Støy ved oppussing 

Det er en del klager på oppussingsstøy i borettslaget, og vi ser at bestemmelsene i husordensreglene 

ofte blir oversett. I blokkene hvor badene pusses opp, har det vært jevnt med total-oppussing i flere 

leiligheter, og noen begynner å nå å bli lei av å bo i kontinuerlig oppussingsstøy over flere måneder. 

Det er absolutt en fordel om man igangsetter planlagt oppussing av leiligheten til rett etter at badet  

 

 

er ferdig rehabilitert, og ikke venter en måned eller to. Forsøk gjerne å gjøre disse periodene så korte 

som mulig. Vi minner om bestemmelsene i husordensreglene:  

 

- Det skal være alminnelig ro i leilighetene og fellesarealene mellom kl. 22:00 og kl. 07:00. 

Helligdagsfreden skal respekteres. 

- Musikkøvelser, snekring og banking eller annen sjenerende støy er ikke tillatt på søndager 

og helligdager, lørdager etter kl. 17:00 og hverdager etter kl. 20:00. 

- Musikkundervisning tillates bare etter spesiell avtale med borettslagets styre, og etter 

samtykke fra andelseierne i de tilstøtende leiligheter. 

- Ved fester eller annen støy utover de generelle bestemmelsene, skal det gis nabovarsel 

minst 2 dager i forveien. Det samme må gjøres forut for oppussingsarbeider o.l. 

 

Hold det ryddig og ordentlig utenfor blokken ved oppussing, og fjern bygningsmaterialer fortløpende. 

På grunn av brannfare, skal isekk o.l. alltid stå minimum 5 m fra husvegg. 

 

Sykkelskur 

Sykkelskur utenfor Vetlandsveien 85/87 og Vetlandsveien 93/95/97 nærmer seg nå ferdig. Vi jobber 

med løsning på lås, og sykkelstativ/-oppheng inni skurene. Byggingen av skurene har tatt en del tid, 

på grunn av samkjøring med Fuglemyra Borettslag. Fundamenter måtte støpes i begge borettslag før 

frosten kom for fullt, derfor tok det noe tid før selve byggingen kom i gang. Mer info kommer når 

skurene er klare til bruk. 

 

Rens ventilasjon ifm rehabilitering 

I forbindelse med rør- og baderomsrehabiliteringen, har vi fått tilbakemeldinger på at 

ventilasjonskanalene på flere adresser delvis er tette. Alle ventilasjonskanalene vil bli renset i 

forbindelse med prosjektet. På adressene som rehabiliteringen allerede er ferdig, vil det bli satt opp 

tidspunkt på nyåret for rens. (Dette gjelder Kampheimveien 22, Vetlandsveien 78, Vetlandsveien 80 

og Bjartveien 1 og 2. Mer informasjon kommer). 

 

Rehabilitering og sikringsskap 

Flere velger å pusse opp leiligheten etter rørrehabiliteringen, og dette omfatter på flere adresser 

også sikringsskapene. Det vi imidlertid har sett flere tilfeller av, er at beskyttelsesdeksel i 

sikringsskapet mangler når det blir lagt opp nye kurser. Tar man på disse usikrede kablene, stor eller 

liten, kan følgende bli katastrofale. Vi ber derfor om at alle minner elektriker på at skapene skal  
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lukkes og låses, dersom arbeidene pågår over tid og elektriker ikke er der. Husk også at kun 

autorisert elektriker kan utføre slikt arbeid.  

 

Nye nettsider 

Styret har vedtatt å bytte leverandør av hjemmesider, og p.t. jobbes det med å flytte over all 

informasjonen til ny «plattform». Dette vil gi oss mange flere muligheter for informasjon, interaktive 

skjemaer, enklere redigering/publisering og og en ryddig og bedre layout. Vi tilstreber å legge ut all  

 

viktig informasjon fortløpende på hjemmesidene, og anbefaler alle å følge med her: 

www.vetlandsveien.no. 

 

Kontaktinformasjon til styret 

Avslutningsvis vil styreleder komme med en beklagelse for ufrivillig utilgjengelighet: Styretelefonen 

har vært koblet over på egen mobil, for å slippe å gå rundt med to telefoner. Siste tiden er det 

imidlertid flere som har skrevet mail og klaget på at det er vanskelig å oppnå kontakt – med god 

grunn! Viderekoblingen på styretelefonen har plutselig sluttet å virke, og er heller ikke mulig å 

reaktivere. Privat nummer er nå tilgjengelig, og kontaktinformasjon vil også bli hengt opp i alle 

oppganger. Det beklages på det sterkeste at det ikke har vært mulig å oppnå kontakt via telefonen 

siste tiden. 

 

Styret ønsker alle små og store i Vetlandsveien Borettslag 

Gledelig Jul og Godt Nytt År! 

 
Oppsal, 07.12.2017 

Med vennlig hilsen styret   

Marianne, Thomas, André, Olav og Lillian 
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