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Innkalling til ordinært sameiermøte
Det innkalles til et felles ordinært sameiermøte for sameiene Blindernveien 2 og 4
mandag 11. mars 2013 kl 18 i Vestre Aker Menighetshus, Ullevålsveien 117b.

Årsmøtet blir felles for sameiene. Felles saker behandles samlet og separate saker hver for seg. 
Det vil foretas separate avstemminger for de enkelte punkter for hvert av sameiene.

Styret håper at du kan komme på årsmøtet: Vi skal avgjøre flere viktige saker sammen,  
og det er viktig at alle seksjonseierne er representerte. Kan du ikke komme? Se siste side. 

Dagsorden
1.  Godkjenning av innkalling og dagsorden.

2.  Valg av møteleder, referent og to seksjonseiere til å undertegne referatet.

3.  a) Godkjenning av styrets årsberetning. Sakspapir side 3-11. 
b) Godkjenning av resultatregnskap og balanse for 2012 i revidert stand, herunder styrets  
 forslag til disponering av årsresultatet. Sakspapir side 13-27.

4.  Styrets honorar for 2012. Årsmøtene de siste årene har vedtatt at styrehonorarert skal reguleres 
i henhold til Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks. Forslag om styrehonorar i henhold til 
denne praksisen er kr 62 800 per sameie.

5.  Fasadeoppussing 2014. Sakspapir side 28-56. Det er særlig viktig at du leser side 28-31. 
a) Skal vinduene skiftes?  
b) Skal balkongene i fireromsleilighetene utvides?  
c) Ekstraordinære innbetalinger i juni 2013. 
d) Hvilken farge skal blokkene ha etter oppussingen?

6.  Vedlikeholdsplan: Styret foreslår at vedlagte vedlikeholdsplan vedtas for 2013 og foreløpig vedtas 
for 2014-2016. Sakspapir side 57-58.

7.  Budsjettforslag for 2013. Sakspapir side 13-25.

8.  Valg til styre, vaskerikomité, hagekomité og valgkomité. Sakspapir side 59.

Oslo, 18. februar 2013
Styret for sameiene Blindernveien 2 og 4
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Anne M. Halvorsen                    Anine Terland
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Sak 3a: Årsmelding 2012
Årsmeldingen og regnskapene dekker året 2012. Det er tatt med noe informasjon om tiltak o.a. i 2013. 
 Sameiene Blindernveien 2 og 4 er to sameier på Marienlyst i Oslo som består av to høyblokker på  
11 etasjer bygget i 1959. Sameiene har felles styre og administrasjon, men separate regnskaper og 
drift. Årsmeldingen dekker begge sameiene dersom annet ikke er angitt. 
 Sameiene har ingen ansatte. Sameiet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt 
arbeidsmiljø. Det er atablerte rutiner for hms-sikring, -kontroller og -arbeid. Styret er ikke kjent med 
at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Sameiet driver ikke med forsknings- og utviklingsaktivi-
teter. Blant de faste styremedlemmene er det like mange menn og kvinner.

Tillitsvalgte, forretningsfører, vaktmester m.m.
Siden det ordinære sameiermøtet 19. mars 2012 har sameienes tillitsvalgte vært:

Styret
Erik Bolstad, b2, styreleder
Anne Margrete Halvorsen, b4, styremedlem
Anine Terland, b4, styremedlem
Christian Salvesen, b2, styremedlem
Sivert Amundsen, b2, varamedlem
Vegard Strand, b2, varamedlem

Valgkomité
Siri Aabel (b2), Sigurd Hertzberg (b4) og Solveig Skogrand (b2). 
Aabel flyttet høsten 2012, og styret supplerte inn Anne Sælebakke (b2) som erstatning for henne.

Forretningsfører
Til og med juni 2012: Janor Eiendom as.
Fra og med juli 2012: obos Eiendomsforvaltning as.

Revisor
Revisjonsfirmaet bdo as (valgt på ekstraordinært årsmøte 6. november 2012).

Vaktmester, snømåking, renhold
Vaktmester og plenklipping: Bydrift as, Tomas Norstrøm (løpende avtale).
Snømåking, strøing og feiing: Gårdpass as (avtale t.o.m. sesongen 2013-2014).
Renhold: Arctic Drift as (løpende avtale).

Forsikring
Begge sameiene var i 2010 forsikret i Gjensidige Skadeforsikring, hvert sameie med  premiegrunnlag 
på 75 millioner kroner og premie på i overkant av 65 000 kr. Selskapet har en forsikring for boligsam-
menslutninger som også inkluderer en styreansvarsforsikring. 
 På grunn av de mange skadene i sameiene (særlig lekkasjene i fyringssesongen 2010-2011) varslet 
Gjensidige høsten 2012 at de ønsket å doble forsikringspremien for sameiene. Styret tok umiddelbart 
kontakt med Gjensidige for å orientere om det omfattende vedlikeholdsarbeidet som har blitt utført 
for å få bukt med alle skadene. Gjensidige var imponert over arbeidet som var utført, og gikk med å 
redusere premieøkningen til ca 10 prosent mot at styret gjennomførte en grundig inspeksjon i alle 
leilighetene. Dette ble utført i desember 2012. Se egen omtale av inspeksjonene på side XX.
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Styrets arbeid
Styret har hatt 10 styremøter i perioden. Det har vært svært godt opp møte til styremøtene, og det er 
godt samarbeid og stemning i styret. 
 I tillegg til de faste styremøtene behandler styret svært mange saker på e-post mellom møtene: 
Det har blitt sendt ca 700 e-poster til styret i perioden, en del fra beboerne, en del som styrets saks-
behandling mellom møtene.

Informasjon fra styret
Styret har lagt stor vekt på å gi god informasjon til seksjonseierne og beboerne. Det har blitt hengt 
opp til sammen 12 ulike oppslag i perioden, det er sendt ut tre brev på papir til alle seksjonseierne og 
det er i tillegg sendt ut en god del e-poster med påminninger, tips og råd. 
 Styret har e-postadresse til 80 av 88 seksjonseiere, og ser at dette er en nyttig kanal for informa-
sjon og påminnelser. Seksjons eiere som ikke har e-post får nødvendig informasjon gjennom oppslag. 
Seksjonseiere som ikke har e-post og ikke bor i Blindernveien får bare den aller mest nødvendige 
informasjon tilsendt (i praksis kun årsmelding og innkalling til årsmøte).
 Kritisk informasjon (feil på kloakk, varme, vann o.l.) blir sendt ut på sms til alle mobiltelefonnumre 
styret har registrert. 

Nettsidene www.blindernveien.no
Det ble opprettet egne nettsider for sameiene i 2008, og nettsidene har blitt styrets viktigste infor-
masjonskanal. Styret har lagt ned mye arbeid i å samle informasjon og svar på vanlige spørsmål, og 
ser at dette er den beste måten å gi seksjonseierne oppdatert og relevant informasjon. Det er også 
lagt ut løpende informasjon om vedlikehold og oppgraderinger, svar på spørsmål fra seksjonseiere 
om oppussing m.m. Styret har fått mange positive tilbakemeldinger om nettsidene, og oppfordrer 
seksjons eiere og leietakere til å bruke dem!

Ny forretningsfører fra 1. juli 2012: OBOS Eiendomsforvaltning
Janor Eiendom as har vært sameienes forretningsfører siden 2003. obos Eiendomsforvaltning as 
kjøpte Janor våren 2012, med formell overtakelse 1. juli 2012. Styret ble forsikret om at avtalevilkårene 
og tjenestenivået fra Janor ville bli videreført, d.v.s. at prisene sameiene betaler ikke vil øke som følge 
av overføringen til obos. 
 Overgangen til obos har gjort at vi har fått tilgang til flere nye tjenester, bl.a. elektronisk bilags-
håndtering, hms-systemer, kontinuerlig oppdatert regnskap m.m. obos har også langt bedre avtaler 
på revisjon og andre områder. 
 Organisasjonsstrukturen i sameiene våre er helt unik. Blindernveien 2 og 4 er to separate sameier, 
men med felles styre og forvaltning. Denne «originale» ordningen vår gjør at vi  ikke helt passer inn 
i systemene til obos. Janor var en liten forretningsfører, og de ansatte kjente sameiene og strukturen 
vår godt. Mye av den personlige servicen har også blitt borte ved overgangen til obos, og en del av 
tjenestene som Janor utførte for oss tidligere må nå utføres av styret. obos vil bl.a. ikke håndtere nøk-
kelbestillinger, parkeringskort e.l. for oss, og ønsker heller ikke å oppbevare/ajourføre alle arkiver for 
sameiene. Dette har ført til et betydelig merarbeid for styret. Vi ser også at obos i større grad krever 
ekstra betaling for å utføre tjenester enn det Janor gjorde.
 Kommende styrer bør vurdere å enten utrede å slå sammen sameiene (se nedenfor), finne en 
annen forretningsfører eller gjøre tiltak i samarbeid med obos som letter driften av sameiene.

Bør Blindernveien 2 og 4 være ett eller to sameier?
Blokkene våre ble oppført av Marienlyst boligbyggelag. I 1959 ble boligbyggelaget omdannet til 
Marien lyst borettslag, og denne organisasjonsformen ble beholdt i 24 år.  I 1978/1983 ble borettslaget 
omdannet til et boligsameie, som ble delt i to boligsameier på 90-tallet. Delingen i to boligsameier ble 
gjennomført p.g.a. juridiske misforståelser og én kranglete seksjonseier; flertallet på årsmøtene var 
mot deling. Sameiene har alltid hatt felles styre og forvaltning, i perioder også felles regnskap (!).
 Organisasjonsformen vår skaper mye merarbeid: Det må føres to regnskap (til tross for at nesten 
alle inntekter og kostnader er like), det må inngås doble sett med vedlikeholdsavtaler, all rappor-
tering må skje to ganger og ikke minst tar det en del tid for styret å forklare at «vi er egentlig to 
selskaper selv om det ikke virker slik». 
 Høsten 2012 vurderte styret å foreslå at årsmøtet skulle slå sammen sameiene. Formålet var å spare 
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penger og å gjøre driften av sameiene enklere. Ved å slå sammen sameiene vil vi kunne spare 70 000 
til 100 000 kr årlig. Kostnaden ved å slå sammen sameiene vil trolig være rundt 400 000 kr (kostnader 
for å håndtere flytting av seksjonseiernes lån, advokat, tinglysing m.m.). Kostnaden ved å slå sammen 
sameiene vil altså være inntjent i løpet av 5-6 år. 
 Styret konkluderte til slutt med å ikke legge fram saken for årsmøtet: Vi ønsket å fokuserer på det 
aller viktigste prosjektet som står framfor oss nå: fasadeoppussingene i 2014. Styret tror likevel at det 
vil være fornuftig å slå sammen sameiene, men at det er lurt å vente til etter at det store fasadepro-
sjektet blir avsluttet i 2014.

Eierskifter og prisutvikling i 2011 og 2012
I perioden januar 2012 til november 2012 ble det solgt 9 leiligheter i Blindernveien 2 og 4. Gjennom-
snittlig kvadratmeterpris var 56 900 kr (den høyeste var 63 800 kr per m², den laveste var 52 000 
kr). Kvadratmeterprisen har økt 17 prosent fra 2011, og hele 38 prosent fra 2009. Tidligere lå prisene i 
Blindernveien 2 og 4 noe under snittprisen i området. Prisene har gradvis steget, og vi ligger nå litt i 
overkant av resten av området. 
 Det ble solgt 5 fireromsleiligheter (77 m²). Gjennomsnittsprisen var 4,42 millioner kr (den høyeste 
prisen var 4,80 mill. og den laveste var 4,05 mill.). Gjennomsnittlig kvadratmeterpris var 57 300 kr.
 Det ble solgt 2 treromsleiligheter (64 m²). Gjennomsnittsprisen var 3,48 millioner kr (den høyeste 
prisen var 3,66 mill. og den laveste var 3,30 mill.). Gjennomsnittlig kvadratmeterpris var 54 800 kr.
 De høyeste prisene er mest representative for markedsverdien: Leilighetene med lavest pris er ofte 
solgt innad i familier, bl.a. i forbindelse med arveoppgjør.

Husbråk
Det har vært noen få tilfeller av husbråk i perioden, i all hovedsak fra leietakere. Styret har delt ut to 
advarsler til leietakere.
 Styret etablerte for noen år siden et advarselssystem. Ved påviste brudd på husordensreglene gir 
styret advarsel til leietakeren, med kopi til seksjonseier. Ved tredje gangs brudd på husordensreglene 
vil styret be om at leieforholdet avsluttes umiddelbart. Dette systemet har hatt god effekt.

Vedlikehold og drift av bygningene m.m.
Blinderveien 2 og 4 er to høyblokker på 11 etasjer oppført i 1958 og 1959. Arkitekt var Sverre Poulsen.
 Det har blitt gjennomført omfattende vedlikeholds- og utredningsarbeid de siste tre årene, og 
det store vedlikeholdsetterslepet vi hadde tidligere er i stor grad borte. Hovedprosjektene har vært 
brannsikring, vvs og modernisering av det elektriske anlegget. Disse arbeidene er nå i stor grad 
avsluttet. Det største prosjektet som står framfor oss er fasaderehabilitering i 2014.

Vedlikeholds- og oppgraderingsplan
Styret begynte arbeidet med å lage en overordnet vedlikeholdsplan for sameiene høsten 2010. 
Formålet med planen er å få bedre kontroll med vedlikeholdsarbeidet og gi seksjonseierne større 
innflytelse over hvilket arbeid som blir utført når. Planen ble første gang vedtatt av årsmøtet i april 2011, 
og har blitt behandlet på de etterfølgende årsmøtene. 

Fasaderehabilitering og etterisolering i 2014
Fasadene har tidligere vært rehabilitert i flere omganger, senest i 2000 og 2005. I de siste rehabilite-
ringene ble armeringsjernene sveiset på nytt, skadet betong skiftet ut og overflaten malt. Rehabilite-
ringene har bare vært delvis vellykket: Armeringsjernene er solide og stabile, men selve betongover-
flaten er utsatt for forurensing og fuktighet.
 Multiconsult lagde en tilstandsanalyse av bl.a. fasadene som ble lagt fram på årsmøtene i 2011 
og 2012. Multiconsult tok stikkprøver av betongkvaliteten og målte bl.a. karbonatiseringsdybde 
(mengden «syk» betong) flere steder på bygget. Hovedproblemet med fasadene er karbonatisering av 
betongen. Dette er en kjemisk prosess som skjer når betong møter forurenset luft. Enkelt forklart blir 
betongen hardere og mer «klumpete». Det slippes mer vann inn i betongen, som fører til armerings-
jernene ruster og utvider seg, slik at betong deretter kan løsne og falle ned.
 Styret har utredet fasaderehabiliteringene i to år. Det ble lagt fram et grovt kostnadsoverslag med 
skisse til finansiering for årsmøtet våren 2012. På bakgrunn av dette overslaget ble det krevd inn 1,1 
mill. kr i ekstraordinære innbetalinger i juni 2012 for å betale ned eksisterende lån. Årsmøtet vedtok 
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at det skulle utredes rehabilitering med og uten etterisolering av fasadene.
 Styret engasjerte obos Prosjekt as sommeren 2012 for å lage et mer nøyaktig kostnadsoverslag og 
forslag til finansiering. Ekstraordinært årsmøte i november 2012 vedtok at fasadene skulle etteriso-
leres (rehabilitering uten etterisolering ble altså forkastet), og at årsmøtet i 2013 skulle avgjøre om 
rehabiliteringen også skal omfatte vinduer samt utviding av balkonger.

Brannvernprosjektet 2008-2012 er sluttført
I 2008 hadde Brann- og redningsetaten inspeksjon i blokkene i forbindelse med Høyhusprosjektet de 
har i Oslo. Brannvesenet kom med en del pålegg («skal») og en del anbefalinger («bør») for å bedre 
brannsikkerheten i blokkene. Arbeidet startet i 2008, og ble avsluttet i 2012.
 Styret leide inn Norconsult tidlig i 2010 for å vurdere arbeidet som allerede er utført, vurdere de 
videre planene og gi anbefaling om tiltak for å sikre tilfredsstillende og forskriftsmessig brannsikring. 
Tiltakene som er gjennomført er gjort i henhold til Norconsults anbefalinger (disse ble sendt ut i års-
møtepapirene i 2011, og er også tilgjengelige på blindernveien.no). 

Brannvernprosjektet år for år

- 2008: Opplæring i bruk av brannslokkingsapparat. Kontroll av alle brannslokkingsapparat og 
røykvarslere.

- 2009: Styret organiserte innkjøp av nye røykvarslere og brannslokkingsapparat. 
Alle slusedørene (som var laga i tre, originale fra 1959) ble skiftet ut med brannsikre dører.

- 2010: Alle gamle entredører (i tre, originale fra 1959) ble skiftet ut med brann- og røyksikre 
dører. Dette er hver sameiers ansvar, men styret koordinerte utskiftingen. 
Hovedtavla for strøm, vaskeritavla og sikringsskap i fellesareala ble oppgradert og modernisert.

- 2011: Alle seksjonseiere fikk tilbud om å skifte ut underfordeler for strøm (sikringsskap), svært 
mange takket ja. Dette er hver sameiers ansvar, men styret koordinerte felles utskifting. Arbeidet 
ble startet i 2010 og avsluttet i 2011, og det er nå ingen gamle sikringsskap igjen i byggene.

- 2012: Felles brannvarslingsanlegg (montert av Alarm Direkte as) med detektorer i trapperom-
mene og hver enkelt leilighet. Arbeidet ble igangsatt i januar 2012, og avsluttet i april 2012.  
Brannventilasjonsanlegg (montert av Bryn Byggklima as) plassert på taket med en stor ventil 
i taket i trapperommet, som løses ut av brannvarslingsanlegget. Scala Arkitekter as har tegnet 
løsningen, og har sendt søknad til Plan- og bygningsetaten på vegne av sameiene. Glasstaket i 
trapperommet ble skiftet og utbedret av Kirkerud Glass as samtidig. 
Trapperommene er primær rømningsvei, og brannventilasjonsanlegget vil sikre at disse er 
mulige å bruke. Norconsult anbefalte at de sekundære rømningsveiene via balkongene ble 
forlenget fra 6. til 2. etasje for å sikre evakuering dersom det brenner inne i en leilighet. Oppland 
Brannsikring as laget hull med luker fra 6. til 4. etasje, og har montert utvendig stige fra 4. etasje 
og ned.

Tiltakene som ble gjennomført i 2012 var svært arbeidskrevende for styret, og påvirket mange av 
beboerne. Beboerne ble informert om alt arbeid via oppslag, brev, e-post og sms. Brannalarmmon-
teringen forløp uten store problemer. Da det ble saget hull i balkongene (for å forlenge rømnings-
veiene) oppstod det én alvorlig lekkasje, som førte til at en leilighet i b2 måtte få nytt gulv i stua. 
Kostnadene ble dekket av Oppland Brannsikrings forsikring.

Radiatoranlegget fungerer bedre
I fyringssesongen 2010-2011 var det 12 (!) lekkasjer eller lignende problemer, hovedsaklig knyttet til  
radiatoranlegget. Kostnadene ved de store lekkasjene ble dekket av sameienes forsikringsselskap.
 På grunn av de omfattende problemene har styret brukt svært mye tid på oppgradering og vedlike-
hold av radiatoranlegget de siste årene. Anlegget er nå oppgradert, og antall lekkasjer fyringsseson-
gen 2011-2012 og 2012-2013 har vært lavt. Det er svært gledelig.

Gjennomført vedlikehold m.m. på vvs-anlegget i 2012:
- Hafslund har hatt en del problemer med fjernvarmeanlegget, særlig i b4. Dette har gjort at radia-

torene har blitt kalde eller at det ikke har vært varmtvann i springen. Hafslund har ikke alltid 
hatt kapasitet til å rykke ut for å rette feilen, men styret/vaktmester har i de fleste tilfeller klart 
å løse problemene. I november ble det også oppdaget at Hafslund hadde stilt inn feil temperatur 
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at det skulle utredes rehabilitering med og uten etterisolering av fasadene.
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ble startet i 2010 og avsluttet i 2011, og det er nå ingen gamle sikringsskap igjen i byggene.

- 2012: Felles brannvarslingsanlegg (montert av Alarm Direkte as) med detektorer i trapperom-
mene og hver enkelt leilighet. Arbeidet ble igangsatt i januar 2012, og avsluttet i april 2012.  
Brannventilasjonsanlegg (montert av Bryn Byggklima as) plassert på taket med en stor ventil 
i taket i trapperommet, som løses ut av brannvarslingsanlegget. Scala Arkitekter as har tegnet 
løsningen, og har sendt søknad til Plan- og bygningsetaten på vegne av sameiene. Glasstaket i 
trapperommet ble skiftet og utbedret av Kirkerud Glass as samtidig. 
Trapperommene er primær rømningsvei, og brannventilasjonsanlegget vil sikre at disse er 
mulige å bruke. Norconsult anbefalte at de sekundære rømningsveiene via balkongene ble 
forlenget fra 6. til 2. etasje for å sikre evakuering dersom det brenner inne i en leilighet. Oppland 
Brannsikring as laget hull med luker fra 6. til 4. etasje, og har montert utvendig stige fra 4. etasje 
og ned.

Tiltakene som ble gjennomført i 2012 var svært arbeidskrevende for styret, og påvirket mange av 
beboerne. Beboerne ble informert om alt arbeid via oppslag, brev, e-post og sms. Brannalarmmon-
teringen forløp uten store problemer. Da det ble saget hull i balkongene (for å forlenge rømnings-
veiene) oppstod det én alvorlig lekkasje, som førte til at en leilighet i b2 måtte få nytt gulv i stua. 
Kostnadene ble dekket av Oppland Brannsikrings forsikring.

Radiatoranlegget fungerer bedre
I fyringssesongen 2010-2011 var det 12 (!) lekkasjer eller lignende problemer, hovedsaklig knyttet til  
radiatoranlegget. Kostnadene ved de store lekkasjene ble dekket av sameienes forsikringsselskap.
 På grunn av de omfattende problemene har styret brukt svært mye tid på oppgradering og vedlike-
hold av radiatoranlegget de siste årene. Anlegget er nå oppgradert, og antall lekkasjer fyringsseson-
gen 2011-2012 og 2012-2013 har vært lavt. Det er svært gledelig.

Gjennomført vedlikehold m.m. på vvs-anlegget i 2012:
- Hafslund har hatt en del problemer med fjernvarmeanlegget, særlig i b4. Dette har gjort at radia-

torene har blitt kalde eller at det ikke har vært varmtvann i springen. Hafslund har ikke alltid 
hatt kapasitet til å rykke ut for å rette feilen, men styret/vaktmester har i de fleste tilfeller klart 
å løse problemene. I november ble det også oppdaget at Hafslund hadde stilt inn feil temperatur 
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ut fra fjernvarmeanlegget i b4, feilen ble rettet av Sinus Elektro as.
- Ekspansjonstankene for radiatoranlegget i b4 er reparert. Belgen i tankene var ødelagt og dette 

førte til dårlig trykk i anlegget og lite varme i de øverste leilighetene. Utført av Jarotech as.
- Styringssystemet for radiatoranlegget er skiftet i begge blokkene. Det gamle styringssystemet 

var defekt, og dette førte til at vi har brukt mye mer fjernvarme enn nødvendig. Utført av Rør-
montasje as og Sinus Elektro as. Det tok noen måneder å finjustere anlegget, men etter innkjø-
ringsperioden har det nye styringssystemet fungert prikkfritt.

I 2013 må en del av stoppekranene i fyrrommene skiftes ut. Anlegget er ellers i god stand.

Det elektriske anlegget er kontrollert og godkjent
Alle sikringsskap, hovedtavler og underfordelere i Blindernveien 2 og 4 ble skiftet i 2011. Elektrisitets-
tilsynet var på kontroll i sameiene i begynnelsen av september. De fant ingen feil eller mangler, og 
hele anlegget ble godkjent. Sameiene ble trukket ut til stikkprøvekontroll, der El-tilsynet bl.a. skulle 
kontrollere arbeidet som er gjort på hovedtavlene i 2011.
 Eltilsynet kontrollerte i tillegg vaskeritavlene og enkelte underfordelere (seksjonseiernes sikrings-
skap). Spenningen ble kontrollert, jordfeilbrytere ettersett og mye annet ble pirket borti.
Sinus Elektro, som skiftet alle sikringsskapene og underfordelerne våre i fjor, fikk for øvrig også skryt 
fra El-tilsynet!
 I desember 2012 og januar 2013 var det tre tilfeller der feil på Hafslunds nett førte til at mange 
sikringer i bygningene våre gikk. Feilen skyldtes at Hafslund sendte strøm med alt for høy spenning. 
Styret informerte beboerne via sms, og gikk kontrollrunder for å vippe opp sikringinger.

Kloakkpumpene i Blindernveien 2 stoppet p.g.a. bleier, våtservietter og fett
Det er separate kloakksystem for Blindernveien 2 og 4: Blindernveien 2 har store kloakkummer på 
gressplenen i krysset Blindernveien / Wilhelm Færdens vei. Herfra pumpes kloakken opp til kloakk-
ledningen i Blindernveien. Blindernveien 4 er koplet direkte på kloakkledningen i Blindernveien, og 
har verken kloakkum eller -pumper.
 Kloakkpumpene i b2 stoppet to ganger i desember 2012. Kloakkummene og -pumpene måtte 
rengjøres før anlegget fungerte igjen. 
 Det er viktig at beboerne ikke bruker toalettet som søppelkasse eller utslagsvask. Det er bare 
avføring og toalettpapir som skal i toalettet.  Våtservietter, bleier, tamponger, bind, vaskekluter og 
sokker (ja, alt dette har vi funnet i tilstoppede kloakkpumper) skal aldri kastes i toalettet. Tøm 
heller ikke fett eller matrester i do. Fett skaper store problemer i avløpssystemet.

Heisene fungerer bra!
Det har vært svært få driftsproblemer med heisene i perioden, og heisene fungerer godt. Heisen i 
b2 stoppet i to dager i desember 2011 etter at Euroheis hadde utført vedlikehold: Heisstagene hadde 
blitt strammet for hardt til, og dette førte til vibrasjoner i heiskupéen. Styret valgte å stenge heisen 
for å unngå skader på heisen. Heisen i b2 ble også stengt i tre dager i februar 2012 fordi drivhjulet på 
toppen av heisen måtte skiftes. Tilsvarende hjul ble skiftet i b4 for to år siden.
 Heiskontrollen var på kontroll høsten 2011 og godkjente heisene. De gav noen mindre pålegg om 
utbedringer, med en frist på tre år. Utbedringene ble gjennomført i februar 2012. Heisene er nå i god 
stand, og alle pålagte tiltak er gjennomført.

Vaskeriene vil bli oppgradert
Det har vært en del problemer med maskinene i vaskeriene i 2011, og Roderik Jako har utført noe 
service og vedlikehold. I tillegg har styret og vaktmester foretatt mindre vedlikehold. I b2 er to 
maskiner ute av drift. De fleste maskinene er modne for utskifting, den eldste er fra 1983! De fleste 
seksjonseierne (ca 2/3) har egen vaskemaskin i leiligheten.
 Årsmøtet i 2012 vedtok at vaskeriene skulle flyttes til kjelleren, og at de eksisterende vaskeriloka-
lene skulle selges til leilighetsutbygging. Styret har søkt kommunen om omreglering, men prosessen 
har tatt svært lang tid (kommunen har brukt lang tid på saksbehandling, brev har blitt borte i posten 
i flere omganger p.g.a. ny overgang til ny forretningsfører, o.s.v.).
 Når vi får godkjenning fra kommunen til å selge vaskerilokalene vil vaskeriene bli flyttet til 
fyrrommet. Alle vaskemaskiner og tørketromler vil bli skiftet samtidig. 
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Annet utstyr / felles installasjoner

- Ventilasjonsanlegget fungerer tilfredsstillende. Kanalene ble sist renset i 2011. Viftene i vifte-
rommene på takene er fra 80-tallet (?), men fungerer svært stabilt og godt. Pipehattene over 
ventilasjonskanelene ble skiftet i 2012.

- TV-kabler o.l. blir vedlikeholdt av Get, som også leverer TV-signaler til sameiene. Det har vært 
svært få problemer med TV-signalene i 2012.

- Ringeklokkeanlegget fungerer godt.
- Fryseboksene i kjelleren ble slått av i b2 for flere år siden, og vil slås av i b4 når anlegget slutter 

å fungere (det synger på siste verset). Kjøleaggregatet i b4 er koplet sammen med fryseboksene, 
det vil være naturlig å slå av dette også når fryseboksene en gang slutter å virke.

Parkering
Styret har fått mange spørsmål om parkering i året som har gått, og en del gjester o.a. har opplevd å 
få tauet vekk bilene sine. Styret evaluerte avtalen med Oslo Parkeringsservice i 2011, og har konklu-
dert med at vi i hovedsak er fornøyde med arbeidet som blir utført. Det var tidligere ofte problem 
med å få parkeringsplass fordi det sto mange uvedkommende biler på våre plasser, dette problemet 
er nå helt borte.

Hagen kan oppgraderes om noen år
Vi som bor i Blindernveien 2 og 4 er heldige som har store og lyse tomter. Hagen vår er 7 dekar stor, 
og ligger inntil Marienlystparken. Dette gir god bokvalitet.
 I 2012 har sameiene for første gang på flere år hatt en fungerende hagekomité! Komitéens viktigste 
arbeid i 2012 var å ta initiativ til å planlegge hvordan vi kan oppgradere hagen. Komitéen fikk fullmakt 
av styret til å bruke inntil 10 000 kr sammen med en landskapsarkitekt for å planlegge hvordan 
hagen langsomt kan utvikles de neste årene. Komitéen gikk desverre i oppløsning før arkitekten ble 
engasjert.
 Styret diskuterte hageplanene våre 2012, og konkluderte med at store deler av hagen kommer til å 
bli sterkt preget av fasadeoppussingene. Dersom vi skal engasjere en landskapsarkitekt bør vi trolig 
gjøre dette i 2013, slik at hagen kan videreutvikles langsomt fra 2014/2015. Et årlig budsjett på 10 000 
kr er trolig nok til å dekke en slik langsom videreutvikling.

Dugnad med godt oppmøte
Det ble gjennomført vårdugnad 15. mai 2012. Fyrrommene ble malt, parkeringsplassene malt opp, 
utemøblene ble satt ut og hagen ble ryddet. Det var som vanlig svært godt oppmøte på dugnaden; det 
var god stemning, kaker og samling etterpå. 
 De siste årene har vi også hatt en høstdugnad med særlig innvendig vedlikeholdsarbeid. I år var 
det rett og slett for få arbeidsoppgaver til å arrangere høstdugnad: Vi er i ferd med å ta igjen det 
meste av vedlikeholdsetterslepet!

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)
Forskrift for systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheten (Internkontrollforskriften) 
stiller krav til at virksomheter skal systematiserer arbeidet med å etterleve bestemmelsene i lover 
og forskrifter. Boligselskap er definert som virksomhet og skal derfor ha interkontrollsystem. Dette 
omfatter bl.a kontrollsystem og oppfølgning av brannvern, byggherreforskrifter ved anleggsarbeid, 
lekeplasser, og elektrisk anlegg og elektrisk utstyr: Boligselskapet er ansvarlig for at det elektriske 
anlegget i fellesarealet til enhver tid er i orden. Den enkelte sameier er selv ansvarlig for sin egen 
eierseksjon, herunder også elektrisk anlegg til og med sikringsskap. Alle gamle underfordelere (sik-
ringsskap) og sikringsskap i fellesarealene ble skiftet i 2010 og 2011.
 Styret har lagt ut en hms-sjekkliste på www.blindernveien.no/hms, og har oppdatert nettsidene 
med mye informasjon for seksjonseiere og leverandører.
 I henhold til forskriftene skal det være installert røykvarsler og brannslokkingsapparat eller 
brannslange i alle leilighetene. Eier/beboer har ansvaret for at utstyret er til stede og fungerer. Alle 
seksjonene i sameiene foretok felles innkjøp av brannslokkingsapparat m.m. våren 2009. Det ble 
installert felles brannvarslingsanlegg i februar 2012.
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Vernerunder
Sameiene benytter obos’ system for interkontroll/hms-rutiner. Det er gjennomført én verne runde 
i 2012, der styret har gått gjennom obos’ standard sjekklister for boligselskaper. Vernerundene 
har omfattet bl.a. personsikkerhet, radiatorer, fyrrom, ventilasjon, søpppelhåndtering, farlig avfall, 
rutiner, renhold m.m.
 Det ble bare avdekket noen få mindre avvik i vernerunden. Ingen av avvikene var kritiske. Resulta-
tene fra vernerunden er tilgjengelige for forretningsfører, revisor m.m.

Inspeksjon av leilighetene
På grunn av de mange skadene i sameiene (særlig lekkasjene 
i fyringssesongen 2010-2011) varslet Gjensidige høsten 2012 at 
de ønsket å doble forsikringspremien for sameiene. Styret tok 
umiddelbart kontakt med Gjensidige for å orientere om det 
omfattende vedlikeholdsarbeidet som har blitt utført for å få 
bukt med alle lekkasjene. Gjensidige var imponert over arbeidet 
som var utført, og gikk med å redusere premieøkningen til ca 10 
prosent mot at styret gjennomførte en grundig inspeksjon i alle 
leiligheten. Inspeksjonene ble utført i desember 2012.
 Før inspeksjonen skulle alle seksjonseierne gå gjennom en 
30-punkts sjekkliste. Sjekklista omfattet bl.a. brannvern, rør-
opplegg, radiatorer o.l. områder der seksjonseier er ansvarlig 
for vedlikeholdet. Styret hadde i tillegg en sjekkliste utarbeidet 
av Gjensidige. Til sammen ble ca 40 ulike forhold i hver leilighet 
kontrollert.
 Styret har inspisert 78 av 88 leiligheter (10 av seksjonseierne/
leietakerne har ikke svart på brev, telefoner eller e-poster om 
inspeksjonene, og vil bli kontaktet på nytt i 2013). Det ble funnet 
105 alvorlige mangler i 47 av leilighetene. Disse seksjonseierne 
har fått pålegg om utbedringer («må utbedres»). I tillegg ble det 
funnet 65 mindre alvorlige mangler i 42 av leilighetene. Disse 
seksjonseierne har fått anbefaling  om å utføre utbedringer 
(«bør utbedres»). I 20 leiligheter ble det ikke funnet en eneste 
feil eller mangel.
 Alle seksjonseierne har fått brev med oppsummering av 
inspeksjonene. De 47 leilighetene som har fått pålegg om utbedringer har fått 1-4 måneders frist på 
å gjennomføre utbedringene. Dersom påleggene ikke blir fulgt opp vil styret vurdere tvangssalg av 
leiligheten, eventuelt å unnta seksjonen fra sameienes forsikring. D.v.s. at skader som oppstår som 
følge av feil i seksjonen må dekkes av seksjonseieren personlig (verken sameienes forsikring eller 
innboforsikring dekker kjente feil eller mangler).
 Dette er første gang styret har gjennomført inspeksjoner i alle leilighetene, og vi håper at vi ikke 
blir pålagt å gjennomføre slike inspeksjoner igjen. Hver enkelt seksjonseier er ansvarlig for vedli-
keholdet av sin egen seksjon. Styret verken kan eller ønsker å ha ansvaret for vedlikeholdet av hver 
enkelt leilighet.
 Styret ønsker å takke alle seksjonseierne for at det gikk så greit å gjennomføre inspeksjonene. Vi 
ble tatt godt i mot, og de fleste hadde forståelse for hvorfor styret måtte «snoke» i leiligheten deres. 

Oversikt over sameienes faste vedlikeholdsavtaler

- Brannslokkingsapparat: Årlig kontroll av alle brannslokkingsapparat i fellesarealene.  
Avtale med Trygg og Sikker as inngått i 2009, varer til 2014.

- Kloakkpumper i b2: Årlig kontroll av kloakkpumpene.  
Avtale med Xylem Flygt as, inngått i 2011 (løpende avtale).

- Brannalarm: Årlig kontroll av brannalarmanlegget.  
Avtale med Troll Sikkerhet as (Securitas Direct) inngått i 2012 (løpende avtale).

- Brannventilasjon: Årlig kontroll av anlegget.  
Avtale med Bryn Ventilasjon as inngått i 2012 (løpende avtale).

- Heis: Regelmessig kontroll og vedlikehold av heisene.  
Avtale med Euroheis as (løpende avtale).

AntAll leiligheter der  
det Ble funnet mAngler 

 Bør Må

Brannalarm/
-slokkeapparat 0 7
Røykvarsler (batteri) 0 13
Rømningsveier 0 3
Elektrisk 2 3
Sikringsskap (nøkkel) 0 6
Radiator 6 13
Stoppekran 2 15
Totalrehabilitering bad 6 1
Rør og avløp bad 11 19
Rør og avløp kjøkken 4 6
Oppvaskmaskin 8 1
Ventilasjon 22 3
Annet 2 
Antall leiligheter 42 47

De fleste manglene er lette å fikse 
(f.eks. å bytte batteri i røykvarsler). 
Noen få leiligheter er dårlig vedlike-
holdt, og styret har anbefalt sju 
seksjonseiere å totalrehabilitere bad. 
De fleste leilighetene er svært godt 
vedlikeholdt.
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Økonomi
Begge sameiene har en ordnet økonomi, med god kontroll av kostnader. All gammel gjeld (fra oppus-
singene i 1995/2000) ble betalt ned sommeren 2012, og sameiene er nå gjeldfrie.
 Regnskapene er satt opp under forutsetning av fortsatt drift.

Fellesutgifter
Styret justerte fordelingen av fellesutgiftene våren 2012. Tidligere var ikke regningene for fellesutgif-
tene spesifisert med hva pengene brukes til. På grunn av nye lovkrav ba forretningsfører styret om å 
gjøre en vurdering av hvordan fellesutgiftene kan spesifiseres ytterligere. Styret har i henhold til §5 i 
vedtektene fullmakt til å fastsette fordelingen av felleskostnadene. 

Styret fastsatte på bakgrunn av dette følgende delingsmodell for felleskostnadene våren 2012:
- Lik fordeling mellom seksjonene: Trappevask, kabel-TV, strøm i fellesarealene, vaktmester, snø-

brøyting, hage*.
- Fordeling etter eierbrøken (de største leilighetene betaler mest): Avgifter (kommunale og feste-

avgift), forretningsfører, styrehonorar*, administrasjon ellers*, forsikringer, vedlikehold*, opp-
graderinger*, annet*.

Poster merket med * vil normalt ikke bli justert uten vedtak på årsmøtet. De andre postene justeres 
etter kostnadene.

Varmeregnskap: varmtvann og radiatorer
Hver enkelt seksjonseier betaler for sitt eget forbruk av varmtvann og varme (radiatorene). Det er 
målere på alle radiatorer og på varmtvannet som overfører informasjon om forbruket til firmaet 
Ista as hver dag (vi skiftet til digitale målere i 2011). Hver måned betaler hver enkelt seksjonseier et 
á konto-beløp for varme sammen med fellesutgiftene. Den enkelte seksjonseier kan selv bestemme 
hvor mye man ønsker å betale hver måned. Hvert år blir det samlede forbruket regnet sammen. 
Dersom man har betalt for lite gjennom året får man en tilleggsregning, har man betalt for mye får 
man tilbakebetalt penger. Tidligere kom varmeregningene på høsten, fra og med 2012 følger avregnin-
gene kalenderåret, og regningene kommer i april.
 I 2011 fikk alle seksjonseierne «baksmell» på varmeregnin-
gen. Styret gikk gjennom alle á konto-beløpene, og anbefalte 
seksjonseierne å øke den månedlige innbetalingen. I 2012 har 
forbruket vært lavere enn i 2011, og prisene har vært vesentlig 
lavere. De aller fleste seksjonseierne vil få tilbake penger 
etter at varmeregnskapet for 2012 blir gjort opp.

Hafslund justerte prisene for fjernvarme i 2012. Tidligere var 
prisen fastsatt ut fra både strøm- og oljeprisene, mens de nå 
er fastsatt til å ligge bare 5 prosent under strømprisen. Dette 
gjør at det i praksis er mye dyrere å bruke radiatorer og fjern-
varme enn elektrisk oppvarming: Ved bruk av fjernvarme 
må hele radiatoranlegget skrues på, og minst 20 prosent av 
varmen forsvinner på veien fram til leilighetene. Vi må også 
varme opp mye større arealer enn ved elektrisk oppvarming.
 Sameiene skrev et debattinnlegg i Aftenposten i desember 
2012 om fjernvarme prisene, der vi oppfordret Oslo kommune 
(som eier over halvparten av Hafslund) til å regulere ned 
prisene. Forbrukerinspektørene på NRK laget i januar 2013 et 
helt tv-program om fjernvarme på bakgrunn av dette debatt-
innlegget.
 Etter at fasadene har blitt etterisolert vil oppvarmingsbe-
hovet trolig bli redusert. Det er mulig at vi kan klare oss med 
bare elektrisk oppvarming fra 2015 (forutsetter at det er lov å 
slutte å bruke fjernvarme til oppvarming). Vi vil framdeles ha 
behov for fjernvarme til varmtvann. 

32 tirsdag 18. desember 2012Debatt
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Bybane til Fornebu
KolleKtivtrafiKK. En bybane 
til Fornebu kunne vært fer-
dig for ti år siden, hvis ikke 
Akershus fylkeskommune 
hadde hengt seg opp i auto-
matbanen så lenge. Hvordan 
ville for eksempel fire meter 
høye søyler, som banelegemet 
skulle være på, se ut på det 
flate terrenget på Fornebu? 
En automatbane kunne ikke 
tilkobles annen kollektivtrafikk 
på skinner. Da man i politiske 
kretser ikke skjønte dette «jip-
poet», for det var det det var, 

måtte dette «tulleopplegget», 
skrinlegges. 

Ruter vet også at kapasi-
teten i tunnelene i T-bane-
systemet er sprengt. Det 
koster penger, men ingen er 
så oppegående at de tar tak i 
dette og får startet opp. Alle 
kvier seg for å bevilge penger. 
Hadde dette vært i Tyskland, 
med tyskernes grundighet, 
hadde vi hatt banen allerede. 
For det trengs virkelig at noen 
aksjonerer. 

Thorleif Strandholt eks. vognfører

Gi dem en sløyfe, Stang

La «venneløse» som dør alene få en sløyfe fra kommunen, skriver 
Bjørn Olav Roaldseth. Foto: Dan Petter neegaarD

ensomhet. Jeg sitter og 
reflekterer over en reportasje 
i Aftenposten 8. desember. 
Tine Dommerud skriver en 
tankevekkende reportasje 
om en eldre mann som dør 
alene i sin leilighet på selveste 
julaften – og blir først funnet 
fem måneder etter hendelsen. 
Til tross for at mannen hadde 
mennesker rundt seg på alle 
kanter, var det ingen som 
savnet ham. For sogneprest 
Paul Nome i Frogner menighet 
er historien et eksempel på 
den totale ensomhet. Jeg er 
helt enig med Nome når han 
uttrykker seg som følger: Det 
er et paradoks at det står «ven-
ner» når avdøde er så venne-
løs at det går nesten et halvt 
år før noen oppdager at han er 
død. Er ikke dette en hån mot 
avdøde?

Burde det heller ikke snarere 
stå «venneløs»? Det ville jo 
uten tvil være det mest ærlige, 
og jeg vil samtidig mene at 
det ville sette i gang en reflek-
sjon hos dem som leser en 
slik annonse. Videre leser vi 
i reportasjen at på den hvite 

trekisten ligger en kistedekor 
med blomster. Det er slik det 
pleier å være når kommunen 
bekoster gravferden. Men 
blomsterdekoren er uten bånd 
med en personlig hilsen. Det 
er til å gråte av. 

Selv om jeg ikke bor i Oslo, 
har jeg merket meg at hoved-
staden har et utrolig fint og 
«følsomt» menneske som 
ordfører. Han er også – om vi 
skal tro Aftenposten – villig til 
å ha en «fremmed» gjest rundt 
sitt julebord. Flott! Men bør 
ikke ordføreren også nå sørge 
for at blomsterdekorer til «ven-
neløse» fra kommunen bør ha 
en sløyfe med en personlig 
hilsen fra kommunen? Sørger 
ordfører Stang for dette, er jeg 
sikker på at flere kommuner 
vil følge etter. Hvorfor er det 
bare politikere og folk som 
ellers har fått usedvanlig stor 
oppmerksomhet – både rett-
messig og urettmessig – som 
skal honoreres? I døden er vi 
alle riktignok lik – men vi er da 
også endelig like. 

 Bjørn Olav Roaldseth, Stavanger 

hafslund. Hafslund har justert 
prisene på fjernvarme, og for de 
fleste større borettslag og sam-
eier vil det i praksis være langt 
dyrere med fjernvarme enn elek-
trisk oppvarming. 

Hafslunds priser på fjernvar-
me er nå fastsatt til å ligge bare 
fem prosent under vanlig strøm-
pris, men har tilleggskostnader 
som gjør at fjernvarme i praksis 
blir langt dyrere. 

I vårt tilfelle – et boligsameie 
med 88 leiligheter på Marienlyst 
i Oslo – betyr Hafslunds prismo-
dell at fjernvarme trolig koster 
flere hundre tusen kroner mer 
hvert år enn elektrisk oppvar-
ming. Dette har flere årsaker: Vi 
har, som de fleste andre større 
boligselskaper, felles vannbåren 
oppvarming via radiatorer. For 
å varme opp radiatorene må he-
le anlegget kjøres i gang, og det 
går tapt mye varme i rør og veg-
ger før varmen kommer frem til 
leilighetene. Elektriske panelov-
ner kan styres langt mer nøy-
aktig, og det er lettere for hver 
enkelt beboer å kontrollere sitt 
eget forbruk. Oppvarming med 
fjernvarme er altså mindre effek-
tivt enn å bruke strøm. 

Det koster også langt mer å 
vedlikeholde vannbåren varme 
enn elektriske panelovner. Bare 
i sameiene våre har vi brukt nes-
ten 1,5 millioner kroner på ved-
likehold av fjernvarme- og ra-
diatoranlegget de siste to årene. 
I tillegg kommer kostnader ved 
lekkasjer og lignende driftspro-
blemer. 

Fjernvarmesentralene har og-
så vist seg å være ustabile og fø-
re til problemer for brukerne. I 
fjor gjorde en feil på Hafslunds 
styringssystem for fjernvarme-
anlegget at det gikk ut kokende 
vann (!) i springen til enkelte av 
beboerne våre. 

Oslo kommune eier over halv-
parten av aksjene i Hafslund, 
og prisen på fjernvarme er etter 
det vi forstår i stor grad politisk 
fastsatt. Det er tankevekkende at 
Hafslund har prismodeller som 
gjør at miljøvennlig fjernvarme 
i praksis blir langt dyrere å bru-
ke enn elektrisk oppvarming, og 
det er tankevekkende at ikke by-

styret eller ansvarlig byråd sør-
ger for at det også finnes økono-
miske incentiver til å velge det 
mest miljøvennlige alternativet. 
Prisen på fjernvarmen bør re-
duseres betraktelig for at dette 

oppvarmingsalternativet skal bli 
et reelt bedre alternativ for Os-
los befolkning.

 Erik Bolstad, styreleder for 
boligsameiene Blindernveien 2 og 4  

Prisen på fjernvarmen bør reduseres betraktelig for at dette oppvar-
mingsalternativet skal bli et reelt bedre alternativ for Oslos befolkning, 
skriver Erik Bolstad.  Foto: Dan P.  neegaarD 

Dyrt å bruke fjernvarme 

investeringer. Oslo vokser som 
aldri før. Det betyr at det er et 
enormt behov for nye veier, nye 
jernbanelinjer og nye T-bane-
tunneler. I Oslo er det ventet at 
trafikken vil øke med 39 prosent 
innen 2030, og 85 prosent innen 
2060. Hittil har infrastruktu-
ren ikke holdt følge med befolk-
ningsveksten, fordi Regjeringen 
ikke er villig til å investere her.  

I 2012 fikk Oslo-området ikke 
én eneste krone fra Regjerin-
gens belønningsordning for kol-
lektivtransport, mens rødgrønne 
Trondheim fikk 620 kroner pr. 
innbygger. Denne belønnings-
ordningen er ekstra merkelig 
når vi vet at kollektivandelen i 
Oslo er nesten tre ganger så høy 
som i Trondheim. Det er heller 
ingenting som tyder på at Oslo 
vil få penger fra denne ordnin-
gen i 2013. Arbeiderpartiet, So-
sialistisk Venstreparti og Senter-
partiet vil dessuten ikke bygge 
ny jernbanetunnel under Oslo 

før 2025-2030, til tross for at 
tunnelen allerede er en flaske-
hals i transportsystemet. 

Da Stortinget behandlet stats-
budsjettet for 2013 fremmet 
Fremskrittspartiet forslag om 
betydelige investeringer i infra-
struktur i Oslo-området, blant 
annet 3,4 milliarder kroner ek-
stra til jernbaneutbygging i in-
tercity-triangelet. Dette tilsvarer 
10 kilometer ekstra dobbeltspor 
for tog med en hastighet på over 
200 km/t. Frp fremmet også for-
slag om 325 millioner ekstra til 
drift av kollektivtransport i Oslo-
området, 355 millioner kroner 
ekstra til fylkesveier i Oslo og 
Akershus, 183 millioner kroner 
ekstra til veivedlikehold i nabo-
fylkene og 132 millioner kroner 
ekstra til trafikksikkerhetstiltak. 
Frp fremmet dessuten forslag 
om å fremskynde planene for 
ny jernbanetunnel under Oslo, 
og forslag om å få en rask avkla-
ring om plassering av tredje rul-

lebane på Gardermoen. Dessver-
re ble samtlige forslag nedstemt 
på Stortinget. Forslagene ble 
nedstemt til tross for at Statis-
tisk sentralbyrå har beregnet de 
makroøkonomiske konsekven-
sene av Fremskrittspartiets al-
ternative statsbudsjett for 2013, 
og kommet frem til at Frps bud-
sjettforslag ville medført 0,1 pro-
sentpoeng lavere rente. 

Det er lønnsomt for samfun-
net å investere i infrastruktur i 
de største byområdene. Oljefon-
det er på 3700 milliarder kroner, 
og det er ikke alle investeringe-
ne der som har vært like lønn-
somme. Kanskje man skulle in-
vestere litt mindre i europeiske 
statsobligasjoner, og litt mer i 
vårt eget land? Jeg håper på en 
ny, borgerlig regjering som er 
villig til å investere der behovet 
er størst. 

Bård Hoksrud, samferdselspolitisk 
talsmann og stortingsrepresentant Frp 

Infrastrukturen i Oslo sviktes
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Bybane til Fornebu
KolleKtivtrafiKK. En bybane 
til Fornebu kunne vært fer-
dig for ti år siden, hvis ikke 
Akershus fylkeskommune 
hadde hengt seg opp i auto-
matbanen så lenge. Hvordan 
ville for eksempel fire meter 
høye søyler, som banelegemet 
skulle være på, se ut på det 
flate terrenget på Fornebu? 
En automatbane kunne ikke 
tilkobles annen kollektivtrafikk 
på skinner. Da man i politiske 
kretser ikke skjønte dette «jip-
poet», for det var det det var, 

måtte dette «tulleopplegget», 
skrinlegges. 

Ruter vet også at kapasi-
teten i tunnelene i T-bane-
systemet er sprengt. Det 
koster penger, men ingen er 
så oppegående at de tar tak i 
dette og får startet opp. Alle 
kvier seg for å bevilge penger. 
Hadde dette vært i Tyskland, 
med tyskernes grundighet, 
hadde vi hatt banen allerede. 
For det trengs virkelig at noen 
aksjonerer. 

Thorleif Strandholt eks. vognfører

Gi dem en sløyfe, Stang

La «venneløse» som dør alene få en sløyfe fra kommunen, skriver 
Bjørn Olav Roaldseth. Foto: Dan Petter neegaarD

ensomhet. Jeg sitter og 
reflekterer over en reportasje 
i Aftenposten 8. desember. 
Tine Dommerud skriver en 
tankevekkende reportasje 
om en eldre mann som dør 
alene i sin leilighet på selveste 
julaften – og blir først funnet 
fem måneder etter hendelsen. 
Til tross for at mannen hadde 
mennesker rundt seg på alle 
kanter, var det ingen som 
savnet ham. For sogneprest 
Paul Nome i Frogner menighet 
er historien et eksempel på 
den totale ensomhet. Jeg er 
helt enig med Nome når han 
uttrykker seg som følger: Det 
er et paradoks at det står «ven-
ner» når avdøde er så venne-
løs at det går nesten et halvt 
år før noen oppdager at han er 
død. Er ikke dette en hån mot 
avdøde?

Burde det heller ikke snarere 
stå «venneløs»? Det ville jo 
uten tvil være det mest ærlige, 
og jeg vil samtidig mene at 
det ville sette i gang en reflek-
sjon hos dem som leser en 
slik annonse. Videre leser vi 
i reportasjen at på den hvite 

trekisten ligger en kistedekor 
med blomster. Det er slik det 
pleier å være når kommunen 
bekoster gravferden. Men 
blomsterdekoren er uten bånd 
med en personlig hilsen. Det 
er til å gråte av. 

Selv om jeg ikke bor i Oslo, 
har jeg merket meg at hoved-
staden har et utrolig fint og 
«følsomt» menneske som 
ordfører. Han er også – om vi 
skal tro Aftenposten – villig til 
å ha en «fremmed» gjest rundt 
sitt julebord. Flott! Men bør 
ikke ordføreren også nå sørge 
for at blomsterdekorer til «ven-
neløse» fra kommunen bør ha 
en sløyfe med en personlig 
hilsen fra kommunen? Sørger 
ordfører Stang for dette, er jeg 
sikker på at flere kommuner 
vil følge etter. Hvorfor er det 
bare politikere og folk som 
ellers har fått usedvanlig stor 
oppmerksomhet – både rett-
messig og urettmessig – som 
skal honoreres? I døden er vi 
alle riktignok lik – men vi er da 
også endelig like. 

 Bjørn Olav Roaldseth, Stavanger 

hafslund. Hafslund har justert 
prisene på fjernvarme, og for de 
fleste større borettslag og sam-
eier vil det i praksis være langt 
dyrere med fjernvarme enn elek-
trisk oppvarming. 

Hafslunds priser på fjernvar-
me er nå fastsatt til å ligge bare 
fem prosent under vanlig strøm-
pris, men har tilleggskostnader 
som gjør at fjernvarme i praksis 
blir langt dyrere. 

I vårt tilfelle – et boligsameie 
med 88 leiligheter på Marienlyst 
i Oslo – betyr Hafslunds prismo-
dell at fjernvarme trolig koster 
flere hundre tusen kroner mer 
hvert år enn elektrisk oppvar-
ming. Dette har flere årsaker: Vi 
har, som de fleste andre større 
boligselskaper, felles vannbåren 
oppvarming via radiatorer. For 
å varme opp radiatorene må he-
le anlegget kjøres i gang, og det 
går tapt mye varme i rør og veg-
ger før varmen kommer frem til 
leilighetene. Elektriske panelov-
ner kan styres langt mer nøy-
aktig, og det er lettere for hver 
enkelt beboer å kontrollere sitt 
eget forbruk. Oppvarming med 
fjernvarme er altså mindre effek-
tivt enn å bruke strøm. 

Det koster også langt mer å 
vedlikeholde vannbåren varme 
enn elektriske panelovner. Bare 
i sameiene våre har vi brukt nes-
ten 1,5 millioner kroner på ved-
likehold av fjernvarme- og ra-
diatoranlegget de siste to årene. 
I tillegg kommer kostnader ved 
lekkasjer og lignende driftspro-
blemer. 

Fjernvarmesentralene har og-
så vist seg å være ustabile og fø-
re til problemer for brukerne. I 
fjor gjorde en feil på Hafslunds 
styringssystem for fjernvarme-
anlegget at det gikk ut kokende 
vann (!) i springen til enkelte av 
beboerne våre. 

Oslo kommune eier over halv-
parten av aksjene i Hafslund, 
og prisen på fjernvarme er etter 
det vi forstår i stor grad politisk 
fastsatt. Det er tankevekkende at 
Hafslund har prismodeller som 
gjør at miljøvennlig fjernvarme 
i praksis blir langt dyrere å bru-
ke enn elektrisk oppvarming, og 
det er tankevekkende at ikke by-

styret eller ansvarlig byråd sør-
ger for at det også finnes økono-
miske incentiver til å velge det 
mest miljøvennlige alternativet. 
Prisen på fjernvarmen bør re-
duseres betraktelig for at dette 

oppvarmingsalternativet skal bli 
et reelt bedre alternativ for Os-
los befolkning.

 Erik Bolstad, styreleder for 
boligsameiene Blindernveien 2 og 4  

Prisen på fjernvarmen bør reduseres betraktelig for at dette oppvar-
mingsalternativet skal bli et reelt bedre alternativ for Oslos befolkning, 
skriver Erik Bolstad.  Foto: Dan P.  neegaarD 

Dyrt å bruke fjernvarme 

investeringer. Oslo vokser som 
aldri før. Det betyr at det er et 
enormt behov for nye veier, nye 
jernbanelinjer og nye T-bane-
tunneler. I Oslo er det ventet at 
trafikken vil øke med 39 prosent 
innen 2030, og 85 prosent innen 
2060. Hittil har infrastruktu-
ren ikke holdt følge med befolk-
ningsveksten, fordi Regjeringen 
ikke er villig til å investere her.  

I 2012 fikk Oslo-området ikke 
én eneste krone fra Regjerin-
gens belønningsordning for kol-
lektivtransport, mens rødgrønne 
Trondheim fikk 620 kroner pr. 
innbygger. Denne belønnings-
ordningen er ekstra merkelig 
når vi vet at kollektivandelen i 
Oslo er nesten tre ganger så høy 
som i Trondheim. Det er heller 
ingenting som tyder på at Oslo 
vil få penger fra denne ordnin-
gen i 2013. Arbeiderpartiet, So-
sialistisk Venstreparti og Senter-
partiet vil dessuten ikke bygge 
ny jernbanetunnel under Oslo 

før 2025-2030, til tross for at 
tunnelen allerede er en flaske-
hals i transportsystemet. 

Da Stortinget behandlet stats-
budsjettet for 2013 fremmet 
Fremskrittspartiet forslag om 
betydelige investeringer i infra-
struktur i Oslo-området, blant 
annet 3,4 milliarder kroner ek-
stra til jernbaneutbygging i in-
tercity-triangelet. Dette tilsvarer 
10 kilometer ekstra dobbeltspor 
for tog med en hastighet på over 
200 km/t. Frp fremmet også for-
slag om 325 millioner ekstra til 
drift av kollektivtransport i Oslo-
området, 355 millioner kroner 
ekstra til fylkesveier i Oslo og 
Akershus, 183 millioner kroner 
ekstra til veivedlikehold i nabo-
fylkene og 132 millioner kroner 
ekstra til trafikksikkerhetstiltak. 
Frp fremmet dessuten forslag 
om å fremskynde planene for 
ny jernbanetunnel under Oslo, 
og forslag om å få en rask avkla-
ring om plassering av tredje rul-

lebane på Gardermoen. Dessver-
re ble samtlige forslag nedstemt 
på Stortinget. Forslagene ble 
nedstemt til tross for at Statis-
tisk sentralbyrå har beregnet de 
makroøkonomiske konsekven-
sene av Fremskrittspartiets al-
ternative statsbudsjett for 2013, 
og kommet frem til at Frps bud-
sjettforslag ville medført 0,1 pro-
sentpoeng lavere rente. 

Det er lønnsomt for samfun-
net å investere i infrastruktur i 
de største byområdene. Oljefon-
det er på 3700 milliarder kroner, 
og det er ikke alle investeringe-
ne der som har vært like lønn-
somme. Kanskje man skulle in-
vestere litt mindre i europeiske 
statsobligasjoner, og litt mer i 
vårt eget land? Jeg håper på en 
ny, borgerlig regjering som er 
villig til å investere der behovet 
er størst. 

Bård Hoksrud, samferdselspolitisk 
talsmann og stortingsrepresentant Frp 

Infrastrukturen i Oslo sviktes
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Vær Varsom-

plakatens regler for god pres-
seskikk. Den som mener seg 
rammet av urettmessig avi-
somtale, oppfordres til å ta 
kontakt med redaksjonen. 
Pressens Faglige Utvalg (PFU) 
er et klage-organ oppnevnt 
av Norsk Presseforbund, som 
behandler klager mot pressen 
i presseetiske spørsmål. 
Adresse: PFU, Rådhusgt. 17, 
pb 46 Sentrum, 0101 Oslo

Bybane til Fornebu
KolleKtivtrafiKK. En bybane 
til Fornebu kunne vært fer-
dig for ti år siden, hvis ikke 
Akershus fylkeskommune 
hadde hengt seg opp i auto-
matbanen så lenge. Hvordan 
ville for eksempel fire meter 
høye søyler, som banelegemet 
skulle være på, se ut på det 
flate terrenget på Fornebu? 
En automatbane kunne ikke 
tilkobles annen kollektivtrafikk 
på skinner. Da man i politiske 
kretser ikke skjønte dette «jip-
poet», for det var det det var, 

måtte dette «tulleopplegget», 
skrinlegges. 

Ruter vet også at kapasi-
teten i tunnelene i T-bane-
systemet er sprengt. Det 
koster penger, men ingen er 
så oppegående at de tar tak i 
dette og får startet opp. Alle 
kvier seg for å bevilge penger. 
Hadde dette vært i Tyskland, 
med tyskernes grundighet, 
hadde vi hatt banen allerede. 
For det trengs virkelig at noen 
aksjonerer. 

Thorleif Strandholt eks. vognfører

Gi dem en sløyfe, Stang

La «venneløse» som dør alene få en sløyfe fra kommunen, skriver 
Bjørn Olav Roaldseth. Foto: Dan Petter neegaarD

ensomhet. Jeg sitter og 
reflekterer over en reportasje 
i Aftenposten 8. desember. 
Tine Dommerud skriver en 
tankevekkende reportasje 
om en eldre mann som dør 
alene i sin leilighet på selveste 
julaften – og blir først funnet 
fem måneder etter hendelsen. 
Til tross for at mannen hadde 
mennesker rundt seg på alle 
kanter, var det ingen som 
savnet ham. For sogneprest 
Paul Nome i Frogner menighet 
er historien et eksempel på 
den totale ensomhet. Jeg er 
helt enig med Nome når han 
uttrykker seg som følger: Det 
er et paradoks at det står «ven-
ner» når avdøde er så venne-
løs at det går nesten et halvt 
år før noen oppdager at han er 
død. Er ikke dette en hån mot 
avdøde?

Burde det heller ikke snarere 
stå «venneløs»? Det ville jo 
uten tvil være det mest ærlige, 
og jeg vil samtidig mene at 
det ville sette i gang en reflek-
sjon hos dem som leser en 
slik annonse. Videre leser vi 
i reportasjen at på den hvite 

trekisten ligger en kistedekor 
med blomster. Det er slik det 
pleier å være når kommunen 
bekoster gravferden. Men 
blomsterdekoren er uten bånd 
med en personlig hilsen. Det 
er til å gråte av. 

Selv om jeg ikke bor i Oslo, 
har jeg merket meg at hoved-
staden har et utrolig fint og 
«følsomt» menneske som 
ordfører. Han er også – om vi 
skal tro Aftenposten – villig til 
å ha en «fremmed» gjest rundt 
sitt julebord. Flott! Men bør 
ikke ordføreren også nå sørge 
for at blomsterdekorer til «ven-
neløse» fra kommunen bør ha 
en sløyfe med en personlig 
hilsen fra kommunen? Sørger 
ordfører Stang for dette, er jeg 
sikker på at flere kommuner 
vil følge etter. Hvorfor er det 
bare politikere og folk som 
ellers har fått usedvanlig stor 
oppmerksomhet – både rett-
messig og urettmessig – som 
skal honoreres? I døden er vi 
alle riktignok lik – men vi er da 
også endelig like. 

 Bjørn Olav Roaldseth, Stavanger 

hafslund. Hafslund har justert 
prisene på fjernvarme, og for de 
fleste større borettslag og sam-
eier vil det i praksis være langt 
dyrere med fjernvarme enn elek-
trisk oppvarming. 

Hafslunds priser på fjernvar-
me er nå fastsatt til å ligge bare 
fem prosent under vanlig strøm-
pris, men har tilleggskostnader 
som gjør at fjernvarme i praksis 
blir langt dyrere. 

I vårt tilfelle – et boligsameie 
med 88 leiligheter på Marienlyst 
i Oslo – betyr Hafslunds prismo-
dell at fjernvarme trolig koster 
flere hundre tusen kroner mer 
hvert år enn elektrisk oppvar-
ming. Dette har flere årsaker: Vi 
har, som de fleste andre større 
boligselskaper, felles vannbåren 
oppvarming via radiatorer. For 
å varme opp radiatorene må he-
le anlegget kjøres i gang, og det 
går tapt mye varme i rør og veg-
ger før varmen kommer frem til 
leilighetene. Elektriske panelov-
ner kan styres langt mer nøy-
aktig, og det er lettere for hver 
enkelt beboer å kontrollere sitt 
eget forbruk. Oppvarming med 
fjernvarme er altså mindre effek-
tivt enn å bruke strøm. 

Det koster også langt mer å 
vedlikeholde vannbåren varme 
enn elektriske panelovner. Bare 
i sameiene våre har vi brukt nes-
ten 1,5 millioner kroner på ved-
likehold av fjernvarme- og ra-
diatoranlegget de siste to årene. 
I tillegg kommer kostnader ved 
lekkasjer og lignende driftspro-
blemer. 

Fjernvarmesentralene har og-
så vist seg å være ustabile og fø-
re til problemer for brukerne. I 
fjor gjorde en feil på Hafslunds 
styringssystem for fjernvarme-
anlegget at det gikk ut kokende 
vann (!) i springen til enkelte av 
beboerne våre. 

Oslo kommune eier over halv-
parten av aksjene i Hafslund, 
og prisen på fjernvarme er etter 
det vi forstår i stor grad politisk 
fastsatt. Det er tankevekkende at 
Hafslund har prismodeller som 
gjør at miljøvennlig fjernvarme 
i praksis blir langt dyrere å bru-
ke enn elektrisk oppvarming, og 
det er tankevekkende at ikke by-

styret eller ansvarlig byråd sør-
ger for at det også finnes økono-
miske incentiver til å velge det 
mest miljøvennlige alternativet. 
Prisen på fjernvarmen bør re-
duseres betraktelig for at dette 

oppvarmingsalternativet skal bli 
et reelt bedre alternativ for Os-
los befolkning.

 Erik Bolstad, styreleder for 
boligsameiene Blindernveien 2 og 4  

Prisen på fjernvarmen bør reduseres betraktelig for at dette oppvar-
mingsalternativet skal bli et reelt bedre alternativ for Oslos befolkning, 
skriver Erik Bolstad.  Foto: Dan P.  neegaarD 

Dyrt å bruke fjernvarme 

investeringer. Oslo vokser som 
aldri før. Det betyr at det er et 
enormt behov for nye veier, nye 
jernbanelinjer og nye T-bane-
tunneler. I Oslo er det ventet at 
trafikken vil øke med 39 prosent 
innen 2030, og 85 prosent innen 
2060. Hittil har infrastruktu-
ren ikke holdt følge med befolk-
ningsveksten, fordi Regjeringen 
ikke er villig til å investere her.  

I 2012 fikk Oslo-området ikke 
én eneste krone fra Regjerin-
gens belønningsordning for kol-
lektivtransport, mens rødgrønne 
Trondheim fikk 620 kroner pr. 
innbygger. Denne belønnings-
ordningen er ekstra merkelig 
når vi vet at kollektivandelen i 
Oslo er nesten tre ganger så høy 
som i Trondheim. Det er heller 
ingenting som tyder på at Oslo 
vil få penger fra denne ordnin-
gen i 2013. Arbeiderpartiet, So-
sialistisk Venstreparti og Senter-
partiet vil dessuten ikke bygge 
ny jernbanetunnel under Oslo 

før 2025-2030, til tross for at 
tunnelen allerede er en flaske-
hals i transportsystemet. 

Da Stortinget behandlet stats-
budsjettet for 2013 fremmet 
Fremskrittspartiet forslag om 
betydelige investeringer i infra-
struktur i Oslo-området, blant 
annet 3,4 milliarder kroner ek-
stra til jernbaneutbygging i in-
tercity-triangelet. Dette tilsvarer 
10 kilometer ekstra dobbeltspor 
for tog med en hastighet på over 
200 km/t. Frp fremmet også for-
slag om 325 millioner ekstra til 
drift av kollektivtransport i Oslo-
området, 355 millioner kroner 
ekstra til fylkesveier i Oslo og 
Akershus, 183 millioner kroner 
ekstra til veivedlikehold i nabo-
fylkene og 132 millioner kroner 
ekstra til trafikksikkerhetstiltak. 
Frp fremmet dessuten forslag 
om å fremskynde planene for 
ny jernbanetunnel under Oslo, 
og forslag om å få en rask avkla-
ring om plassering av tredje rul-

lebane på Gardermoen. Dessver-
re ble samtlige forslag nedstemt 
på Stortinget. Forslagene ble 
nedstemt til tross for at Statis-
tisk sentralbyrå har beregnet de 
makroøkonomiske konsekven-
sene av Fremskrittspartiets al-
ternative statsbudsjett for 2013, 
og kommet frem til at Frps bud-
sjettforslag ville medført 0,1 pro-
sentpoeng lavere rente. 

Det er lønnsomt for samfun-
net å investere i infrastruktur i 
de største byområdene. Oljefon-
det er på 3700 milliarder kroner, 
og det er ikke alle investeringe-
ne der som har vært like lønn-
somme. Kanskje man skulle in-
vestere litt mindre i europeiske 
statsobligasjoner, og litt mer i 
vårt eget land? Jeg håper på en 
ny, borgerlig regjering som er 
villig til å investere der behovet 
er størst. 

Bård Hoksrud, samferdselspolitisk 
talsmann og stortingsrepresentant Frp 

Infrastrukturen i Oslo sviktes
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Bybane til Fornebu
KolleKtivtrafiKK. En bybane 
til Fornebu kunne vært fer-
dig for ti år siden, hvis ikke 
Akershus fylkeskommune 
hadde hengt seg opp i auto-
matbanen så lenge. Hvordan 
ville for eksempel fire meter 
høye søyler, som banelegemet 
skulle være på, se ut på det 
flate terrenget på Fornebu? 
En automatbane kunne ikke 
tilkobles annen kollektivtrafikk 
på skinner. Da man i politiske 
kretser ikke skjønte dette «jip-
poet», for det var det det var, 

måtte dette «tulleopplegget», 
skrinlegges. 

Ruter vet også at kapasi-
teten i tunnelene i T-bane-
systemet er sprengt. Det 
koster penger, men ingen er 
så oppegående at de tar tak i 
dette og får startet opp. Alle 
kvier seg for å bevilge penger. 
Hadde dette vært i Tyskland, 
med tyskernes grundighet, 
hadde vi hatt banen allerede. 
For det trengs virkelig at noen 
aksjonerer. 

Thorleif Strandholt eks. vognfører

Gi dem en sløyfe, Stang

La «venneløse» som dør alene få en sløyfe fra kommunen, skriver 
Bjørn Olav Roaldseth. Foto: Dan Petter neegaarD

ensomhet. Jeg sitter og 
reflekterer over en reportasje 
i Aftenposten 8. desember. 
Tine Dommerud skriver en 
tankevekkende reportasje 
om en eldre mann som dør 
alene i sin leilighet på selveste 
julaften – og blir først funnet 
fem måneder etter hendelsen. 
Til tross for at mannen hadde 
mennesker rundt seg på alle 
kanter, var det ingen som 
savnet ham. For sogneprest 
Paul Nome i Frogner menighet 
er historien et eksempel på 
den totale ensomhet. Jeg er 
helt enig med Nome når han 
uttrykker seg som følger: Det 
er et paradoks at det står «ven-
ner» når avdøde er så venne-
løs at det går nesten et halvt 
år før noen oppdager at han er 
død. Er ikke dette en hån mot 
avdøde?

Burde det heller ikke snarere 
stå «venneløs»? Det ville jo 
uten tvil være det mest ærlige, 
og jeg vil samtidig mene at 
det ville sette i gang en reflek-
sjon hos dem som leser en 
slik annonse. Videre leser vi 
i reportasjen at på den hvite 

trekisten ligger en kistedekor 
med blomster. Det er slik det 
pleier å være når kommunen 
bekoster gravferden. Men 
blomsterdekoren er uten bånd 
med en personlig hilsen. Det 
er til å gråte av. 

Selv om jeg ikke bor i Oslo, 
har jeg merket meg at hoved-
staden har et utrolig fint og 
«følsomt» menneske som 
ordfører. Han er også – om vi 
skal tro Aftenposten – villig til 
å ha en «fremmed» gjest rundt 
sitt julebord. Flott! Men bør 
ikke ordføreren også nå sørge 
for at blomsterdekorer til «ven-
neløse» fra kommunen bør ha 
en sløyfe med en personlig 
hilsen fra kommunen? Sørger 
ordfører Stang for dette, er jeg 
sikker på at flere kommuner 
vil følge etter. Hvorfor er det 
bare politikere og folk som 
ellers har fått usedvanlig stor 
oppmerksomhet – både rett-
messig og urettmessig – som 
skal honoreres? I døden er vi 
alle riktignok lik – men vi er da 
også endelig like. 

 Bjørn Olav Roaldseth, Stavanger 

hafslund. Hafslund har justert 
prisene på fjernvarme, og for de 
fleste større borettslag og sam-
eier vil det i praksis være langt 
dyrere med fjernvarme enn elek-
trisk oppvarming. 

Hafslunds priser på fjernvar-
me er nå fastsatt til å ligge bare 
fem prosent under vanlig strøm-
pris, men har tilleggskostnader 
som gjør at fjernvarme i praksis 
blir langt dyrere. 

I vårt tilfelle – et boligsameie 
med 88 leiligheter på Marienlyst 
i Oslo – betyr Hafslunds prismo-
dell at fjernvarme trolig koster 
flere hundre tusen kroner mer 
hvert år enn elektrisk oppvar-
ming. Dette har flere årsaker: Vi 
har, som de fleste andre større 
boligselskaper, felles vannbåren 
oppvarming via radiatorer. For 
å varme opp radiatorene må he-
le anlegget kjøres i gang, og det 
går tapt mye varme i rør og veg-
ger før varmen kommer frem til 
leilighetene. Elektriske panelov-
ner kan styres langt mer nøy-
aktig, og det er lettere for hver 
enkelt beboer å kontrollere sitt 
eget forbruk. Oppvarming med 
fjernvarme er altså mindre effek-
tivt enn å bruke strøm. 

Det koster også langt mer å 
vedlikeholde vannbåren varme 
enn elektriske panelovner. Bare 
i sameiene våre har vi brukt nes-
ten 1,5 millioner kroner på ved-
likehold av fjernvarme- og ra-
diatoranlegget de siste to årene. 
I tillegg kommer kostnader ved 
lekkasjer og lignende driftspro-
blemer. 

Fjernvarmesentralene har og-
så vist seg å være ustabile og fø-
re til problemer for brukerne. I 
fjor gjorde en feil på Hafslunds 
styringssystem for fjernvarme-
anlegget at det gikk ut kokende 
vann (!) i springen til enkelte av 
beboerne våre. 

Oslo kommune eier over halv-
parten av aksjene i Hafslund, 
og prisen på fjernvarme er etter 
det vi forstår i stor grad politisk 
fastsatt. Det er tankevekkende at 
Hafslund har prismodeller som 
gjør at miljøvennlig fjernvarme 
i praksis blir langt dyrere å bru-
ke enn elektrisk oppvarming, og 
det er tankevekkende at ikke by-

styret eller ansvarlig byråd sør-
ger for at det også finnes økono-
miske incentiver til å velge det 
mest miljøvennlige alternativet. 
Prisen på fjernvarmen bør re-
duseres betraktelig for at dette 

oppvarmingsalternativet skal bli 
et reelt bedre alternativ for Os-
los befolkning.

 Erik Bolstad, styreleder for 
boligsameiene Blindernveien 2 og 4  

Prisen på fjernvarmen bør reduseres betraktelig for at dette oppvar-
mingsalternativet skal bli et reelt bedre alternativ for Oslos befolkning, 
skriver Erik Bolstad.  Foto: Dan P.  neegaarD 

Dyrt å bruke fjernvarme 

investeringer. Oslo vokser som 
aldri før. Det betyr at det er et 
enormt behov for nye veier, nye 
jernbanelinjer og nye T-bane-
tunneler. I Oslo er det ventet at 
trafikken vil øke med 39 prosent 
innen 2030, og 85 prosent innen 
2060. Hittil har infrastruktu-
ren ikke holdt følge med befolk-
ningsveksten, fordi Regjeringen 
ikke er villig til å investere her.  

I 2012 fikk Oslo-området ikke 
én eneste krone fra Regjerin-
gens belønningsordning for kol-
lektivtransport, mens rødgrønne 
Trondheim fikk 620 kroner pr. 
innbygger. Denne belønnings-
ordningen er ekstra merkelig 
når vi vet at kollektivandelen i 
Oslo er nesten tre ganger så høy 
som i Trondheim. Det er heller 
ingenting som tyder på at Oslo 
vil få penger fra denne ordnin-
gen i 2013. Arbeiderpartiet, So-
sialistisk Venstreparti og Senter-
partiet vil dessuten ikke bygge 
ny jernbanetunnel under Oslo 

før 2025-2030, til tross for at 
tunnelen allerede er en flaske-
hals i transportsystemet. 

Da Stortinget behandlet stats-
budsjettet for 2013 fremmet 
Fremskrittspartiet forslag om 
betydelige investeringer i infra-
struktur i Oslo-området, blant 
annet 3,4 milliarder kroner ek-
stra til jernbaneutbygging i in-
tercity-triangelet. Dette tilsvarer 
10 kilometer ekstra dobbeltspor 
for tog med en hastighet på over 
200 km/t. Frp fremmet også for-
slag om 325 millioner ekstra til 
drift av kollektivtransport i Oslo-
området, 355 millioner kroner 
ekstra til fylkesveier i Oslo og 
Akershus, 183 millioner kroner 
ekstra til veivedlikehold i nabo-
fylkene og 132 millioner kroner 
ekstra til trafikksikkerhetstiltak. 
Frp fremmet dessuten forslag 
om å fremskynde planene for 
ny jernbanetunnel under Oslo, 
og forslag om å få en rask avkla-
ring om plassering av tredje rul-

lebane på Gardermoen. Dessver-
re ble samtlige forslag nedstemt 
på Stortinget. Forslagene ble 
nedstemt til tross for at Statis-
tisk sentralbyrå har beregnet de 
makroøkonomiske konsekven-
sene av Fremskrittspartiets al-
ternative statsbudsjett for 2013, 
og kommet frem til at Frps bud-
sjettforslag ville medført 0,1 pro-
sentpoeng lavere rente. 

Det er lønnsomt for samfun-
net å investere i infrastruktur i 
de største byområdene. Oljefon-
det er på 3700 milliarder kroner, 
og det er ikke alle investeringe-
ne der som har vært like lønn-
somme. Kanskje man skulle in-
vestere litt mindre i europeiske 
statsobligasjoner, og litt mer i 
vårt eget land? Jeg håper på en 
ny, borgerlig regjering som er 
villig til å investere der behovet 
er størst. 

Bård Hoksrud, samferdselspolitisk 
talsmann og stortingsrepresentant Frp 

Infrastrukturen i Oslo sviktes
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kontakt med redaksjonen. 
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av Norsk Presseforbund, som 
behandler klager mot pressen 
i presseetiske spørsmål. 
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Bybane til Fornebu
KolleKtivtrafiKK. En bybane 
til Fornebu kunne vært fer-
dig for ti år siden, hvis ikke 
Akershus fylkeskommune 
hadde hengt seg opp i auto-
matbanen så lenge. Hvordan 
ville for eksempel fire meter 
høye søyler, som banelegemet 
skulle være på, se ut på det 
flate terrenget på Fornebu? 
En automatbane kunne ikke 
tilkobles annen kollektivtrafikk 
på skinner. Da man i politiske 
kretser ikke skjønte dette «jip-
poet», for det var det det var, 

måtte dette «tulleopplegget», 
skrinlegges. 

Ruter vet også at kapasi-
teten i tunnelene i T-bane-
systemet er sprengt. Det 
koster penger, men ingen er 
så oppegående at de tar tak i 
dette og får startet opp. Alle 
kvier seg for å bevilge penger. 
Hadde dette vært i Tyskland, 
med tyskernes grundighet, 
hadde vi hatt banen allerede. 
For det trengs virkelig at noen 
aksjonerer. 

Thorleif Strandholt eks. vognfører

Gi dem en sløyfe, Stang

La «venneløse» som dør alene få en sløyfe fra kommunen, skriver 
Bjørn Olav Roaldseth. Foto: Dan Petter neegaarD

ensomhet. Jeg sitter og 
reflekterer over en reportasje 
i Aftenposten 8. desember. 
Tine Dommerud skriver en 
tankevekkende reportasje 
om en eldre mann som dør 
alene i sin leilighet på selveste 
julaften – og blir først funnet 
fem måneder etter hendelsen. 
Til tross for at mannen hadde 
mennesker rundt seg på alle 
kanter, var det ingen som 
savnet ham. For sogneprest 
Paul Nome i Frogner menighet 
er historien et eksempel på 
den totale ensomhet. Jeg er 
helt enig med Nome når han 
uttrykker seg som følger: Det 
er et paradoks at det står «ven-
ner» når avdøde er så venne-
løs at det går nesten et halvt 
år før noen oppdager at han er 
død. Er ikke dette en hån mot 
avdøde?

Burde det heller ikke snarere 
stå «venneløs»? Det ville jo 
uten tvil være det mest ærlige, 
og jeg vil samtidig mene at 
det ville sette i gang en reflek-
sjon hos dem som leser en 
slik annonse. Videre leser vi 
i reportasjen at på den hvite 

trekisten ligger en kistedekor 
med blomster. Det er slik det 
pleier å være når kommunen 
bekoster gravferden. Men 
blomsterdekoren er uten bånd 
med en personlig hilsen. Det 
er til å gråte av. 

Selv om jeg ikke bor i Oslo, 
har jeg merket meg at hoved-
staden har et utrolig fint og 
«følsomt» menneske som 
ordfører. Han er også – om vi 
skal tro Aftenposten – villig til 
å ha en «fremmed» gjest rundt 
sitt julebord. Flott! Men bør 
ikke ordføreren også nå sørge 
for at blomsterdekorer til «ven-
neløse» fra kommunen bør ha 
en sløyfe med en personlig 
hilsen fra kommunen? Sørger 
ordfører Stang for dette, er jeg 
sikker på at flere kommuner 
vil følge etter. Hvorfor er det 
bare politikere og folk som 
ellers har fått usedvanlig stor 
oppmerksomhet – både rett-
messig og urettmessig – som 
skal honoreres? I døden er vi 
alle riktignok lik – men vi er da 
også endelig like. 

 Bjørn Olav Roaldseth, Stavanger 

hafslund. Hafslund har justert 
prisene på fjernvarme, og for de 
fleste større borettslag og sam-
eier vil det i praksis være langt 
dyrere med fjernvarme enn elek-
trisk oppvarming. 

Hafslunds priser på fjernvar-
me er nå fastsatt til å ligge bare 
fem prosent under vanlig strøm-
pris, men har tilleggskostnader 
som gjør at fjernvarme i praksis 
blir langt dyrere. 

I vårt tilfelle – et boligsameie 
med 88 leiligheter på Marienlyst 
i Oslo – betyr Hafslunds prismo-
dell at fjernvarme trolig koster 
flere hundre tusen kroner mer 
hvert år enn elektrisk oppvar-
ming. Dette har flere årsaker: Vi 
har, som de fleste andre større 
boligselskaper, felles vannbåren 
oppvarming via radiatorer. For 
å varme opp radiatorene må he-
le anlegget kjøres i gang, og det 
går tapt mye varme i rør og veg-
ger før varmen kommer frem til 
leilighetene. Elektriske panelov-
ner kan styres langt mer nøy-
aktig, og det er lettere for hver 
enkelt beboer å kontrollere sitt 
eget forbruk. Oppvarming med 
fjernvarme er altså mindre effek-
tivt enn å bruke strøm. 

Det koster også langt mer å 
vedlikeholde vannbåren varme 
enn elektriske panelovner. Bare 
i sameiene våre har vi brukt nes-
ten 1,5 millioner kroner på ved-
likehold av fjernvarme- og ra-
diatoranlegget de siste to årene. 
I tillegg kommer kostnader ved 
lekkasjer og lignende driftspro-
blemer. 

Fjernvarmesentralene har og-
så vist seg å være ustabile og fø-
re til problemer for brukerne. I 
fjor gjorde en feil på Hafslunds 
styringssystem for fjernvarme-
anlegget at det gikk ut kokende 
vann (!) i springen til enkelte av 
beboerne våre. 

Oslo kommune eier over halv-
parten av aksjene i Hafslund, 
og prisen på fjernvarme er etter 
det vi forstår i stor grad politisk 
fastsatt. Det er tankevekkende at 
Hafslund har prismodeller som 
gjør at miljøvennlig fjernvarme 
i praksis blir langt dyrere å bru-
ke enn elektrisk oppvarming, og 
det er tankevekkende at ikke by-

styret eller ansvarlig byråd sør-
ger for at det også finnes økono-
miske incentiver til å velge det 
mest miljøvennlige alternativet. 
Prisen på fjernvarmen bør re-
duseres betraktelig for at dette 

oppvarmingsalternativet skal bli 
et reelt bedre alternativ for Os-
los befolkning.

 Erik Bolstad, styreleder for 
boligsameiene Blindernveien 2 og 4  

Prisen på fjernvarmen bør reduseres betraktelig for at dette oppvar-
mingsalternativet skal bli et reelt bedre alternativ for Oslos befolkning, 
skriver Erik Bolstad.  Foto: Dan P.  neegaarD 

Dyrt å bruke fjernvarme 

investeringer. Oslo vokser som 
aldri før. Det betyr at det er et 
enormt behov for nye veier, nye 
jernbanelinjer og nye T-bane-
tunneler. I Oslo er det ventet at 
trafikken vil øke med 39 prosent 
innen 2030, og 85 prosent innen 
2060. Hittil har infrastruktu-
ren ikke holdt følge med befolk-
ningsveksten, fordi Regjeringen 
ikke er villig til å investere her.  

I 2012 fikk Oslo-området ikke 
én eneste krone fra Regjerin-
gens belønningsordning for kol-
lektivtransport, mens rødgrønne 
Trondheim fikk 620 kroner pr. 
innbygger. Denne belønnings-
ordningen er ekstra merkelig 
når vi vet at kollektivandelen i 
Oslo er nesten tre ganger så høy 
som i Trondheim. Det er heller 
ingenting som tyder på at Oslo 
vil få penger fra denne ordnin-
gen i 2013. Arbeiderpartiet, So-
sialistisk Venstreparti og Senter-
partiet vil dessuten ikke bygge 
ny jernbanetunnel under Oslo 

før 2025-2030, til tross for at 
tunnelen allerede er en flaske-
hals i transportsystemet. 

Da Stortinget behandlet stats-
budsjettet for 2013 fremmet 
Fremskrittspartiet forslag om 
betydelige investeringer i infra-
struktur i Oslo-området, blant 
annet 3,4 milliarder kroner ek-
stra til jernbaneutbygging i in-
tercity-triangelet. Dette tilsvarer 
10 kilometer ekstra dobbeltspor 
for tog med en hastighet på over 
200 km/t. Frp fremmet også for-
slag om 325 millioner ekstra til 
drift av kollektivtransport i Oslo-
området, 355 millioner kroner 
ekstra til fylkesveier i Oslo og 
Akershus, 183 millioner kroner 
ekstra til veivedlikehold i nabo-
fylkene og 132 millioner kroner 
ekstra til trafikksikkerhetstiltak. 
Frp fremmet dessuten forslag 
om å fremskynde planene for 
ny jernbanetunnel under Oslo, 
og forslag om å få en rask avkla-
ring om plassering av tredje rul-

lebane på Gardermoen. Dessver-
re ble samtlige forslag nedstemt 
på Stortinget. Forslagene ble 
nedstemt til tross for at Statis-
tisk sentralbyrå har beregnet de 
makroøkonomiske konsekven-
sene av Fremskrittspartiets al-
ternative statsbudsjett for 2013, 
og kommet frem til at Frps bud-
sjettforslag ville medført 0,1 pro-
sentpoeng lavere rente. 

Det er lønnsomt for samfun-
net å investere i infrastruktur i 
de største byområdene. Oljefon-
det er på 3700 milliarder kroner, 
og det er ikke alle investeringe-
ne der som har vært like lønn-
somme. Kanskje man skulle in-
vestere litt mindre i europeiske 
statsobligasjoner, og litt mer i 
vårt eget land? Jeg håper på en 
ny, borgerlig regjering som er 
villig til å investere der behovet 
er størst. 

Bård Hoksrud, samferdselspolitisk 
talsmann og stortingsrepresentant Frp 

Infrastrukturen i Oslo sviktes
Det er svært sjelden styret for sameiene 
skriver debattinnlegg, men Hafslunds pris-
justeringer høsten 2012 gjorde at styret 
sendte innlegg til Aftenposten. 
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Regnskapet for Blindernveien 2 for 2012
Sameiets årsresultat viser et overskudd på 1,1 mill. kr som foreslås avsatt til dekning av tidligere 
udekket tap samt til vedlikeholdsfond. Det udekkede tapet reduseres følgelig fra 712 140  kr til 0 kr. 
Sameiet har ingen langsiktig gjeld, alle lån ble nedbetalt sommeren 2012.
 Sameiet hadde 31.12.2012 til sammen 0,6 mill. kr på bankkonto og 10 940 kr i utestående krav.

De største postene i vedlikeholdsbudsjettet for 2012 var:
Brannalarm og brannventilasjon 464 114 kr
Nye rømningsveier via balkongene 121 690 kr
Vedlikehold heis 95 185 kr

Regnskapet for Blindernveien 4 for 2012
Sameiets årsresultat viser et overskudd på 1,2 mill. kr som foreslås avsatt til dekning av tidligere 
udekket tap samt til vedlikeholdsfond. Det udekkede tapet reduseres følgelig fra 233 905  kr til 0 kr. 
Sameiet har ingen langsiktig gjeld, alle lån ble nedbetalt sommeren 2012.
 Sameiet hadde 31.12.2012  til sammen 1,2 mill. kr på bankkonto og 17 686 kr i utestående krav.

De største postene i vedlikeholdsbudsjettet for 2012 var:
Brannalarm og brannventilasjon 464 114 kr
Nye rømningsveier via balkongene 141 736 kr
Vedlikehold heis 23 969 kr

Oslo, 11. februar 2013
Styret for sameiene Blindernveien 2 og 4

Erik Bolstad
 

Anne M. Halvorsen                    Anine Terland
    

Christian Salvesen                           Vegard Strand                         Sivert Amundsen
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Seksjonseiere i Blindernveien 2 og 4 per februar 2013

13

Sak 3b: Regnskap og budsjett Blindernveien 2
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Seksjonseiere i Blindernveien 2 og 4 per februar 2013
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Sak 3b: Regnskap og budsjett Blindernveien 2
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Sak 3b: Regnskap og budsjett Blindernveien 4
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Sak 5: fasadeoppussing 2014
Fasadene har tidligere vært rehabilitert i flere omganger, senest i 2000 og 2005. I de siste rehabilite-
ringene ble armeringsjernene sveiset på nytt, skadet betong skiftet ut og overflaten malt. Rehabilite-
ringene har bare vært delvis vellykket: Armeringsjernene er solide og stabile, men selve betongover-
flaten er utsatt for forurensing og fuktighet.
 Multiconsult lagde en tilstandsanalyse av bl.a. fasadene som ble lagt fram på årsmøtene i 2011 
og 2012. Multiconsult tok stikkprøver av betongkvaliteten og målte bl.a. karbonatiseringsdybde 
(mengden «syk» betong) flere steder på bygget. Hovedproblemet med fasadene er karbonatisering av 
betongen. Dette er en kjemisk prosess som skjer når betong møter forurenset luft. Enkelt forklart blir 
betongen hardere og mer «klumpete». Det slippes mer vann inn i betongen, som fører til armerings-
jernene ruster og utvider seg, slik at betong deretter kan løsne og falle ned.
 Styret har utredet fasaderehabiliteringene i to år. Det ble lagt fram et grovt kostnadsoverslag med 
skisse til finansiering for årsmøtet våren 2012. På 
bakgrunn av dette overslaget ble det krevd inn 1,1 
mill. kr i ekstraordinære innbetalinger i juni 2012 for 
å betale ned eksisterende lån. Årsmøtet vedtok at 
det skulle utredes rehabilitering med og uten etteri-
solering av fasadene.
 Styret engasjerte obos Prosjekt as sommeren 
2012 for å lage et mer nøyaktig kostnadsoverslag 
og forslag til finansiering. Ekstraordinært årsmøte 
i november 2012 vedtok at fasadene skulle etteri-
soleres (rehabilitering uten etterisolering ble altså 
forkastet), og at årsmøtet i 2013 skulle avgjøre om 
rehabiliteringen også skal omfatte vinduer samt 
utviding av balkonger.

Sakspapirene som ble sendt ut til årsmøtene i 2011 og 
2012 inneholder rapporter om tilstanden til fasadene, 
samt ulike utredninger av ulike oppussingsalternativ. 
Disse dokumentene er tilgjengelige på www.blindern-
veien.no. obos’ rapport bygger videre på disse rap-
portene.

Spørsmål årsmøtet skal stemme over
På årsmøtet i 2012 ble det vedtatt at fasadene skal rehabiliteres. På ekstraordinært årsmøte i 
november 2012 ble det vedtatt at fasadene skal etterisoleres. Disse vedtakene ligger til grunn for 
spørsmålene årsmøtet skal stemme over:

a. Skal vinduene skiftes? Styret foreslår å skifte alle vinduer og balkongdører. Sakspapir side 25 + 
«alternativ 2» i obos-rapporten.

b. Skal balkongene i fireromsleilighetene utvides? Kostnaden vil trolig være ca 70 000 kr per 
balkong som må dekkes av den enkelte seksjonseier. Eierne av fireromsleilighetene stemmer 
over spørsmålet først, dersom mer enn halvparten stemmer ja, får alle seksjonseierne stemme 
over om man ønsker denne fasadeendringen. Det må være 2/3 flertall blant seksjonseierne for å 
kunne vedta utvidelse. Sakspapir side 26 + «alternativ 3» i obos-rapporten.

c. Ekstraordinære innbetalinger 2013. Styret foreslår å kreve inn 600 000 kr i ekstraordinære 
innbetalinger i 2013. Sakspapir side 27.

d. Hvilken farge skal blokkene ha etter oppussingen? Sakspapir side 27.

 
    Videre frAmdrift

1. Årsmøtet vedtar omfang av oppussingen og gir 
styret fullmakt til å jobbe videre. 

2. Styret inngår avtale med OBOS Prosjekt, 
Selvaag eller et annet selskap som kan 
håndtere prosjektledelsen.

3. Prosjektleder sender ut anbudsdokumenter 
våren/sommeren 2013.

4. Firmaer sender inn anbud. Styret og prosjekt-
leder velger hvilket tilbud man skal gå videre 
med høsten 2013.

5. Oppussingen starter trolig i mars 2014. Man vil 
trolig kunne rehabilitere motstående fasader 
samtidig, slik at alle leilighetene vil ha noen frie 
vinduer til enhver tid.

6. Prosjektleder bistår under hele prosessen, 
kvalitets sikrer arbeidet, håndterer avvik/klager 
o.s.v., og foretar formell overtakelse sammen 
med styret.

7. Oppussingen vil trolig avsluttes høsten 2014.
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Om kostnadsrapporten fra OBOS Prosjekt
Kostnadsrapporten fra obos Prosjekt er vedlagt. obos utarbeider mange slike kostnadsrapporter 
hvert år, og er ansvarlig for rehabilitering av en rekke store borettslag og sameier hvert år.
 Summene som er ført opp i kostnadsrapporten er obos’ erfaringstall fra de siste rehabiliteringene 
de har vært ansvarlige for. Summene kommer altså ikke fra et tilbud, de er kvalifiserte overslag og 
estimat. Vi vil først få konkrete summer etter at vi har fått inn anbud og forhandlet med leverandøren 
som skal utføre rehabiliteringen. Det skjer etter at årsmøtet har vedtatt omfanget av oppussingen.

Sak 6a: Skifte av vinduer
Vinduene i b2 og b4 er hver enkelt seksjonseiers ansvar., og tilstanden til vinduene er svært varier-
ende. Mange seksjonseiere har originale vinduer (fra 1959), enkelte har vært med på felles utskiftin-
ger (den siste var for 11 år siden), mens enkelte har skiftet vinduer på eget intiativ.
 Styret har ingen oversikt over når de enkelte vinduene er skiftet, men sendte ut spørsmål til alle 
seksjonseiere med e-postadresse i januar 2013 om når vinduene ble skiftet (90 prosent av seksjons-
eierne har e-post, og dette er et stort nok grunnlag for å få en indikasjon på tilstanden til vinduene). 
Mer enn 50 seksjoneiere svarte på undersøkelsen. Av disse sa bare 10 prosent at alle/enkelte vinduer 
var under 10 år.
 Mange av vinduene som ble skiftet for 11 år siden mangler isolasjon rundt karmene. Dette gjør at de 
er svært trekkfulle. I tillegg er mange vinduer plassert feil i vindusåpningen (for langt inne eller for 
langt ute), noe som gjør at vann lettere renner inn i fasaden og at fasaden ser ujevn ut.
 Flere av vinduene som er skiftet av seksjonseiere på egen hånd har feil utforming (feil plassering 
av liten/stor del, gal tykkelse på karmer o.s.v.).

Nye vinduer gir lavere energiforbruk. Kravene til vinduer har blitt kraftig skjerpet de siste årene, og 
nye vinduer slipper ut langt mindre varme enn tidligere. Nye vinduer vil også gi bedre komfort og 
mindre trekk inne i leilighetene.
 Med bakgrunn i dette foreslår styret at alle vinduer i blokkene skiftes samtidig som fasaden rehabi-
literes. obos antyder at det vil være dobbelt så dyrt dersom vi venter med å skifte vinduene (kostna-
dene blir langt lavere om vi gjør alt samtidig p.g.a. stillaser og kvantumsrabatt).

STyRETS FoRSlag Til VEDTak:
alle vinduene skal skiftes i forbindelse med fasaderehabiliteringen i 2014; av økonomiske, 
energibesparende og estetiske hensyn. originale og eldre balkongdører skal også skiftes.
 Vinduer som er nyere enn tre år vurderes individuelt etter henvendelse fra seksjonseiere 
til styret. Dersom vinduene har lik utforming som de nye vinduene kan vinduene beholdes. 
Seksjonseiere som har helt nye vinduer må selv melde fra til styret om hvilke vinduer som 
eventuelt ikke trenger å skiftes.

Kostnader til vindusutskifting
Seksjonseierne har alltid vært ansvarlige for vedlikehold av egne vinduer, og styret ser ingen grunn til 
å endre på dette prinsippet. D.v.s. at seksjonseierne må betale for utskifting av egne vinduer.
 obos har lagt til grunn at nye vinduer vil koste ca 6000 kr for de små vinduene (soverom + ett i 
stue) og 8000 kr for de store vinduene (stue + kjøkken i fireromsleilighetene). 
 For en fireromsleilighet vil det koste i underkant av 50 000 kr å skifte alle vinduer. For en treroms-
leilighet vil det koste i overkant av 30 000 kr å skifte alle vinduer.1
 Styret foreslår at det kreves inn i snitt 14 000 kr per seksjon i ekstraordinære innbetalinger i 2013 
som settes av til vindusutskifting. Da gjenstår det 35 000 / 15 000 kr per seksjonseier i 2014 dersom 
alle vinduene skal skiftes. Disse summene kan hver enkelt seksjonseier velge om skal betales i én sum 
i 2014 eller som avdrag sammen med fellesutgiftene2. Styret foreslår at årsmøtet i 2014 tar stilling til 
detaljene rundt dette: I 2014 har vi de nøyaktige summene, og årsmøtet kan bl.a. avgjøre om det skal 
være mulig å delbetale over 2, 3 eller 4 år.

1 Treroms: Lite vindu: 2 på soverommene + 1 på kjøkken + balkongvindu i stue. Stort vindu: stue.
 Fireroms: Lite vindu: 3 på soverommene + 1 i stue + balkongvindu i stue. Stort vindu: stue og kjøkken. 
 Fastkarmvinduene i stue mot balkong (de som ikke kan åpnes) regnes som små vinduer.

2 Dersom vinduene skal betales ned sammen med fellesutgiftene over 3 år, vil fireromsleilighetene få ca 1200 kr i økt husleie per måned; 
 treromsleilighetene 600 kr (forutsatt 5 prosent rente, denne kan selvfølgelig endre seg noe).
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Sak 6b: Større balkonger
Balkongene våre er svært små, og mange 
seksjonseiere ønsker seg større balkonger. 
I de opprinnelige arkitekttegningene fra 
50-tallet var det tegnet inn større balkonger. 
 I styrets e-postundersøkelse svarte 60 
prosent at de ønsket større balkonger, 35 
prosent svarte at de ikke hadde behov for 
større balkong eller ikke ønsket å betale for 
det.
 Se forøvrig uttalelsene og rådene fra 
arkitekt Morten Heum i Scala Arkitekter om 
utforming av balkongene.
 Det er bare balkongene i fireromsleilig-
hetene som kan utvides. Verken arkitekten, 
obos Prosjekt eller styret har desverre klart 
å finne en løsning der balkongene i tre-
romsleilighetene kan utvides: En utvidelse 
av disse balkongene vil enten skape direkte 
innsyn inn i naboens soverom, eller ende 
med en svært lang og smal balkong der det 
ikke vil være plass til bord/stoler. Balkon-
gene i fireromsleilighetene kan utvides på 
en måte som tar hensyn til byggenes arki-
tektur; en utvidelse i av treromsleilighetene 
vil skape en «klump» på fasaden som vil være vanskelig å tilpasse arkitekturen.

Siden det bare foreslås å utvide halvparten av balkongene, vil den enkelte seksjonseier måtte bære 
kostnadene selv. obos Prosjekt har estimert at hver balkong vil koste 70 000 kr. Tidligere overslag 
styret har hentet inn fra bl.a. Thorendal lå noe lavere. Endelig pris får vi først vite etter at tilbudene 
har kommet inn etter anbudsrunde.
 Seksjonseier vil kunne velge mellom å betale hele summen med en gang, eller delbetale over 2-3 
år sammen med husleie. Dette vil føre til økte månedlige kostnader på i overkant av 2000 kr. Dersom 
man velger å delbetale summen vil det ikke være anledning til å innfri lånet underveis i perioden. For 
de fleste vil det trolig være best å ta opp lån i vanlig bank (f.eks. ved å refinansiere eksisterende lån). 

Eiendomsmegler Bård Eirik Drivdal i Nordvik & Partners har solgt flere leiligheter i Blindernveien 
2 og 4 de siste årene. Han har vurdert balkongutvidelsene, og skriver bl.a. «en pris på 70 000 kr for 
utvidelsen kan definitivt forsvares. Jeg hadde ikke vært i tvil. Anslår verdien til ca 150.000 kr».

Balkonger ble omtalt i en artikkel i Aftenposten 11. januar 2013:
 I følge en undersøkelse Meglerinnsikt/Nordic Housing Insight gjort blant meglere tilknyttet Norges 
Eiendomsmeglerforbund (NEF), er balkong den faktoren som vekker sterkest interesse blant kjøperne. 
Boligkjøpere har rangert hvilke av disse faktorene som har størst betydning for kjøpsinteressen: 1 
balkong, 2 heis, 3 peis, 4 stukkatur, 5 takhøyde, 6 utsikt, 7 parkeringsplass/garasje, 8 økonomi i sameiet, 
9 lagringsplass/bod.
 - Det er selvsagt forskjeller på om du har en nordvendt krok av en balkong, eller en vestvendt med 
utsikt i femte etasje. Men det er sannsynlig at balkong gir et pristillegg på 300.000 - 500.000 kroner 
avhengig av beliggenhet og størrelse, sier Finn Tveter, daglig leder i NEF til Aftenposten.

STyRETS FoRSlag Til VEDTak:
Styret velger å ikke komme med en anbefaling om balkongene skal utvides eller ikke. Det er 
gode argument for utvidelse (bokvalitet, verdiøkning og modernisering), samtidig som vi ser 
at kostnadene kan bli høye for enkelte beboere.
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Sak 6c: Ekstraordinære innbetalinger
I 2012 ble det krevet inn 1,1 mill. kr i ekstraordinære innbetalinger per sameie (i snitt 25 000 kr per 
seksjon). Pengene ble brukt til å betale ned de gamle vedlikeholdslånene. Sameiene er nå gjeldfrie 
(hurra!), og har begynt å bygge opp vedlikeholdsfond som skal brukes i 2014.
 På forrige årsmøte ble det antydet at det ville være behov for ca 1,5 mill. kr i ekstraordinære innbe-
talinger i år (i snitt 35 000 kr per seksjon). Styret er svært glade over å kunne melde at summen 
kan mer enn halveres!

Styret foreslår å kreve inn 600 000 kr per sameie i ekstraordinære innbetalinger i juni 2013. 

Dette vil fordele seg slik per seksjon:
Fireromsleilighetene 938 andeler ca 15 500 kr
Treromsleilighetene i 2. til 10. etasje 815 andeler ca 13 500 kr
Treromsleilighetene i 11. etasje 654 andeler ca 10 800 kr
Store toromsleiligheter i 1. etasje 560 andeler ca 9 300 kr
Små toromsleiligheter i 1. etasje 470 andeler ca 7 800 kr
Store hybler i 1. etasje 310 andeler ca 5 100 kr
Små hybler i 1. etasje 220 andeler ca 3 600 kr

Styret foreslår at pengene settes av til utskifting av vinduer (dersom dette blir vedtatt) for å redusere 
seksjonseiernes kostnader i 2014, men at årsmøtet i 2014 selvsagt står fritt til å omdisponere pengene 
når man har fått et helt konkret tilbud på bordet.

STyRETS FoRSlag Til VEDTak:
Det skal kreves inn 600 000 kr i ekstraordinære innbetalinger i juni 2013. Pengene settes av til 
vedlikeholdsfond.

Sak 6d: Farge på fasaden
Fargen på fasaden ble diskutert på ekstraordinært 
årsmøte i november 2012.  En uformell avstem-
ning viste at alle de frammøtte ønsket at blokkene 
fremdeles skulle være blå. Styret ble oppfordret til 
å forsøke å finne den originale blåfargen, og male 
opp tre alternativer som årsmøtet i mars 2013 
kunne stemme over.
 Blokkene våre har alltid vært blå, en uvanlig og 
unik farge for høyblokker. Ut i fra gamle bilder ser 
vi at blåfargen var langt mørkere enn i dag. Det 
finnes ingen gamle fargekoder, men fargen ble 
beskrevet som «klar røykblå», og bildene viser en 
tydelig og skarp blåtone med litt grått i.

Slik så fasaden ut på midten av 90-tallet. 
Foto: Jan Olov Weihe.
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Råd fra arkitekt Morten Heum om fasaderehabiliteringen
Morten Heum fra Scala Arkitekter har utført oppdrag for sameiene tidligere. Styret hadde befaring 
med Heum i september 2012 for å vurdere ulike oppussingsalternativ. Heum har gått råd om hvordan en 
rehabilitering kan utføres med respekt for byggenes arkitektur og opprinnelige utseende.
Nedenfor følger et sammendrag av Heums anbefalinger.
Notatet skal ikke behandles av årsmøtet, det er bare med i sakspapirene som en orientering.

Etter befaringen har vi foretatt en nærmere vurdering av hva som vil være den beste løsningen for 
bygget dersom det skal tilleggsisoleres utvendig. Følgende forhold er vurdert: Bygningens karakter, 
estetikk og arkitektonisk utforming; bygningstekniske forhold; kostnader for utførelse av arbeidene; 
vedlikeholdskostnader.
 
For å opprettholde fasadeutrykket mener vi at den beste måten å tilleggsisolere på, vil være ved
bruk av pålimte isolasjonsmatter som pusses. På sørvest-fasaden (og på deler av fasadene mot sørøst 
og nordvest) kan vindusbrystningene isoleres med 7 – 10 cm tykke matter som pusses. For ikke å 
miste de smale søylene (og for ikke å bygge inn på de tilbaketrukne vinduskarmene), kan ikke side-
flatene på søylene isoleres med mer enn ca. 2 – 3 cm tykke matter. Dette må vurderes på stedet. På de 
øvrige fasader vil en kunne stå friere og kunne nytte 7 – 10 cm plater.
  Ovenstående utførelse vil medføre at vindusbrystningene i de søyleoppdelte fasadene vil bli 
mindre tilbaketrukket med mindre en legger på tykkere isolasjon på søylefrontene. Videre vil eksis-
terende vinduer bli liggende tilbaketrukket i forhold til fasadeflatene med mindre en flytter eksis-
terende vinduer lenger ut i ytterveggen. Dette vil eventuelt innebære arbeider inne i leilighetene. I 
den anledning bemerkes at eksisterende vinduer på nordøstfasaden ser ut til å ligge mer inntrukket i 
fasadelivet enn eksisterende vinduer på sørøst- og nordvestfasaden.
  Vi vil anbefale å prøve å finne den originale blåfargen til bygningene.
 Vi vil anbefale at det engasjeres en spesialrådgiver til å vurdere utførelsesløsninger og detaljer. Han 
vil også kunne vurdere de bygningstekniske forholdene; bl.a. med hensyn til de klimamessige forhol-
dene inklusive plasseringen av ytterveggens nullpunkt. Han kan også utarbeide et tilbudsunderlag 
for arbeidene. (Styrets kommentar: obos Prosjekt har fått denne oppgaven).
 
Vi har også foretatt noen foreløpige 
vurderinger av hvordan eksis-
terende balkonger mot sør kan 
utvides. Bygningen har en meget 
karakteristisk fasade mot sør. Den 
har en klar vertikal retning med 
utvendige søyler med mellomlig-
gende vertikale bånd bestående av 
vinduer og vindusbrystninger. De 
utvendige betongsøylene er relativt 
smale, og fronten ligger ca. 16-17 cm 
utenfor vindusbåndene. Fasaden 
har et begrenset materialbruk 
bestående av malt betong og malte 
trevinduer. De utvendige betongo-
verflatene er plane, med unntak av 
noen vertikale spor i vindusbryst-
ningene.
  Ut fra ovenstående har vi kommet 
frem til at utvidete balkonger bør 
utføres som «tette» bokser utkraget 
fra fasadene uten utvendige bære-
søyler. Balkongrekkverkene foreslås 
utført i glass eller metallplater. Den 
foreslåtte løsning er illustrert på 
vedlagte skisse (laget på underlag av 
fotografi tatt på stedet). 
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- Hanne Skallerud, b2
- Mari Sørli, b2

Vaskerikomité
- Anne Halvorsen, b4
- Mercedes Meza, b4
- Einar Nygård, b2
- Hanne Bjørnstad, b2

Styret har ansvar for å foreslå valgkomité, og foreslår:

Valgkomité
- Sigurd Hertzberg, b4
- Solveig Skogrand, b2 
- Erik Bolstad, b2



Kan du ikke komme på årsmøtet?
Gi en annen fullmakt til å stemme for deg!

Årsmøtet skal avgjøre flere saker som er viktige for alle oss som eier leiligheter i Blindernveien 2 og 4. 
Vi håper at så mange som mulig kommer på årsmøtet.

Dersom du ikke kan komme, kan du la en annen stemme for deg:
 - En annen seksjonseier
- Et styremedlem
- En bekjent (du kan gi fullmakt til hvem som helst)

Dersom du ønsker at den som skal stemme for deg må stemme for et bestemt alternativ må du gi 
tydelig beskjed om dette til den som får fullmakt fra deg. Husk at det kan komme andre forslag til 
avstemninger på årsmøtet, og at den som har fått fullmakt da må vurdere hva han/hun mener at er 
det beste alternativet for deg.
 Dersom du ønsker å gi fullmakt til styret, må du gi fullmakten til en konkret person. Styreleder 
er Erik Bolstad. Styremedlemmer er Anine Terland, Christian Salvesen, Anne M. Halvorsen, Vegard 
Strand og Sivert Amundsen.

Undertegnede sameier i sameiet 
¨ Sameiet Blindernveien 2 
¨ Sameiet Blindernveien 4 

Seksjonsnummer ______ 

Navn __________________________________ 

Adresse __________________________________ 

 __________________________________ 

gir herved fullmakt til personen nedenfor til å stemme i 
mitt navn på sameiets ordinære sameiermøte 11. mars 2013. 

Navn __________________________________ 

Adresse __________________________________ 

 __________________________________ 

Oslo, den ____. ___________ 2013 

__________________________________ 
underskrift


