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1 VELKOMMEN TIL ØVRE HAUKÅSEN VELFORENING 

 
Mitt ØHV er en ny informasjonskilde som gir deg tips og råd om formelle og praktiske forhold i 
ØVRE HAUKÅSEN VELFORENING, og vårt nærområde. (Innhold: Se neste side.) 

Et godt bomiljø er en viktig forutsetning for trygghet og trivsel, både for store og små. 
Bomiljøet påvirker også markedsverdien for hver enkelt eiendom. Det er derfor mange sterke 
sosiale og økonomiske argumenter for å forvalte vårt bofellesskap på best mulig måte. 

Alle har ansvar for å skape et godt bomiljø. Alle naboer må respektere og ta hensyn til 
hverandre, og ta vare på sine egne og våre felles eiendommer.  

Styret i ØHV vil selvfølgelig ta sin del av jobben for å forvalte våre felles eiendommer på best 
mulig måte, og derigjennom bidra til et trygt og godt bomiljø.  
Mitt ØHV er første del av denne jobben. Mitt ØHV skal være et levende dokument og vil bli 
oppdatert etter hvert. Teknologien vil gjøre det lettere å holde informasjonen oppdatert, og 
papirversjonen vil selvfølgelig bli omarbeidet til en digital versjon, vår kommende hjemmeside.  
Dette blir styrets neste prioriterte prosjekt. 

All formell kommunikasjonen mellom Styret i ØHV og eierne er via vanlig e-post eller vanlig. 
brevpost (ØHV, postboks 3, 0616 Oslo 6). Legg merke til at det skilles mellom ØHV og OMV 
(Ole Messelts vei 10-192). Dette er fordi alle boligene er medlemmenes selveierobjekter, 
utenfor ØHV’s ansvarsområde.  
Det er boligeiernes ansvar å holde sine eventuelle leietakere orientert om hva de må forholde 
seg til, som del av bofellesskapet OMV og/eller eiendomsfellesskapet ØHV. Alle boligeiere er 
også ansvarlige for å holde styret oppdatert om sine riktige gate- og e-adresser, Mob.nr. og 
eierskiftemeldinger.      Styrets kontaktpersoner finner du i vedlegg 8.2. Andre viktige kontakt-
telefoner finner du også i vedlegg 8.1.  Trenger du hjelp så ta kontakt! 

Det henstilles til alle eiere om å ta vare på denne mappen. Hold den oppdatert med f.eks. de 
rundskriv og andre informasjoner som kommer etter hvert, og overlever mappen til neste eier. 

ØHV har egen hjemmeside, WWW.olemesseltsvei.com. Her finnes det meste en boligeier 
eller leietaker i OMV må vite, knyttet til den felles eiendom du har i ØHV, utenfor selve boligen 
i OMV. Hjemmesiden er å betrakte som et «levende informasjonsarkiv».  

Visjon og Strategi: Et brett sammensatt utvalg har det siste året gjennomført et prosjekt for å 
klargjøre ØHV’s Visjon, Strategi, Organisering, Planlegging og relevante bestemmelser. 
Resultatet ble bl.a. denne strategi- og mål-beskrivelsen: … «ØHV - et triveligere sted å bo»   
ved å modernisere og demokratisere forvaltningen av vår felles eiendom i ØHV. 
Les mere om VSOP i pkt. 4.1. 

Ikke alle eiere eller beboere kan eller vil bruke digital kommunikasjon. Derfor er det først laget 
en papirversjon, med det viktigste innholdet hver beboer må ha = denne mappen, Mitt ØHV. 

Styret ønsker alle medlemmer og beboere, nye og «veteraner», velkommen til ØHV!  
Vi håper dere finner Mitt ØHV nyttig og at dere trives her sammen med oss.  

Med vennlig hilsen,       Roar Lüthcke 
Styret i Øvre Haukåsen Velforening     Styreleder, OMV 62A 
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3 KORT OM ØHV 

Øvre Haukåsen Velforening er en huseierforening av og for selveiere i et rekkehusfelt i  
Ole Messelts vei 10 - 192, på Lutvann, øst i bydel Alna i Oslo.  
Sameiet ØHV forvalter medlemmenes felles eiendom, som garasjeanlegg, gangveier, 
utearealer mellom husene, lekeplasser, TV og Bredbånd, men ikke selveier-eiendommene. 
Medlemmene er eierne av 186 boliger, 126 selveier-rekkehus på 2 eller 3 plan og 60 ett- eller 
to-roms leiligheter i 2 blokker. For leilighetene i OMV 30 – 60 er det også egne 
sameieforeninger.  
ØHV eier 3 eiendommer på til sammen 21214 m2. Tomtene består av g.nr. 167/ b.nr. 12 og 
200 og 209. Dette fellesareal er grøntområder, lekeplasser, gangveier mellom husene, 
garasje- og parkeringsområder og deler av OMV.  
Medlemmene (ØHV) eier dette i fellesskap, gjennom hver sin ideelle andel, 1/186-del.  

3.1 BELIGGENHET 

Eiendommen og bebyggelsen fra 1973 ligger ca. 220 moh. og har flott beliggenhet med utsikt 
over store deler av Oslo. Området grenser inntil Østmarkas friområder, med et nett av 
lysløyper og gangstier, og ligger kun kort gangvei fra det populære Lutvann. Her er det en flott 
badeplass med sandstrand, benker og godkjent bålplass. Kort bilfri gangavstand til Lutvann 
barneskole eller Haugerud ungdomsskole. Kort vei til kollektiv buss / t-bane.  
Oslo Bystyre har vedtatt et fantastisk 10 års byfornyelsesprosjekt for nærområdet Lutvann, 
Trosterud og Haugerud. Prosjektet startet i praksis høsten 2019 med nye reguleringsplaner. 
Du kan følge med på Bydel Alnas FB-side https://www.facebook.com/TrosterudogHaugerud/ 

3.2 BOFELLESSKAP 

Øvre Haukåsen Velforening (ØHV) er en huseierforening som forvalter felles eiendom for eiere 
av boliger i Ole Messelts vei 10-192. Medlemskap i foreningen er uoppsigelig, knyttet til 
boligene, og følger bolig ved overdragelse.  

Velforeningens formål er, i henhold til vedtektene § 3, «… å forvalte og bestyre den felles 
eiendom,» og «Velforeningen kan også arbeide for et bedre bomiljø i området». Styret, som 
velges blant medlemmene i den årlige generalforsamlingen i ØHV, forestår drift av 
velforeningen. 

Regelverket for ØHV er foreningens vedtekter, samt regelverk og vedtak fattet i medhold av 
disse. Rettigheter, plikter og begrensninger for medlemmene følger også av garasjekontrakt 
fra 1988, med opprinnelige eiere. Lov 18. juni 1965 om sameige (sameieloven) utfyller 
regelverket så langt ikke annet er bestemt i vedtekter mv. 

I ØHV er det ikke vanlige ordensregler som i et borettslag. Her er det mest Loven om sameie 
og Naboloven som gjelder. Likevel, se vårt forslag til «Ta hensyn-plakat» i vedlegg 8.9. 

3.3 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV FELLES EIENDOM 

Styret i ØHV har ansvar for å drifte og vedlikeholde «den felles eiendom», hovedsakelig 
gangveier, vei, lekeplasser og andre uteområder, felles garasjeanlegg og anlegg for TV og 
bredbånd. Utgifter dekkes av medlemmene gjennom velforeningskontingent.  

3.4 MER OM BOLIGENE 

Boligeiendommene i OMV 10 – 192 ble ved byggingen av området skilt ut fra den store, felles 
eiendom, og omfattes ikke av ØHV’s ansvar. Boligenes vedlikehold og drift, kommunale 
avgifter, bolig- og innbo-forsikring mv. må eierne ivareta selv.   



Øvre Haukåsen Velforening              Mitt ØHV Lutvann, februar 2021, v3.02 

Side 6 av 39 
 

Boligene består av 126 selveier-rekkehus på 2 eller 3 plan på egne gnr./bnr. og 60 ett- eller to-
roms leiligheter fordelt i 2 blokker. Ole Messelts Vei 30 – 60 (blokkleilighetene) er i tillegg 
organisert som to eierseksjonssameier, Boligsameiet Øvre Haukåsen I og II, med hvert sitt 
gnr./bnr./snr. Disse har egne styre og vedtekter (ikke omtalt her).  
Alle seksjonseiere, også av eierseksjon i eierseksjonssameiene, er medlemmer i foreningen 
ØHV og har f.eks. garasjer i felles garasjeanlegg på tomt gnr. 167/ bnr. 200.  

3.5 UTLEIE OG EIERSKIFTE  

Det er boligeiernes ansvar å holde sine leietakere godt orientert om hva de må forholde seg til 
som del av bofellesskapet OMV 10-192 og/eller eiendomsfellesskapet ØHV. Både ny og 
tidligere eier er ansvarlig for at styret får beskjed ved eierskifte. Alle medlemmer skal holde 
styret oppdatert om sine riktige gate- og epostadresser, og eierskiftemeldinger. 

3.6 GARASJER 

Hver boligeier eier også sin andel av «den felles eiendom», og har én garasje pr. bolig i felles 
garasjeanlegg. En særskilt garasjekontrakt ble i 1988 inngått mellom ØHV og eier av hver 
enkelt bolig. Denne kontrakt, og ØHV’s vedtekter, fastlegger bl.a. at garasjen følger boligen 
ved overdragelse. Garasjene er ment for parkering av bil i normal daglig bruk. Se vedlegg 8.4 

Dersom eier ikke selv eier eller disponerer bil eller annet tilsvarende kjøretøy, er det adgang til 
å leie ut garasjen. På ellers like vilkår bør medlemmer av ØHV ha fortrinnsrett til å leie 
garasjen til parkering av «bil nr. 2». Når eier igjen disponerer kjøretøy, må utleie opphøre, og 
eier gjenoppta garasjens forutbestemte formål. Utleie av garasjer skal i alle situasjoner skje på 
basis av standard utleiekontrakt, utarbeidet av Styret i ØHV. Se vedlegg 8.5. 

I hver garasje er det framført eget strømnett til bruk for lading av el-kjøretøy. Selve ladeboksen 
og fjernstyring/ betalingsapp må den enkelte eier selv anskaffe. Det er gjort felles avtale med én 
godkjent leverandør, installatør/ servicepartner for vårt Zaptec / Charge365 anlegg. Se pkt. 5.2. 
Se også vedlegg 8.6 for «Garasjehistorien» og vedlegg 8.7 for lade-historikk og selve anlegget. 

3.7 TV OG INTERNETT 

Det er inkludert fellesanlegg for TV og internett (fra Telenor) i velforeningskontingenten. 
Dekoder, modem og ruter hører derfor til i hver bo-enhet. Grunnpakken er topp moderne, hvor 
den enkelte bruker kan kjøpe individuelle løsninger, som flere signalpakker, raskere bredbånd 
etc. Tilleggsprodukter fakturerer Telenor direkte til den enkelte abonnent. 
Flytter du som ny inn i bolig i vårt bofellesskap, sier du opp dine tidligere abonnement og 
tilpasser dine abonnement til dine behov i «Borettslagsavtalen for Øvre Haukåsen Velforening». 

3.8 LEKEPLASSER 

Det finnes 3 fine lekeplasser i vårt fellesområde. 2 er for de minste og en er for alle - en felles 
familie-møteplass. Vi kaller det «Storstua». Her er det tenkt å utvide med et parsellområde, grill 
og sittegrupper, trimapparater mv. Det finnes en idé-skisse for mulig løsning. Se vedlegg 8.12. 

3.9 INFORMASJON  

All formell kommunikasjonen mellom Styret i ØHV og eierne er via vanlig e-post 
(rluthcke@online.no) eller vanlig brevpost (ØHV, postboks 3, 0616 Oslo 6).  
Legg merke til at det skilles mellom ØHV og OMV (Ole Messelts vei 10-192). Dette er fordi alle 
boligene er medlemmenes selveierobjekter, utenfor ØHV’s ansvarsområde.  
Alle medlemmer er ansvarlige for å holde Styret oppdatert om sine riktige gate- og e-adresser, 
Mob.nr. og eierskiftemeldinger. 
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Ikke alle eiere eller beboere kan eller vil bruke digital kommunikasjon. Derfor er det først laget 
en papirversjon, med det viktigste innholdet hver beboer må ha = denne mappen, Mitt ØHV. 

Facebook er ikke en egnet plattform for formell kommunikasjon i ØHV-sammenheng. Det 
finnes en side som er drevet av frivillige medlemmer i OMV, men Styret følger ikke med på 
denne siden, følgelig helt uoffisiell. Denne siden heter «Oss i Ole Messelts vei 10 – 192». 

ØHV har egen hjemmeside, WWW.olemesseltsvei.com. Her finnes det meste en boligeier 
eller leietaker i OMV må vite, knyttet til den felles eiendom du har i ØHV, utenfor selve boligen 
i OMV. Hjemmesiden er å betrakte som et «levende informasjonsarkiv».  
Av forskjellige grunner er denne hjemmesiden lite oppdatert, etter juli 2020.  

Styret jobber med å lansere en ny, moderne hjemmeside. Vi kallet det en «medlemsportal», 
som er en interaktiv hjemmeside tilpasset for bolig- og vel-foreninger, som ØHV.  
OBOS har planer om å lansere vår versjon av portalen i vinter. Når dette er klart vil vi legge 
inn det viktigste og seneste fra de siste 12 årene i ØHV, omarbeide papirversjonen av  
Mitt ØHV til digitalt format og utdypende beskrivelse / brukerveiledning i eget vedlegg. 

Når styret lanserer den nye medlemsportalen, vil du få tilgang til denne ved å akseptere 
«digital kommunikasjon» med Styret i ØHV. (Mer informasjon kommer). 

Sommeren 2020 valgte Styret «OBOS Eiendomsforvaltning AS» som ny regnskapsfører.  
Med i avtalen følger det tilleggstjenester for styre-administrasjon (Styrerommet) og for 
hjemmeside (Vibbo). Styret er i en oppkjøringsfase med alle disse tjenestene.  
Til nå er det store forventninger og positive erfaringer, men vi har fortsatt et stykke å gå.  

 

4 VIKTIGE BESTEMMELSER  

4.1 STYRINGSGRUNNLAG 

Våren 2020 gjennomførte Styret et forprosjekt med følgende mandat:  
«Styret bør gjennomgå dagens styringsgrunnlag (lovgrunnlag og vedtekter) for å sikre at ØHV 
får en framtid, med drift og utvikling preget av høy kvalitet og trivsel!» 

Styrets konklusjon etter forprosjektet gir en klar ramme for det videre arbeid, sitat:  
«Det meste av påpekte utfordringer bygger på uvitenhet, historieløshet og/eller misforståelser, 
og kan enkelt «repareres», med god kommunikasjon, informasjon og forklaring. Dette må 
gjøres på en lett tilgjengelig måte, som lett kan holdes løpende oppdatert av styret i ØHV.» 

Sommer og høst 2020 gjennomførte et brett sammensatt utvalg et nytt prosjekt kaldt VSOP, 
står for Visjon, Strategi, Organisering og Planlegging. Fra prosjektdokumentasjonen sakser vi: 

Tanker om visjon: Pr. dato er det ikke kjent om det finnes noen vedtatt Visjon eller Strategi 
for ØHV. Utvalgets forslag til Visjon ble: « ØHV - et triveligere sted å bo ».  
Det betyr at vi ønsker å utvikle oss og forbedre oss. Alt og alle kan alltid bli litt bedre.  
Dette inkluderer både «nå og senere», «sett innenfra og utenfra», «praktisk og økonomisk», 
«opplevd kvalitet og naboskap».  
Uansett om vi skal holde oss til denne visjonen, eller foreløpig se bort fra den … 
Styret må ha et solid mandat, ut fra lov- og tids-riktige rammevilkår.  
Dette er nødvendigvis ikke det samme som «tradisjon» eller … «slik vi alltid har gjort». 

Tanker om strategi: Vi har stor respekt for Oslo kommunes strategi for Groruddalssatsingen.  
Etter 10 års erfaring med Områdeløft, og med planer for de neste 10 år, sier Oslo kommune,  
om de fysiske forholdene i områder, der folk bor: «Bærekraftige investeringer betyr å sette 
områdene i fokus og gjøre disse best mulig, slik at kvaliteten bevares i området – uavhengig 
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av folkene, som tilfeldigvis, og over tid, flytter inn eller ut av området.» 
Mao, Styret bør prioritere de fysiske objekter og oppgaver i vårt område, og derigjennom 
inspirere til gode holdninger og godt naboskap.  
Samtidig, det er mennesker som gir forskjellige uttrykk for, om det er trivelig eller ikke å bo i 
ØHV. Vi tror Kardemommeloven kan være en god referanse for alle! 

Etter en god diskusjon landet utvalget på følgende strategi og mål-beskrivelse: 
ØHV - et triveligere sted å bo, ved å modernisere og demokratisere forvaltningen av ØHV.   
Dette ligger til grunn for ØHV’s 5-årsplan. Dette ble også bekreftet i et eget strategiseminar i 
sammenheng med konstituerende styremøte sommeren 2020.  
Mer om prosjektplan for VSOP og strategiseminaret kan leses på hjemmesiden. 

Til nå er ØHV en veldrevet velforening og vi har et godt utgangspunkt.  
Nødvendige forbedringer vil som forventet kreve en del forandringer. Skritt for skritt vil vi se 
forbedringer, f.eks. nytt TVBB-fellesanlegg, nytt Regnskapssystem, nytt Elbil-ladesystem, ny 
informasjonsmappe og ny hjemmeside. Flere prosjekter er identifisert og påbegynt.  
Vi håper mange vil bidra når Styret ber om frivillig hjelp. 

4.2 MEDLEMMER, FORMÅL OG FELLES EIENDOM 

Vedtektenes § 2: «Medlemmer i Øvre Haukåsen Velforening er eiere av rekkehus og/eller 
leilighet på Øvre Haukåsen. Medlemskapet er obligatorisk.» 
(Mer presis lokalisering er «… eiere av rekkehus og/eller leilighet i Ole Messelts vei 10-192.» 
Alle seksjonseiere av eierseksjon i eierseksjonssameiene, er også medlemmer i sameiet ØHV. 

ØHV’s formål er, i henhold til vedtektenes § 3, «å forvalte og bestyre den felles eiendom, 
herunder felles garasjeanlegg og de utvendige arealer. Velforeningen kan også arbeide for et 
bedre bomiljø i området.» 

Den felles eiendom er hovedsakelig felles utearealer mellom selveiereiendommene, felles 
gangveier/gater, lekeplasser, garasjeanlegg og fellesanlegg for TV og bredbånd, med 
tilhørende tjenester. 

De enkelte boligene, med egne gnr./bnr./snr, er ikke organisert som del av ØHV.  
Styret i ØHV har derfor ingen ting med boligene å gjøre, kun hvis det gjelder saker mellom en 
boligeier og ØHV (som nærmeste nabo), som f.eks. ved utbygging, oppussing, fasadeendring 
og nabovarsel (Naboloven). 

Rekkehus med sokkeleilighet kan seksjoneres og reguleres, da også av eierseksjonsloven 
med krav til egne vedtekter. (Ikke medtatt her.) 

Boligeierne i en og samme rekke må i praksis samarbeide med naboene om f.eks. felles 
inngangsparti, vann og avløp, tak, «privat tomt» o.l. Sameie- eller eierseksjonsloven kan 
komme til anvendelse for dette. I praksis er få av disse sameiene formelt organisert med egne 
vedtekter o.l. Saker blir oftest løst med fornuftig og gjensidig godt naboskap.  

4.3 ORGANISERING, VEDTEKTER OG GARASJEKONTRAKT 

ØHV forvaltes til daglig av et styre med 5 ØHV-medlemmer, valgt av årlig generalforsamling 
(GF). ØHV forvaltes etter de til enhver tid gjeldende vedtekter og budsjett, vedtatt av ØHV’s 
årlige generalforsamling, og selvfølgelig etter loven om sameie og demokratiske prinsipper.  
Det finnes også en egen garasjekontrakt mellom «til enhver tid gjeldende Huseier og Styret.»  

ØHV’s vedtekter og eksempel på original garasjekontrakt følger i vedlegg 8.3 og 8.4. 

Eiere i de to blokkene på øvre område er i tillegg organisert i separate sameier, Sameiet Øvre 
Haukåsen I og II, med egne gårds- bruks- og seksjonsnummer, styre og vedtekter (ikke omtalt) 
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4.4 EIENDOMMER OG KART 

Eiendommen består av 3 eiendommer på til sammen 21.214 m2. Tomtene består av g.nr. 167/ 
b.nr. 12 og 200 og 209 i Oslo kommune. Dette fellesareal er grøntområder, lekeplasser og 
gangveier mellom husene, deler av selve OMV, garasje- og parkeringsområder, o.l. 
Medlemmene eier dette med hver sin ideelle andel, 1/186-del. Følgelig deler vi også på plikter, 
rettigheter, begrensninger, ansvar og oppgavene for disse arealer. (ref. dugnader m.m.) 
Kommunens eiendommer rundt ØHV’s eiendommer har ØHV ingen ting med å gjøre. 

I vedlegg 8.10 følger kart over området, som markerer bl.a. ØHV’s fellesareal, tomtegrenser, 
nummerering av hus/garasjer og hvilke områder den enkelte husrekke har ansvar for med 
hensyn til dugnad, vedlikehold o.l. 
Kart og andre tinglyste opplysninger kan også hentes i Oslo kommunes Grunnbok-system, 
under nettadressen www.seeiendom.no  

4.5 VELFORENINGSKONTINGENT 

ØHV er en veldrevet sameieforening med sikker økonomi. OBOS Eiendomsforvaltning AS 
leverer regnskapstjenester og andre tjenester, på bestilling fra ØHV’s styre. Bankforbindelsen 
er kontraktmessig, OBOS bank. 

Vedtektenes § 7: «… Fellesutgiftene i budsjettet dekkes ved at velforeningens medlemmer 
innbetaler en årlig velforeningskontingent.» Kontingenten er ment å dekke ØHV’s fellesutgifter, 
f.eks. eiendomsskatt, garasjeforsikring, snørydding, strøing, belysning, diverse redskaper og 
reparasjoner, lekeplasser, fellesanlegg for TV / bredbånd, godtgjørelser m.m.  
Generalforsamlingen bestemmer størrelsen på fellesutgiftene, på grunnlag av styrets 
budsjettforslag. Driftsbudsjettet ligger på ca. 2 millioner kroner pr. år. Vedtektenes § 7 
beskriver også den prinsipielle måten kontingenten skal fordeles mellom alle medlemmene.  

For 2020 er kontingenten som vist i tabellen under. 

 

Kontingenten faktureres 4 ganger i året, med forfall ca. 20. januar, 20. april, 20. juli og 
20.oktober, med faktura ca. 6 uker i forkant. 

4.6 FORSIKRINGER 

Velforeningen har en enkel ansvarsforsikring som dekker fellesområdene. I tillegg er det en 
fellesforsikring for garasjeanlegget. Denne dekker selve garasjebyggene, inklusive det 
elektriske anlegg med «full-verdi forsikring» mot brann- og naturskade.  
Det er viktig å merke seg at denne ikke dekker det enkelte medlems bil, inventar eller 
eiendeler som oppbevares i garasjen.  

2020 bransje etasjer ant Kontingent
Vedl.holds-

fond
Garasje-

kontingent 
Garasje-

fond
Garasje-

forsikring
TV/BB-

nett
Garasje-

strøm
4 x

a konto Sum
156 P 7 000 P 800 P 1 000 P 1 020 P 260 P 4 600 P P

Rekkehus R3,0 3,0 24 10 9 100 11 1 040 2x20 2 000 2x21 2 040 2x22 520 23 4 600 24 etter måler 30 4 825 19 300
Rekkehus R3,0 3,0 6 10 9 100 11 1 040 2x20 2 000 2x21 2 040 2x22 520 23 9 200 24 etter måler 30 5 975 23 900
Rekkehus 1 gar. R2,9 3,0 6 10 9 100 11 1 040 20 1 000 21 1 020 22 260 23 4 600 24 etter måler 30 4 255 17 020
Rekkehus R2,5 2,5 20 12 8 750 13 1 000 20 1 000 21 1 020 22 260 23 4 600 24 etter måler 30 4 158 16 630
Hybelleilighet H0,5 0,5 20 14 7 350 15 840 20 1 000 21 1 020 22 260 23 4 600 24 etter måler 30 3 768 15 070
Rekkehus R2,0 2,0 20 16 8 400 17 960 20 1 000 21 1 020 22 260 23 4 600 24 etter måler 30 4 060 16 240
Leilighet L1,0 1,0 38 18 7 700 19 880 20 1 000 21 1 020 22 260 23 4 600 24 etter måler 30 3 865 15 460
Leilighet L0,5 0,5 22 14 7 350 15 840 20 1 000 21 1 020 22 260 23 4 600 24 etter måler 30 3 768 15 070
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Eventuelle hemser, automatiske port-åpnere og annet «ekstrautstyr» som ble bestilt fra 
Grimstadgarasjene i byggeperioden for den enkelte eiers separate regning, er i denne 
sammenheng å betrakte som inventar, m.a.o. ikke dekket av ØHV’s forsikring.  
NB! Det er opp til det enkelte forsikringsselskap å «tolke» dette i praksis. 

4.7 FELLES ANLEGG FOR TV OG BREDBÅND 

ØHV har «borettslags-avtale» med Telenor. Telenor forplikter i henhold til avtalen «å levere 
signaler på kabel (fiber) inn til ØHV’s egne interne sprede-nett (kobber) og sørger for det 
tekniske vedlikehold av sitt og vårt nett.» 

Basis abonnement og avgifter for TV-programtilbud og teknisk vedlikehold dekkes av 
velforeningskontingenten. Det samme gjelder basis internett/bredbånd med kapasitet opp til 
75 Mbps. Avtalen inkluderer WiFi-ruter, «Alltid på nett-garanti» og «filtrert nettvern».  
NB! Dettet betyr at modem og ruter er en del av fellesanlegget og tilhører boenheten, og  
skal forbli i boligen ved eiendomsoverdragelse. 

Brukere som ønsker annet enn basis T-We programtilbud og/eller høyere kapasitet på 
bredbåndet, kan henvende seg til Telenor og kjøpe «tilleggstjenester», som da blir levert og 
fakturert direkte fra Telenor til den enkelte kunde.  

All teknisk service leveres av Telenors kundesenter på tlf. 915 09 000. 
Oppgi at du er privatkunde i en «borettslagsavtale for Øvre Haukåsen Velforening». 

4.8 BOLIGER, IDEELL ANDEL OG SAMEIEBRØKEN 

Styret har fått flere spørsmål vedrørende to begrep som dukker opp i salgsoppgaver, skjøter 
o.l. «Ideell andel av fellesarealet» og «Sameiebrøken». Disse er å tolke slik: 

«Ideell andel» 
Dette betyr at det til den enkelte boenhet hører en utenforliggende andel av fellesarealet, dvs. 
gangveier, lekeplasser, garasjeområder o.l. Den enkelte boenhet får tillagt en «verditakst»,  
i alle fall et godt salgsargument, tilsvarende den ideelle andel, men den enkelte boligeier kan 
ikke benytte denne verdien som pant for lån eller få tilskjøtet et tilsvarende stort område på en 
bestemt (garasje)plass e.l. kun disponere iht. ØHV’s generalforsamling.  
(Se også vedlegg 8.4, garasjekontrakten.) 

«Sameiebrøken» 
Dette er en tilsvarende deling av eiendommen innenfor det enkelte gårds- og bruksnummer. 
I forbindelse med deling av utgifter til f.eks. nytt tak, er det for de fleste rekkehus med a- og b- 
seksjon vanlig å dele med; 

212 på a-seksjonen og   47 på b-seksjonen. I praksis en deling med 83 % og 17 %. 
259      259   

(Dette er et eksempel med en tomt på ca. 130 m2. Tallene varierer litt for den enkelte tomt.)  

Hele tomten innenfor et Gårds og Bruksnummer er formelt et felleseie mellom seksjon a og b. 
Det viser seg i fornuftig praksis at, i rekkehus med a- og b-seksjon, at arealet utenfor 
husveggene tilfaller eier av hoved = a-seksjonen, og at arealet av «plattingen» umiddelbart 
utenfor dør/ vindu i b-seksjonen (ca. 11 m2) tilfaller eier av b-seksjonen. 

Eksempel på deling: Med grunnlag i akseptert nabovarsel har da noen «b-eiere» bygget inn 
«plattingen» og gitt fra seg retten til resten av tomta. 

Andre eksempler: Vi ser ofte at eier av a-seksjon, når tilgangen fra a-seksjonen til området 
foran b-seksjoner, via lang vei rundt rekka, lar eier i b-seksjonen disponere arealet foran b-
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seksjonen, mot at dette holdes ved like. … Det er også eksempler på at eier av a-seksjonen 
«tvi-holder» på sin uformelle rett til området foran b-seksjonen.  

Uheldigvis er det, gjennom ØHV’s snart 50 år, gjort avtaler om deling mellom tidligere eiere av 
a- og b-seksjoner, som ikke er dokumenterte og derved skaper «konflikter» etter kjøp og salg.  

Styret i ØHV har ingen «myndighet» i disse spørsmål. Styret står heller ikke ansvarlig for disse 
delings-avtaler. Heller ikke eiendomsmeglere greier å «rydde opp» i dette.  
Styret oppfordrer naboer til smidighet og fornuft i slike saker.  

4.9 VEDLIKEHOLD, OPPUSSING, NABOVARSEL OG TILLATELSER 

Som godt naboskap er det selvfølgelig både klokt og forpliktet (vedtektenes § 5) å melde fra  
ved vedlikehold og andre sjenerende aktiviteter. Ved oppussing er det også eiers plikt å levere 
formelt nabovarsel når planene er klare og søknad skal sendes til Plan og Bygningsetaten (PBE). 
Alt som har med endring av fasader, i forhold til det som er angitt i kommunens reguleringsplan 
for vårt bo- og fellesområde, skal nabo-varsles og søkes til Plan og Bygningsetaten PBE i Oslo 
kommune. 

ØHV har som kjent ikke noe formelt med de enkelte boligene å gjøre. Det er eiernes ansvar. 
Men, ved utvendig oppussing (endring) er ØHV nærmeste nabo (gangveier / utearealer), og 
da skal ØHV ha nabovarsel! Det er ikke ØHV’s mandat å godkjenne eller avslå en søknad, 
men for prosjekter som er innenfor de definerte «standard-endringene» kan Styret anbefale en 
søknad, og da går prosessen i PBE lettere. 

For mange år siden var det en strøm av forslag og ønsker om mange typer endringer. Styret 
startet da et stort prosjekt, og etter flere år og mye diskusjoner, fikk ØHV godkjennelse fra PBE 
om definerte «standard-endringer». Noe er beskrevet i vedlegg 8.11 og noe i eget «tema» i 
Medlemsportalen, men Styret presiserer at … Nabovarsel fritar ikke eier fra plikten til å søke 
PBE om godkjenning, det er bare lettere å få tillatelse, hvis alt gjøres «etter boka». 
Ta kontakt med styreleder for ytterligere dokumenter og råd. 

ØHV har dessverre mange eksempler på ulovlig fasadeendring, fra feil farge på maling eller 
beis, til ulovlige rekkverk/gjerder, ombygde garasjer og feil ved skifte av dører og vinduer. 
Etter vi fikk godkjent de standardene vi nå har fått godkjent, innskjerpet PBE at regulerings-
bestemmelsene må følges. Styret er også bedt om å bidra til at gamle feil blir tilbake-satt til 
originalt der det er rimelige muligheter for dette. 
Det kan bli veldig dyrt å bryte reglene. Det har vi også eksempler på.  
Verken Styret eller PBE kan akseptere selvtekt eller typiske … «Jeg skal bare …»! 

Styret i ØHV anbefaler alle som har tenkt å pusse opp, innvendig eller utvendig å gjøre seg 
kjent med viktige formaliteter for dette. Det er mye nyttig informasjon på følgende nettside: 
https://www.oslo.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom/skal-du-bygge-rive-eller-endre/ma-du-
sende-byggesoknad/  Se også vedlegg 8.11.1. 

4.10 INNKJØP FOR ØHV’S REGNING 

Alle innkjøp eller arbeid som skal betales av felles kasse i ØHV, må på forhånd være godkjent 
av Styret. (Rekvisisjon før bestilling).  

Alle utlegg søkes refundert gjennom en oppgjørstjeneste fra OBOS. Regningene kommer da 
til Styret i ØHV og blir godkjent for utbetaling, etter avtale.  
Søk på Google etter «utlegg obos» og følg veiledningen. 
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5 GARASJEANLEGG, TRAFIKK OG PARKERING 

5.1 GARASJEHISTORIKK OG EIERFORHOLD 

Det totale parkeringsanlegget er på 223 plasser, som er kommunens minimumskrav. Av disse 
er 188 «dekket» med garasjer, 1 pr. boenhet og 2 for velforeningens vedlikehold og materiell. 
Resten er 35 gjesteplasser, også dette i henhold til kommunens reguleringsbestemmelser.  

At arealene og garasjene i ØHV er felleseie er årsaken til at den enkelte huseier ikke kan få en 
bestemt del av fellesområdet, f.eks. garasjen, tilskjøtet sin eiendom. Her er det isteden ordnet 
med kontrakter mellom ØHV og den enkelte boligeier. Garasjekontrakten følger i vedlegg 8.4. 

Den praktiske forvaltningen er tillagt styret, etter regler som til enhver tid gjelder, bestemt av 
garasjekontrakten og vedtak i ØHV’s årsmøter. (Bestemmelsene er under revisjon.) 
Kostnadene dekkes av de enkelte boligeiere via velforeningskontingenten.  
Full historikk om etablering av garasjeanlegg finner du i vedlegg 8.6.  
 

5.2 LADING AV ELBILER 

Det er montert moderne og godt dimensjonert infrastruktur for lading av elbiler til alle garasjer.  
Hver eier kjøper selv godkjent utstyr til lading (Zaptec), og får dette montert av godkjent 
leverandør (ENS AS). Når dette er gjort, på godkjent måte, må du melde deg inn i 
betalingssystemet Charge365. Deretter vil Styret åpne for aktiv lading.  

I årsmeldingen for 2019 (i 2020) side 5 kan du lese at ... "Styret og «ikke-brukere» skal ha så 
lite oppgaver og forpliktelser som mulig i tilknytning til denne anskaffelsen. Dette betyr bl.a. at 
strømavlesning, fakturering, betalingssystemer og andre individuelle oppgaver for de aktive 
brukerne, skal organiseres og betales av brukerne." 

Som en "naturlige forlengelsen" av Zaptec-løsningen ble det valgt et betalingssystem fra 
Charge365.  

Les mer om beslutningshistorikk, priser, betingelser og veiledning for elbil lading i vedlegg 8.7 
og hjemmesidene. 
 

Det er en eldre 10 A-kurs, installert og fordelt via serie-målere, til hver enkelt garasje. Denne 
kursen er beregnet for vanlig belysning, elektrisk portåpner o.l. Tidligere var det også nevnt 
kupévarmer, men dette kan også være et «tungt» strømforbruk som bør begrenses. 
Hver eier belastes årlig for sitt el-forbruk, som egen tilleggspost på velforeningskontingenten. 
Eksisterende 10 A-kurs er ikke lovlig til lading av el-kjøretøy! Strømmålerne pr. garasje vil lett 
kunne vise eventuelt misbruk, og Styret kan kutte strømmen når misbruk kan påvises. 

Det opprinnelige elektriske anlegget var ikke beregnet for høy belastning slik som er tilfelle ved 
lading av moderne elbiler. Ifølge forskriftene for elektriske anlegg, NEK400, vil bruk av de 
gamle 10 A strømkursene, til lading av elbiler i ØHV’s felles garasjeanlegg, kunne betraktes 
som en bruksendring, og bruk til lading av el-kjøretøy vil derfor ikke være tillatt. 
Forsikringsselskapet tar det for gitt at forskriftene i NEK400 overholdes, og ved skader og 
eventuelle følgeskader som kan tilbakeføres til lading fra 10 A strømkursen, må disse betales 
av den eller de som misbruker anlegget (bruksendring). Eventuelt kunne få avkortning av 
forsikringsoppgjør. 
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5.3 TRAFIKK I ØHV’s INDRE OMRÅDER   

I reguleringsplanen for felt D2, Lutvann (her vi bor), er det bestemt at området skal være bilfritt 
og at veinettet i vårt område er «kjørbare gangveier», til bruk for utrykningskjøretøy og annen 
tung nyttekjøring. Kjøring til/fra parkering på egen tomt og nødvendig kjøring for kort av/på-
lasting kan aksepteres. Det forutsettes at kjøretøyet kjøres ut av området så snart oppdraget 
er utført. Steng porten etter passering. Porten fungerer også som hinder og sikring for våre 
minste beboere! Dessverre opplever vi til stadighet at portene blir ødelagt/ sabotert! 

Hvis du mener å ha spesielt gode grunner for unntak fra disse bestemmelsene, kan du skriftlig 
søke Styret om dispensasjon. Styret praktisere en rimelig holdning for annet enn 
«bekvemmelighetskjøring». 
Husk at gangveiene skal være helt åpne for lovlig ferdsel, spesielt for utrykningskjøretøyer!  

5.4 PARKERINGSBESTEMMELSER 

Høsten 2020 ble det definert et prosjekt for å gjennomgå bestemmelser for parkering og 
garasjer. Det foreligger et «saksframlegg», et mandat og et utvalg. Arbeidet starter i slutten av 
januar. Styret hører gjerne fra dem som vil bidra til å revidere bestemmelsene for dette tema. 
Målet er å legge et forslag, med reviderte bestemmelser, til GF i 2021.  

Inntil dette prosjektet er ferdig gjelder alle bestemmelser som før.  
 

Gjeldene parkeringsbestemmelser: Se reglene fra 2016 i vedlegg 8.8 ) 

Her er en «kortversjon»   

 Parkering ute, i ØHV’s område, er kun tillat på oppmerkede plasser  
 Bil(er) som er parkert innenfor oppmerkede plasser skal utstyres med gyldige ØHV-

parkeringskort. 
 Eventuelt parkeringsselskap som ØHV måtte inngå avtale med, skal kun fokusere på 

biler som ikke er utstyrt med gyldig ØHV-parkeringskort, eller står utenfor oppmerkede 
plasser. Gjelder både ytre og indre område. 

 Områder i ØHV’s indre felt, som gir mulighet til parkering, er bare for inn- og ut-lasting 
eller tidsbegrenset gjesteparkering, der dette er skiltet. 

 Uregistrerte biler og/eller biler som ikke regnes som vanlig familiebil, og som ikke 
brukes i lengre perioder, kan tauses bort etter gjeldende varslingsrutiner.  

Gjesteplassene er plassert og oppmerket langs Ole Messelts vei. Det skal ikke parkeres rett 
utenfor garasjeportene, selv om det noen steder er plass til en bil. Parkering utenfor de 
oppmerkede plassene hindrer oversikt, framkommelighet og snøbrøyting og skal ikke 
forekomme! Husk at det også skal være plass til myke trafikanter på en sikker måte.  

Langtidsparkering (over 72 timer) av biler, båter, campingvogner, hengere e.l. skal ikke 
forekomme på ØHV’s områder, og kan bli fjernet, for eierens regning.  

Les og følg regler og skiltingen i området. Det finnes parkeringskort for gjester og medlemmer 
som disponerer yrkesbil. Du kan lese mer om P-kort i vedlegg. 8.7. Kontakt Styret. 

Styret har inngått avtale med et parkering- /vaktselskap til å håndheve parkeringsreglene. 
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6 PRAKTISK INFORMASJON, FELLES ANSVAR, DUGNADER m.m. 

6.1 REKKEKONTAKTER 

Siden 1973 har det vært tradisjon for en frivillig ordning hvor hver husrekke velger en 
«rekkekontakt» som, i valgfrie perioder, tar det lokale ansvaret for vedlikeholdsoppgavene 
huseierne i rekka selv har ansvar for. Rekkekontakten er å betrakte som rekkas koordinator, et 
bindeledd mellom sameierne i rekka og styret i ØHV.  
Dessverre, dette tema og denne tradisjon synes å «forvitre». Rollen til og oppgavene for 
rekkekontaktene har over tid blitt nesten «usynlige». Hvor går grensen mellom hva som er 
rimelig og urimelig, i forhold til hva huseierne mener fellesskapet skal betale for? 

Dette ønsker Styret å tydeliggjøre mer. Noe er beskrevet i vedlegg 8.13.  
Husk: Ingen av styremedlemmene, rekkekontaktene eller andre med verv i ØHV er ansatt som 
vaktmester e.l. De er frivillige for å utføre Styrets oppgaver, i hht. vedtektene! 

6.2 DUGNADER 

ØHV’s samlede områder er delt i roder, hvor alle beboere i de enkelte rekker og roder har 
vedlikeholdsansvar for deler av ØHV’s felles eiendom.  

Det organiseres felles dugnad ved behov, vanligvis to ganger hvert år. Dette blir samordnet av 
Styret, med alle rekkekontaktene. Rekkekontaktene er også ansvarlig for å påse at rekkenes 
daglige vedlikehold (plenklipping, lokal snørydding, skifte av lyspærer o.l.) blir utført. Dette er 
til alles beste og sikrer fremkommelighet, godt naboskap og trivsel. 

De to blokkene (rekke A og D) er egne formelle sameier. Beboere i disse blokkene har felles 
ansvar og oppgaver i henhold til disse sameiers vedtekter og vedtak, inkludert dugnader. 
Disse vil ikke bli beskrevet her. Det henvises til egne husordensregler. 

6.3 FELLES REDSKAPER O.L. 

ØHV har en dobbeltgarasje. Dette disponeres av leverandøren av de fleste vaktmester- og 
håndverkstjenester vi benytter. ØHV har også flere mindre boder. Her er det diverse 
redskaper. Dette er for utlån til beboerne. Nøkkel kan hentes hos rekkekontakten eller hos 
utekontakten i Styret. Noe av dette er redskap som må behandles av voksne personer.  
Alt utlån og bruk skjer på eget ansvar, uten noe ansvar for noen tillitsvalgte i ØHV. 

Vi har: 3 hk gressklipper, 2 kw lufttørker, batteridrevet løvblåser og hekkesaks, batterilader, 
kraftig bensindrevet kantklipper, langskaftet grensag, grensaks, trillebår, piassavakoster, 
raker, spett, jordspade og skjøteledning for 3-fase. 

6.4 STØTTEMURER 

Vårt bo- og fellesområde ligger i et terreng med mye høydeforskjeller. Følgelig er det en del 
støttemurer for å sikre framkommelighet og hindre ras. Disse murene er også et tema for 
dugnader. Det er i ØHV tradisjon for at murene vedlikeholdes i et samarbeid mellom Styret og 
de huseiere som er innenfor rodekartet til murene. Det er ikke så ofte det trengs så mye 
innsats, men Styret vedtok for noen år siden at de store murene er styrets ansvar, mens de 
små murene, mindre enn ca.10 kvm, og som er lett tilgjengelige, bør vedlikeholdes av 
«rekka». Styret betaler utstyr og forbruksmateriell, mens nærmeste nabo gjør «småjobbene». 

6.5 SNØRYDDING/STRØING 

ØHV har til enhver tid avtale med et snøryddingsfirma som sørger for det meste av den tunge 
ryddingen. Det er viktig at alle gangveier holdes i en minimumsbredde på 3,5 m. Dette er den 
nye standard brannvesenet trenger for de nye utrykningsbilene! 
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Der forholdene ligger til rette og generalforsamlingen har besluttet, er det også lagt 
varmekabler i trapper og bakker. Dette er dyrt i drift og det er derfor montert et automatisk 
«snøsmelteanlegg» for å spare strøm. Dette anlegget kan også styres manuelt. 

Det er enkelte ganger behov for litt ekstra «skuffing», spesielt i trappene. Vi ber beboere selv 
hjelpe til å holde dette i forsvarlig stand. Se punkt 6.1 og 6.2 om dugnad og rode-inndeling. 
Yngre hjelper eldre. NB! Ikke strø med vanlig grovsalt! Dette tærer på betong og ødelegger 
trapper og heller. 

Det er satt ut flere kasser med strøsand. Meld ifra til Styret hvis disse nærmer seg tomme, så 
vil Styret sørge for påfyll. 

6.6 RENOVASJON 

Alle medlemmer har, via Oslo kommune, ansvar for egen renovasjon. Eier betaler tjenesten 
via kommunale avgifter. Normalt er det tømming en gang hver uke. Husk å holde adkomsten 
til søppeldunkene fri for snø. Renholdsverket plikter ikke å tømme dunker som er sperret inne.  

Den plassering av søppeldunker som ble vedtatt av Oslo Ren i 2020, og som faktisk benyttes 
nå, er en «streng avtale» mellom eier og Oslo Ren. Plasseringen kan ikke endres uten formell 
godkjenning av Oslo Ren.  

Bruk din egen søppeldunk, og respekter at de enkelte søppeldunker er de enkelte beboeres 
private søppeldunker. Vi oppfordrer til en innvendig vask av dunkene en gang iblant, slik at vi 
unngår sjenerende lukt når det blir sol og varmt. Innpakking av søppel er en selvfølge.  

Kommunen har satt opp 3 ekstra konteinere for papp og papir langs Ole Messelts vei og oppe 
i øvre felt. I tillegg er det satt opp «igloer» for metall- og glassavfall ved inngangen til Lutvann. 
Følg de råd som kommunen gir om kildesortering og snørydding rundt disse kontainere. 

Hageavfall blir det en del av. Dessverre har vi ikke noe egnet sted å tømme dette. Ned for 
skråningen eller i skogsområdene i nærmiljøet er ikke noe sted å kvitte seg med sitt avfall. 
Dette er bare til sjenanse for andre. Hageavfall og annen søppel må den enkelte eier sørge for 
å fjerne selv! Nærmeste returstasjon for alle typer avfall er på Ryen eller Haralrud på Brobekk. 
I forbindelse med dugnader blir det satt opp konteinere. 

6.7 POSTKASSER 

Postkasser/ posttjenester er et privat ansvar. Tjenestene betaler eierne hovedsakelig som del 
av kommunale avgifter. De fleste postkassene står i fellesstativ på ØHV’s grunn. Styret får i 
enkelte tilfelle pålegg fra Postverket om å vedlikeholde poststativene. Styret har derfor påtatt 
seg oppgaven med ordentlig merking av postkassene / bytte ødelagte postkasser.  
Ved navnendringer, nye leietakere og/eller ny innflytting kan Styret også hjelpe med riktig 
merking av din postkasse. Kontakt Styret for bestilling av nytt postkasseskilt.  

6.8 VEDLIKEHOLDSTIPS 

6.8.1 To hovedregler om utvendig Vedlikehold/ Oppussing: 

Vedlikeholde/ reparasjoner er å «friske opp det som var» mao. ingen store forandringer. 
Her gjelder bl.a. Reguleringsplan S-4234: «Fargevalget skal gjelde en hel rekke av boligene». 

Oppussing/ fasadeendringer (hvis det er utvendig) er «vedlikehold med forandringer». 

Her gjelder bl.a. Reguleringsbestemmelser om «privatrettslig nabovarsel» og «offentligrettslig 
godkjenning» av søknad om fasadeendring.  
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Styret i ØHV anbefaler alle som har tenkt å pusse opp, innvendig eller utvendig å gjøre seg 
kjent med viktige formaliteter for dette. Det er mye nyttig informasjon på følgende nettside: 
https://www.oslo.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom/skal-du-bygge-rive-eller-endre/ma-du-
sende-byggesoknad/ 

Dessverre, gjennom snart 50 år har det skjedd mange brudd på disse reglene. Det har ført til 
mange nabokrangler og unødvendige, til dels store kostnader. Men, i 2006 fikk ØHV, etter 
flere års arbeid, godkjenning fra Plan og Bygningsetaten på en rekke oppussings- / endrings-
alternativer, som fortsatt gjelder for alle i OMV 10-192. I tillegg fikk Styret i ØHV klare 
instrukser fra PBE om å håndheve våre forpliktelser med hensyn til fasadeendringer.  
Se vedlegg 8.11 for mer informasjon om godkjente utbyggingsalternativer. 

Til alle huseiere i OMV 10-192. Hjelp oss å holde orden, fred og ro … Husk nabovarsel. 
ØHV er nærmeste nabo til alle eiendommer og skal ha nabovarsel ved all planlagt, utvendig 
oppussing! 

Pass også på å sørge for at greiner og kvister fra trær og busker ikke kommer ut i 
veibanen/gangvei og blir til sjenanse for gående eller skaper hindring for snøbrøytingen.  

6.8.2 Nytt verandarekkverk  

Vær oppmerksom på følgende, i forhold til det gamle verandarekkverket. 
Rekkverket er ikke godkjent etter dagens sikkerhetskrav, da det pga. liggende bord er mulig å 
klatre i det. Følgelig vil Styret i ØHV’s vegre seg med bistand til innkjøp av materialer til 
vedlikehold / utskifting av råttent/ødelagt treverk (må spesialbestille dimensjonen på høvleri). 
Styret vil fraråde og reparere det gamle, ikke godkjente rekkverket, og anbefaler heller 
utskifting til ny type, ettersom vi nå har en ny løsning klar. Generalforsamlingen 2009 har 
vedtatt hvordan eventuell ny rekkverksløsning skal være. 

Man kan skifte ut det gamle rekkverket etter eget ønske. Det er ingen krav til samtidighet i 
rekka, men når noen skifter ut, så skal det gjøres etter den konstruksjonsløsningen som ble 
vedtatt på Generalforsamlingen 2009.  
Nytt rekkverk skal være i syrefast stål med 8mm herdet laminert glass. Glasset kan være klart 
eller frostet etter eget ønske (se detaljert beskrivelse på hjemmesiden, under «GF-vedtak til 
nytt verandarekkverk»).  

Rekkverket skal bestilles via ØHV. Dette for å sikre den likhet som reguleringsplanen krever. 
Fakturering foretas direkte fra leverandør til den enkelte kunde (forbrukerkjøp). 
«Private løsninger» uten nabovarsel og godkjenning vil bli rapportert til PBE. 

Se hjemmesiden/ Utbyggingsprosjektet og disse sidene: 
Skisse av nytt verandarekkverk; Rekkverk på utbygget veranda; Skisse siderekkverk 

Etter montering, og noen år etter, kan det være smart å gå over skruene som «klyper fast» 
glassplatene, sørge for at platene sitter godt fast. 

6.8.3 Inn-glassing av verandaene  

Dette er en typisk Oppussing/ Fasadeendring som krever Nabovarsel og Godkjenning fra 
PBE. Her er det mange brudd på forskriftene og PBE har varslet mulig ettersyn. Ta kontakt 
med Styret i ØHV for råd. 

6.8.4 Vinduer  

Opprinnelig var disse beiset med samme beis som huset, men pga. at vinduene er glatte 
(høvlet), fremsto disse som lysere. Dette varte ikke lenge. Etter noen år i vær og vind sprekker 
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treverket og derved blir det mer sugende og beisen blir mørkere. Etter hvert blir dette nesten 
helt likt husfargen. Da fremstår det ikke pent lengre, men mørkt og trist. 

I løpet av de siste årene er det mange som har skiftet vinduer og benyttet seg av dagens 
mulighet til å få disse ferdig beiset, gjerne da i hvitt. Dette ser veldig tiltalende ut og hever 
helhetsinntrykket av huset. Styret anbefaler dette. 

Dersom noen har skiftet til brune vinduer noe tidligere, og ønsker å få disse hvite uten å skifte 
vinduer igjen, er det veldig enkelt å male dem. Bruk da en hvit oljedekkbeis. For eksempel vil 
Drygolin (oljedekkbeis) 001 Hvit, gi et veldig bra resultat. Legg på 2-3 strøk for å få god 
dekning mot det brune. Sørg bare for å beise kun vindusrammen, nærmest glasset, IKKE 
omrammingen. Se på vinduene til en av naboene som har kjøpt ferdig malte vinduer, så ser du 
hvor mye treverk som skal være hvitt. (Håper dem har gjort riktig  . 

6.8.5 Den brune beisen  

som brukes over alt på tre-panel, er av typen Butinox, Farge tjærebrun, med fargekode 0676, 
samme som vårt postnummer  . (Dette er IKKE en dekkbeis.) 

På nytt treverk (ved utskiftinger / vedlikehold) anbefales det å bruke TREBITT oljebeis på 
første strøket. Denne har veldig god vedheft, også på høvlet trevirke og er kanskje den beisen 
som sitter best på trykkimpregnert trevirke (igjen egen erfaring). Be om å få beisen blandet til 
samme fargekode som Butinox nr. 0676, da den originale Trebitt tjærebrun går mer mot rødt 
og vil skille seg ut i farge. 

6.8.6 Endevegger og støttemurer i betong  

Nedenstående må ikke betraktes som noen form for produktreklame.  
Anbefalingene er kun gitt med utgangspunkt i egen erfaring og ment som en god veiledning. 

Etter at beboere har kjørt flere runder med diverse maling for mur, har det vist seg at dette 
ikke holder lenge før det flasser. Grunnen til dette er at malingen blir for tett. Som kjent vil en 
betongmur «svette» hele sin levetid. Denne fuktigheten må ut, og hvis overflaten ikke er 
diffusjonsåpen, vil fuktigheten sørge for å komme seg ut allikevel ved å avstøte malingen. 
Derfor må vedlikeholdet av endeveggene (privat ansvar) utføres med en sementbasert 
diffusjonsåpen overflatedekking. Eventuelle algevekster på veggen (fremstår som rødaktige 
flekker) vil drepes av den sementbaserte påføringen da denne er alkalisk (motsatt av sur). 

Jeg (og flere som har gjort det samme) har god egen erfaring med Hey’di Hvit (pulver som 
blandes ut i vann) som påføring på betongmur. Den har meget god vedheft og er fullstendig 
dekkende med 2 strøk.  

Jeg påførte dette på min endevegg i 2003 og gjentok det først i 2013, og det har overhodet 
ikke flasset og er like fint dekkende. På eksisterende murer som er sprutpusset, anbefales det 
å påføre med malerull, den litt lodne typen som er blå. Massen skal utblandet være som en 
tykk suppe. Husk at den skal stå i ca. 15 min. før den brukes, da den tykner litt etter 
utblanding. Er den da etter 15 min. litt for tykk, blandes det bare inn litt mer vann. Bruk el.drill 
med visp. Det er lurt å bruke trykkspyler for å vaske vekk løs skitt før behandling, men IKKE 
bruk såpe og ikke påfør på klissvåt vegg, da blir det bare klin. 

(Fra Frode Myklebostad, tidligere Ole Messeltsvei 192A) 

De store Støttemurene/ Terrengskifte er styrets ansvar, og har et vedlikeholdsprogram 
definert i HMS-rutinene. Noen eiere har ganske små murer (ca. 10 kvm eller mindre) i sin 
umiddelbare nærhet. Her er det ofte «private ønsker» om vedlikehold. Eierne tar jobben og 
Styret tar regningen for riktig vaskemidler, Priming, mur-/ pulvermaling og utstyr. 
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6.8.7 Fjerning av parafintank i kjeller 

Jeg har installert varmepumpe og ny vedovn og dermed kuttet ut parafinbrenneren. I denne 
forbindelse så har jeg fjernet parafintanken i kjelleren. Dette var en relativt enkel operasjon 
som jeg gjerne vil tipse andre om. Det finnes et svensk firma, Tankdemontering AB, som jeg 
mener er etablert i er i Norge nå. prøv: www.tankdemontering.com. 

Prisen (noen år tilbake) for å tømme tanken (uansett om den inneholder 100 eller 1000 liter 
væske), skjære de opp og fjerne den er kr. 5.000.- + mva. I mitt tilfelle så snakket jeg med to 
andre naboer og ved tre tanker var vi nede i kr. 4.000.-+ mva. Dette er halv pris av hva 
tilsvarende norske selskaper skulle ha. 

Tanken er hos de fleste bygget inne i «et rom» som er lett å rive ned. Denne består av 
lettbetong-elementer og fjernes enkelt. Dette må selvsagt gjøres på forhånd. Som en 
indikasjon på hvilket arbeid det er så bruke jeg 20 minutter på å få veggen ned og 30 minutter 
på å bære delene opp av kjelleren. 

Tankdemontering AB kom med 3 mann og stor lastebil. De tømte tanken for rester av parafin, 
skar ut en stor luke i forkant. Deretter helte de pellets i bunnen for å suge opp rester av 
væsken. Deretter ble pellets fjernet og tanken skjært opp og fjernet. Hele prosessen tok i 
underkant av to timer. Det lukter «litt» parafin etterpå, men med god utlufting var dette borte 
etter 2-3 timer. 

Jeg vil også legge til at Tankdemontering AB innehar alle nødvendige sertifikater for denne 
type jobb.  (Fra Kenneth Tveito, Ole Messeltsvei 22.) 

6.8.8 Tips om radonmåling  

Målingene er gjort med sporfilm fra Radonlab, som ble omtrent like billig som tilbudet fra 
kommunen dersom man er medlem i Huseiernes Landsforbund. 

 

(Fra Espen Wium, OMV154/154B)    

6.9 ELEKTRO-TJENESTER 

For det store elektriske anlegget i vårt område bruker styret Elektro Nettverk AS (ENS), dem 
som leverte Ladeanlegget. ENS leverer også elektro-tjenester til private husholdninger. 
Medlemmer i ØHV vil få «ØHV-rabatt» på private tjenester. Se vedlegg 8.1  
Atom Elektro AS er et annet alternativ. 
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6.10 RØRLEGGER-TJENESTER 

For det store rør-anlegget i vårt område bruker styret Oslo kommune, vann og avløpsetaten. 
For private prosjekter og enkle tjenester anbefales f.eks. Rør og kjøkken AS. 

 

7 OMGIVELSER TIL ØHV / KOMMUNALE FORHOLD 

(Pr. 2020. Alt etterfølgende kan/ vil bli oppdatert i henhold til informasjoner fra Bydel Alna.) 

Bydelskontoret for Alna bydel er på Furuset senter. Felles link til alle kommunale / lokale informasjoner 
finnes på    https://www.oslo.kommune.no/bydeler/bydel-alna/#gref 
Denne nettsiden er ganske omfattende, så vi velger å ta med litt om det som er nærmest oss i OMV:  

7.1 KOLEKTIVTRANSPORT 

T-bane fra Trosterud eller Haugerud tar ca. 15 min. til sentrum. Det går matebuss til/fra Lutvann leir til 
Haugerud og Tveita. Fra Tvetenveien går busser mellom Grorud og Hauketo. Her passerer også flere 
bussruter til Gardermoen. 

7.2 SKOLER OG BARNEHAGER 

Det er flere store og små barnehager i området. Trosterud og Lutvann skole er våre barneskoler.  
Haugerud skole er vår ungdomsskole. Ligger ved Haugerud senter, ca. 5-7 min. gange fra oss. 
Regionskole for autister og multihandicappede er også på Trosterud 

Lutvann leir er i dag brukt som skole av Stor-Oslo HV-område og Forsvarets skole for sikkerhet og 
etterretning. Anlegget er under kraftig utbygging, som vil skje over flere år. Utbyggingen regnes ikke 
som sjenerende for omkringliggende bomiljø, men det skaper en del trafikk. En ekstra adkomstvei er 
fortsatt et uavklart tema. 

7.3 IDRETT OG FRITID 

Den mest synlige klubber er Haugerud Idrettsforening, stiftet i 1970. HIF har et sort og godt tilbud til alle 
aldere. Ikke bare idrett, men også sjakk, dans, e-sport, ungdomsklubb og andre sosiale fritidstilbud. 
Klubben drives profesjonelt med god støtte fra Bydel Alna og Idrettsforbundet. HIF har fått flere 
utmerkelser og regnes for å være et av de beste miljø for barne- og ungdomsutvikling. Se nettside   
https://haugerudif.no/  En aktiv kommunal fritidsklubb ligger på Trosterudsenteret. 

Oslo kommune har vedtatt å bygge ny stor flerbrukshall for KIF og andre idrettslag i vårt nærmiljø. Dette 
vil skje som del av Oslo kommunes store «Planprogram for delbydel Haugerud/ Trosterud», som er et 
parallelt prosjekt med Bydel Alnas «Områdeløftet», i regi av kommunens Groruddalsatsing.  

Det går lys-/ skiløyper fra Haugerud inn til Østmarka. Ved Jeriko/Lindeberg er det en liten slalåmbakke 
med skitrekk. Fra OMV gar det en turvei inn til Lutvann, et fint friområde med isfiske om vinteren og 
badeplass om sommeren. 

7.4 BUTIKKER OG SERVICESENTERE 

Haugerud senter er størst, med flest servicetjenester. Her finnes apotek, helsesenter, fysikalsk institutt, 
tannlege, frisør, post i butikk, kirke, moske og selvfølgelig dagligvare (Extra). T-bane, skoler og 
barnehager, idrettshall og idrettsbane ligger innen ca. 100 m fra senteret. Det er fint eldresenter og 
Frivillighetssentral ved Haugerud T-bane stasjon. 

Trosterud senter har T-bane, matsenter (Kiwi) og apotek. I tillegg er det bl.a. fritidsklubb for tenåringer.  

Større «handlesenter» finnes på Furuset og Tveita, på samme T-bane linje som Haugerud og Trosterud. 
Det er heller ikke langt ned til Alna-senteret og her finnes det nesten «alt for alle». 
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7.5 Dr. DEDICHENS ARV  

Et stort område med flere bygg, parker og anlegg etter et privatasyl, fra 1905 til ca. 1960, er nå i Oslo 
kommunes eie. Her er det omfattende planer i regi av Groruddalssatsningen og bydelens områdeløft. 
Du kan følge med på Bydel Alnas FB-side https://www.facebook.com/TrosterudogHaugerud/ 

«Grunn-konseptet» for planene er en åpen og aktiv kunst- og kulturpark for alle lokale frivillige og 
foreninger, skoler, barnehager m.m.  Her er det «åpne dører» for alle som har lyst til å bidra i utviklingen 
av vårt nær-miljø. (Se trosterudvillaen.no eller kontakt styreleder rluthcke@online.no)  
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8 VEDLEGG 

8.1 ORGANISASJONEN ØVRE HAUKÅSEN VELFORENING: 

Organisasjons nr.: 896225782  Bankforbindelse: OBOS bank,    Bankkonto:  98203597746 

Postadresse: Fakturaadresse: 
Øvre Haukåsen Velforening S. 2707 Øvre Haukåsen Velforening
Postboks 3 v/ OBOS Eiendomsforvaltning AS 
0616 Haugerud  Pb. 6666 St. Olavs plass 
OSLO 6 0129 Oslo 

8.2 KONTAKTPERSONER 

Etter generalforsamlingens valg i 2020 og fordeling i konstituerende styremøte 4. juni 2020 er 
kontaktpersoner i Øvre Haukåsen Velforening følgende: 

Styreleder Roar Lüthcke  OMV 62A Mob/SMS  90538526 

Nestleder, Øk. Ingar Slettebø  OMV24  Mob/SMS  91743900 

Sekretær Inger Lise Skogbakken  OMV 98A Mob/SMS  92269858 

Utekontakt Kristian Vasquez Bøysen OMV 36B Mob/SMS  98628763 

Utekontakt Dzemal Fetisi   OMV 108A Mob/SMS  91368925 

Varamedlem  Anders Martin Pilgaard  OMV 192A Mob/SMS  47408313 

Varamedlem Thor Johan Nettli OMV 114 Mob/SMS  98826784 

Revisor  Lise Christiansen OMV 90 Mob/SMS  95152453 

Rekkekontakter: 
Rekke A (Sameie II) Ole Johan Hildre OMV 54B 

Rekke B Kjell Erik Åmold  OMV 130 

Rekke C Rune Solberg  OMV 12 

Rekke D (Sameie I) Kristian Vasquez Bøysen OMV 36B 

Rekke E Roar Lüthcke  OMV 62A 

Rekke F Jon-Martin Christiansen  OMV 90 

Rekke G Solfrid Hallingstad OMV 104A 

Rekke H Espen Frøvik  OMV 144 

Rekke J Elin Eikenes Johansen  OMV 156 

Rekke K Peter Swann  OMV 168 

Rekke L Anders Pilgaard OMV 192 

Nyttige kontakt-telefoner: 

Kjøp av godkjent Elbil-ladeutstyr: ENS AS, Carl-Erik Billing,    calle@ens.no Mob/SMS  91590895 

Kjøp av generelle elektro-tjenester:  Elektro Nettverk Service AS   Telefon  22078530 

Service på Elbil-ladeutstyr:  Charge365 AS,  Service:  support@charge365.no Telefon  93095365 

Service på TV / Bredbånd: Telenor, Kundeservice: Ref.: ØHV-avtale Telefon  91509000 

Service på Felles Snøbrøyting / Strøing: Vaktmesterkompaniet AS Telefon  23172200 

Service på Felles Vann og avløpsproblemer:   Vann og avløpsetaten, 24/7, vakttelefon  23440900 

Service på Felles Strømbrudd o.l. Hafslund Elvia.no,   Servicesenteret,  vakttelefon  22441040 

Service på Felles eller privat Søppelcontainer full: Renovasjonsetaten,  vakttelefon  23483650 
eller https://www.oslo.kommune.no/avfall-og-gjenvinning/avfallshenting/ 

Nødetater: Brann 110 Helse: 113 Politi: 112 
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8.3 VEDTEKTER 

Øvre Haukåsen Velforening        Side 1 av 2 

§ 1 Velforeningens navn er «Øvre Haukåsen Velforening».  

§ 2 Medlemmer i Øvre Haukåsen Velforening er eiere av rekkehus og/eller leilighet på Øvre 
Haukåsen. Medlemskapet er obligatorisk. Gjennom særskilt kontrakt mellom Øvre Haukåsen 
Velforening og hver enkelt av de som var eiere ved ferdigstillelsen av foreningens 
garasjeanlegg, totalt 186 garasjer, har samtlige nåværende og fremtidige eiere av rekkehus og 
leiligheter under Øvre Haukåsen Velforening plikt til å eie en garasje pr. boenhet som de eier. 
(Boenhet er enhver leilighet på feltet og opprinnelig hybelleilighet i underetasjen på rekkehus, 
defineres i denne sammenheng som egen boenhet, selv om den senere er tillagt rekkehusets 
boareal). Ved salg av sin boenhet, overføres garasjekontrakten, med de rettigheter og plikter 
den gir, til ny eier som plikter å overta den. 

§ 3 Velforeningens formål er å forvalte og bestyre den felles eiendom, herunder felles 
garasjeanlegg og de utvendige arealer. Velforeningen kan også arbeide for et bedre bomiljø i 
området.  

§ 4 Velforeningen ledes av et Styre bestående av 5 medlemmer som velges av 
Generalforsamlingen. Styrets leder velges ved særskilt valg. Styret konstituerer seg selv. 
Styreleder og 1 styremedlem innehar Velforeningens signatur. Generalforsamlingen velger 
også en valgkomite på 3 medlemmer. I tillegg kan det velges to varamedlemmer til styret. Alle 
verv nevnt over velges blant medlemmer av Velforeningen, og for 2 år av gangen, men 
således at styreleder, 1 styremedlem og 2 medlemmer til valgkomiteen velges det ene året, og 
3 styremedlemmer og 1 medlem til valgkomiteen velges det neste året. Styret har fullmakt til 
selv å velge regnskaps- og revisor-tjenester fra profesjonelle tjenesteytere. Alle saker og all 
korrespondanse skal legges frem på styremøtet. Styrets vedtak skal nedtegnes i styrereferat, 
og dissenser skal anmerkes dersom dette forlanges. Innkalling og referat skal gjøres 
tilgjengelig på velforeningens nettsider. 

§ 5 Av hensyn til medlemmenes felles interesser i en velholdt eiendom, har Velforeningen rett 
til å foreta utvendige arbeider. Av samme grunn er det ikke tillatt å foreta nødvendige 
eksteriørmessige endringer uten at styrets samtykke på forhånd er innhentet.  

§ 6 Styret er helt ut underlagt generalforsamlingens bestemmelser. Det skal på forhånd 
forelegge generalforsamlingen alle saker av viktighet. Styret har anledning til å iverksette 
saker av betydning uten generalforsamlingens godkjenning, dersom det er av vesentlig 
betydning for en rask behandling.  

§ 7 Generalforsamlingen bestemmer størrelsen på fellesutgiftene på grunnlag av budsjettet. 
Fellesutgiftene i budsjettet dekkes ved at Velforeningens medlemmer innbetaler en årlig 
Velforeningskontingent. Denne Velforeningskontingenten utregnes etter følgende 
fordelingsnøkkel: Kontingenten består av et grunnbeløp med et tillegg på 10% for hver etasje. 
I tillegg betaler medlemmene en garasjedel som dekker utgifter til drift og forsikring av 
garasjeanlegget. For hver garasje betales 1/186 – del av garasjeutgiftene. For å oppnå 
stemmerett, må kontingent for forutgående år være betalt. 

§ 8 Styret er ansvarlig for at det føres et fullstendig driftsregnskap for eiendommen. 
Årsregnskapet sendes Velforeningens medlemmer uoppfordret sammen med innkalling til 
hvert års ordinære generalforsamling.  
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§ 9 Generalforsamlingen innkalles til årsmøte hvert år, senest innen utgangen av mai måned 
til gjennomgåelse av årsregnskapet, valg av styremedlemmer og behandling av de i 
innkallelsen nevnte saker. Innkallelsen skjer av Styret med 2 ukers varsel. Ekstraordinær 
generalforsamling kan av styret innkalles med 5 dagers varsel. En gruppe bestående av minst 
1/5 av de stemmeberettigede medlemmene kan likeledes pålegge Styret å innkalle til 
ekstraordinær generalforsamling. Innkallingen skjer ved brev lagt i medlemmenes postkasser, 
påført medlemmenes fulle navn og adresse. Det er medlemmenes ansvar å informere Styret 
om riktig navn og adresse. 

§10 Beslutninger på generalforsamlingen fattes med simpelt flertall. Beslutninger om 
enkeltinvesteringer på mer enn 15 % av det til enhver tid gjeldende budsjett, krever 2/3 flertall. 
Det samme gjelder beslutninger om endring av statuttene. Styret kan felles av 
generalforsamlingen med 2/3 flertall. Hvis det trengs mer enn simpelt flertall, må minst 30 % 
av medlemmene være til stede for at forsamlingen skal være beslutningsdyktig. Et 
stemmeberettiget medlem kan ikke presentere flere enn 3 fullmakter ved saker som det skal 
stemmes over.  

§ 11 Medlemskap i velforeningen er uoppsigelig knyttet til eier av bolig beliggende på Øvre 
Haukåsen rekkehusfelt. Det enkelte medlem kan ikke pantsette eller på annen måte disponere 
over Velforeningens aktiva og rettigheter. Eier kan ikke selge, pantsette eller på annen måte 
overdra hele eller deler av felleseiendommen til andre, annet enn ved salg av hele sin 
eiendom (boenhet og felleseiendom).  

§ 12 Dersom et medlem overdrar sitt medlemskap i Velforeningen ved salg av sin eiendom, 
skal Velforeningens styre underrettes herom.  

§ 13 Eventuell tvist i forbindelse med disse statutter avgjøres med bindende virkning ved 
voldgift. Voldgiftsretten settes med 3 – tre – medlemmer. Hver av partene oppnevner ett 
medlem. Det tredje medlem oppnevnes av rettsformannen i den rettskrets eiendommen ligger. 
Den som begjærer voldgift, skal skriftlig underrette den annen part herom, samtidig som 
navnet på den av parten oppnevnte medlem av voldgiftsretten oppgis. Den annen part plikter 
innen 8 - åtte dager å meddele navnet på sitt medlem av retten. Forsømmes dette, har den 
part som har forlangt voldgift rett til å kreve den annen parts medlem oppnevnt av 
rettsformannen i den rettskrets eiendommen ligger.  

§ 14 Disse statuttene skal tinglyses på den enkelte eiendoms blad i grunnboken som heftelse 
på angjeldende eiendom.  

Oslo, mai 2019. 
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8.4 GARASJEKONTRAKTEN 

KONTRAKT  

mellom  

ØVRE HAUKÅSEN VELFORENING  

og  

EIER AV G.NR. 167, B.NR………….. ………………………………………..  

                                                            førstegangseier av garasje  

vedrørende:  

GARASJE(R) NR.: ............................. PÅ EIENDOMMEN G.NR. 167, B.NR. 12. 

§ 1 Eier overtar overnevnte garasje når hans del av grunnarbeid og byggekostnader er betalt. 
Eier overtar garasjen i besiktiget stand. Eventuelle reklamasjoner i garantitiden rettes skriftlig 
til byggeledelsen i ØHV, som formidler og følger opp disse til de respektive entreprenører.  

§ 2 Garasjen(e) er knyttet til g.nr.: 167, b.nr. : ……. og alle eiere av rekkehus eller leilighet er 
ifølge ØHV's statutter pliktige til å ta garasje/oppstillingsplass. Rettigheter og forpliktelser etter 
nærværende kontrakt, kan kun og skal overdras i forbindelse med salg av egen bolig i ØHV, 
og da kun til ny eier av boligen.  

§ 3 Dersom eier, eller noen i hans faste husstand, ikke disponerer bil, har eier anledning til å 
leie ut sin garasje/oppstillingsplass. Når bil igjen disponeres må utleie opphøre. På ellers like 
vilkår bør medlemmer av ØHV ha fortrinnsrett til å leie.  

§ 4 Utgifter til drift og forsikringer av garasjeanlegget deles likt på alle eiere. Eieren må selv 
holde sitt inventar og utstyr i garasjen forsikret. Det er satt opp seriemåler slik at 
strømforbruket avleses for hver enkelt garasje, og eier betaler sin målte del av forbruket til 
ØHV. Kostnadene kan innkreves forskuddsvis eller samtidig med kontingenten til ØHV. 
Dersom noen ikke betaler sin del av utgiftene, gjelder samme regler som for 
velforeningskontingent. Alle praktiske og økonomiske forpliktelser påligger eier uansett om 
garasjen leies ut eller ikke.  

§ 5 Eier og eventuell leier av garasjen må rette seg etter de regler som til enhver tid er vedtatt 
av ØHV's generalforsamling, samt bestemmelser i lovverket vedrørende felleseiendommer, 
garasjeanlegg, o.l.  

§ 6 Eier kan ikke foreta disposisjoner eller bygningsmessige arbeider som endrer garasjens 
utseende eller hindrer bruk av garasjen til sitt forutbestemte formål.  

§ 7 Denne kontrakt er utferdiget i 2 eksemplarer, hvorav eier og ØHV har hvert sitt. Det 
anbefales at hver enkelt eier tinglyser denne kontrakt.  

Oslo, ……………………. 

for Øvre Haukasen Velforening:                           …………………………………………………  
                                                                                                        navn 

                                                                             …………………………………………………  
                                                                                                         sign. 

                                  som eier:                            …………………………………………………  
                                                                                                         navn  
                                                                            …………………………………………………  
                                                                                                         sign. 
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8.5 UTLEIEKONTRAKT FOR GARASJER 

Dette er tekst som kan brukes, foreløpig. Et utvalg vil legge fram forslag til GF 2021 for endelig godkjenning.  

UTLEIEKONTRAKT for garasjer i Øvre Haukåsen Velforening    Side 1 av 2 

UTLEIER:  Navn:  ______________________          

  Adresse: Ole Messelts vei _____ 0676, Oslo 

  Epost:  ______________________ mob / sms:  +47 _____________ 

 
LEIETAKER:  Navn:  ______________________            

  Adresse: Ole Messelts vei _____ 0676, Oslo 

  Epost:  ______________________ mob / sms:  +47 _____________ 

 
EIENDOM:  Adresse: Ole Messelts vei, 10 – 192, 0676, Oslo 
 
LEIEOBJEKT:  Garasje nr. _____ i garasjeanlegget til ØHV, Gnr. 176 Bnr. 200. 
 
 
LEIETID:  Leieforholdet starter: ____________________ 
  Leieforholdet …  
  A) opphører uten oppsigelse den ____________________ 
(Stryk det som  B) kan sies opp av begge parter, uten begrunnelse, med en, 1 mnd. frist 
ikke passer)       til fraflytting ved utløpet av den kalendermåned fristen utløper i. 
 
LEIESUM:  Kr. _____________ pr. måned. 
 
TILLEGG:  A) Portåpner med nøkkel og fjernkontroll: Se eget vedlegg. 
(Stryk det som   B) For strøm fra 10A-kursen: etter egen måler, som starter på ____________  
ikke passer)            Denne kursen er beregnet på lett bruk, belysning, portåpner o.l. 
  C) Strøm for lading av el-kjøretøy via eget ladesystem: Se eget vedlegg. 
  D) Hems for lagring av vanlig inventar/løsøre»: Se eget vedlegg. 
 
BETALING:  A) Avtalt leie betales til konto: _____________________ 
(Stryk det som   B) Depositum kr. __________________ betales ved leieforholdets start. 
ikke passer)       Oppgjør for depositum skjer etter avtale ved leieforholdets slutt. 
  C) Leie betales forskuddsvis pr. kvartal. 
 
ANDRE 
BETINGELSER: Leieforholdet er til enhver tid underlagt samme regler som utleier er  

underlagt ved utleie. Disse reglene er satt av styret i Øvre Haukåsen Velforening. 
Hovedpunktene for leie/ bruk av garasjen er: 
 Bruker av garasjen må selv forsikre egen bil og annet løsøre. 
 Det er ikke lov med bruksendring i/av garasjene, f.eks. brukt som oppholdsrom, bruke 

garasjen til verkstedsdrift/ lagring el.  
 Det er ikke lov å bruke 10A-strømkurs til lading av el-kjøretøy eller motor-/kupevarmer 

med effektforbruk over 900 W, e.l. 
 Det er ikke lov å foreta bygningsmessige endringer av garasjene.  
 Det er ikke lov å utføre arbeid eller virksomhet som utfordrer sikkerhet.  
 Det er ikke lov å oppbevare farlig utstyr/materiell i garasjene, uansett om garasjen 

brukes til bil eller ikke.  
 Alle garasjer skal benyttes til parkering av minimum en bil i normal drift, mens hemsene 

skal brukes til lagring av privat inventar/løsøre.  
 Leier man bort garasjen skal dette fortrinnsvis skje til eiere / beboere i ØHV. Leietaker 

kan ikke leie ut garasjen til andre. 
 Styret i Øvre Haukåsen Velforening har myndighet til å få åpnet garasjer for nødvendig 

vedlikehold, og/eller eventuelt vises, dersom det foreligger god grunn til innsyn i 
garasjen. Anmodning om åpning skal begrunnes skriftlig.  

 Ved brudd på gjeldende regler har styret rett og plikt til reaksjoner med konsekvenser for 
garasje eier.  
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UTLEIEKONTRAKT for garasjer i Øvre Haukåsen Velforening    Side 2 av 2 

 

AVTALE INNGÅTT:  Dato: ________________ 

 

UTLEIER:      LEIETAKER: 

   _____________________    _____________________ 
    (sign.)       (sign.) 

   _____________________    _____________________ 
    (blokkbokstaver)      (blokkbokstaver) 

         _____________________ 
          (sertifikat nr.) 

 

 

OM PORTÅPNER:    ______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

OM ELBILLADING:  

Det understrekes: Det er ikke tillat å lade el-kjøretøy fra den vanlige 10 A-kursen i garasjen! 

Det er installert Zaptec ladeanlegg. Leietaker må selv holde ladekabel og annet nødvendig  
utstyr. Leietaker må melde seg inn i betalingstjenesten Charge365 for å få åpnet ladning / betaling.  
Kontakt kagiso.molobi@gmail.com.  For Brukerservice/support: support@charge365.no  eller tlf 93095365 
 

Her er link til mer info: 

om Charge 365:  https://charge365.zendesk.com/hc/no/categories/360001954217-BRUKER 
om Zaptec lader: https://zaptec.com/ladestasjon-zaptec-pro/ 
 

 

OM HEMS:        ________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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8.6 GARASJEHISTORIE 

 
Garasjehistorikk     ved Frode Myklebostad (Byggeleder for prosjektet) 

Våren 1987, etter årelange forsøk på å komme til enighet om løsninger på parkeringsbehovet for beboerne i Ole 
Messeltsvei, ble det av Generalforsamlingen nedsatt en egen Parkeringskomite som skulle gjøre et «siste forsøk» 
på å komme frem med et løsningsforslag som alle kunne enes om, og som var innenfor rammen av det kommunen 
kunne godkjenne. 

Det opprinnelige forslaget fra Byggherren, Kongshaugen Byggeselskap, gikk ut på å bygge et stort parkeringshus i 
to etasjer i betong. Dette bygget var kalkulert til en kostpris som lå langt over hva beboerne var villige til å betale for 
et åpent parkeringshus og i tillegg ville det bli svært dominerende i et rekkehusmiljø. 

Det de fleste ønsket seg var overflateparkering i enkeltgarasjer av tre, altså en bilplass som kunne låses individuelt, 
hvor man kunne lagre småting uten at man risikerte at noe ble borte. 

Dette ønsket var ikke mulig på det overflatearealet vi hadde til rådighet. Komiteen startet jobben aktivt med å se på 
nye muligheter. Ved å legge garasjer langs hele Ole Messeltsvei helt opp til enden av veien, samt å utvide den 
opprinnelige parkeringstomta, kunne det se ut som at det var løsbart.  

Kommunens krav om 1,5 bilplasser pr. leilighet ble redusert til 1,0 og samtidig ble det ettertrykkelig påpekt fra 
kommunen at hver av de 186 boenhetene da skulle ha sin egen spesifikke tildelte plass. Ettersom utkjøringen fra 
de planlagte garasjene ble for nære veien, var eneste løsningen å omregulere veien til privat vei. Dette fikk vi 
indikasjon på at kommunen kunne gå med på. Utvidelsen av parkeringstomta var også løsbar ved å erverve en 
trekantet tomt som gikk inn i vår tomt. Denne var eid av skolen og lå på en måte som ikke var formålstjenlig til 
skolebruk. Skolesjefen var positiv til å la oss overta denne. 

Alt lå nå an til en løsning. Det gjenstående praktiske problemet var å få tilgang til nødvendig mengde kampesteiner 
til mur, samt fyllmasse til å fylle opp terrenget, slik at det kunne bli flatt nok til å bygge overflategarasjer på. 

I løpet av et års tid ble det avholdt flere felles informasjonsmøter for beboerne, i tillegg til en grundig intern 
markedsundersøkelse for å finne ut av hva folk ønsket seg. Til å begynne med meldte vel 100 beboere seg som 
interessenter på garasje, resten ønsket kun en fast P-plass. Dette mente vi var tilstrekkelig til å gå videre med 
prosjektet, og før byggestart hadde ca. 160 beboere ved avtale forpliktet seg til å kjøpe en garasjeplass. Vi valgte 
da å prosjektere samtlige 186 garasjer. Ved innflytting høsten 1988 hadde vi kun 4 garasjer usolgte. Disse siste ble 
kort tid senere også solgt. 

Det ble utarbeidet anbudsinnbydelser på grunnarbeider og tre anbud på selve trebygningene ble innhentet separat. 
Komiteen ønsket selv å stå for byggeledelsen. Det var så mange parter involvert at vi ønsket full kontroll med 
prosessen. Dette viste seg senere å være en klok beslutning da flere justeringer måtte gjøres underveis, justeringer 
som krevde lokal kunnskap og innsikt, og en god porsjon velvillighet fra entreprenørene. 

På forsommeren 1988 kunne vi starte gravearbeidene etter at alle forberedelser og omreguleringer mot kommunen 
var foretatt og byggemelding godkjent. Skoletomta ble kjøpt. 

Grunnarbeidene, med noe omlegging av vann og avløp, og byggearbeidene gikk som hånd i hanske. Så fort et 
område var ferdig planert, kom bygningsarbeiderne og monterte garasjer. 

Ut på senhøsten 1988 kunne de første garasjene tas i bruk. Alle var beiset av egne stolte eiere og innflyttet med 
garasjedør og lås på plass før snøen kom det året. 

Høsten 2008 kunne garasjeeierne feire 20-års jubileum på et prosjekt som det tok 14 år før vi ble enige om en 
løsning på, og deretter 1,5 år på å gjennomføre.  

Forhåpentligvis er vi like glad i garasjene våre, i dag - som den dagen de sto ferdige.  

Lave vedlikeholdsutgifter har vi også hatt. 

 

Med vennlig hilsen  

Frode Myklebostad, styreleder ØHV    Magne Austenå, tidligere styreleder 
(Tidligere byggeleder for garasjeanlegget)     og leder av Garasjelaget i ØHV. 

Vedlegg 8.4 viser den kontrakt som ble inngått med hver enkelt hus- / leilighets-eier. 

 



Øvre Haukåsen Velforening              Mitt ØHV Lutvann, februar 2021, v3.02 

Side 28 av 39 
 

8.7 LADING AV ELBILER 

 
Hovedgrunnen for anskaffelse av det nye anlegget for lading av elbiler var at 
forsikringsselskapet varslet at de ikke lenger dekket skader "etter bruk av eksisterende 10A-
strømkurs til lading av batterier eller elbiler». Dette var å betrakte som ulovlig bruksendring". 
Styret hadde også et GF-vedtak om å utarbeide et komplett forslag til et moderne ladesystem. 

 

Her er en tekst som var en orientering i siste årsmelding: 

- Utrede framtidig løsning for lading av el-biler 

Styret fikk vinteren 2019 inn tre tilbud på nytt ladeanlegg for elbiler i ØHV’s garasjeanlegg. På 
årsmøtet våren samme år ble det gitt en kort orientering om tilbudene sammen med 
opplysning om hva gjennomføring av disse ville koste.  

Med dette som bakgrunn ble imidlertid et forslag fra beboere nedstemt.  Styret fikk i oppgave å 
arbeide videre med saken, og det ble derfor nedsatt en egen ‘Ladegruppe’. De fleste i 
ladegruppa var brukere som allerede hadde elbil og hadde ellers kompetanse som var aktuelt 
for prosjektet. Seminardeltakelse om lading av elbil, sammen med innhenting av erfaring med 
tilsvarende prosjekter, bidro også til økt kompetanse.   

Utover høsten ble det gjennomført befaring med tre nye leverandører av ladesystemer for 
elbiler. Ladegruppa fikk før jul et tilbud fra første befaringen, og ble forespeilet tilbud også fra 
de som deltok på de to siste befaringene. Med tilbud på ladeanlegg fra totalt 6 leverandører, 
regnet man med å ha et solid grunnlag for å kunne legge fram et gjennomarbeidet forslag til 
nytt ladeopplegg på årsmøtet i 2020. 

 

Styret definerte en grunnholdning og et mandat for Ladegruppa: 

- Oslo kommune pålegger boligorganisasjoner å legge til rette for lovlig lading av elbiler.  

- I vårt tilfelle er dagens praksis å betrakte som bruksendring av det eksisterende 10A-anlegget,  
  og ikke i samsvar med gjeldende forskrifter (NEK400), og derfor ikke tillatt av styret i ØHV.  
- Forslag til GF om anskaffelse skal skje snarest mulig og etter en samlet vurdering, hvor  
  kvalitet og samlet pris teller like mye (mao. etter god forretningsskikk).  
- Sameiet ØHV anskaffer denne ladeløsningen etter en flertallsbeslutning i generalforsamling,  
  hvor alle 186 boenheter deler regningen for en definert minimumsløsning og -kostnad, for den  
  enkelte eier. 
- Styret og «ikke-brukere» skal ha så lite oppgaver og forpliktelser som mulig i tilknytning til  
  denne anskaffelsen. Dette betyr bl.a. at strømavlesning, fakturering, betalingssystemer og  
  andre individuelle oppgaver for de aktive brukerne, skal organiseres og betales av brukerne.  
- Styret har det overordnede ansvaret for drift og vedlikehold, i likhet med samme praksis som  
  for andre sameieobjekter i ØHV. Brukerne skal likevel velge en representant som blir styrets  
  kontaktperson for alle saker relatert til drift og vedlikehold av anlegget. Dette gjelder fra og  
  med beslutning er tatt, til annet forslag er godkjent av ny generalforsamling. 

Styret har søkt råd fra flere meglere og store boligorganisasjoner. Alle er enige om at et 
moderne ladeanlegg vil øke verditaksten på alle boliger, og derved til fordel for alle eiere. 

Styrets forslag til GF, basert på Ladegruppas innstilling til styret, foreligger som forslag i sak 7. 
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Her følget selve forslaget til beslutning i siste årsmelding. 

Styrets forslag til GF vedrørende nytt ladeanlegg for elbiler. 

Den teknologiske utviklingen for ladesystemer har skjedd meget raskt de senere årene. 

Myndighetene har bestemt at det skal selges bare fossilfrie nye biler fra 2025.  

Boligsameier har etter hvert blitt lovpålagt å tilrettelegge for lovlige ladeanlegg for elbiler i alle 
sine garasjeanlegg. Elbiler har kommet for å bli!  

ØHV har i lang tid fulgt med på utviklingen på ladesektoren, og er blitt klar over at lading av 
elbiler ved å benytte dagens elektriske anlegg i våre garasjer, ikke er i samsvar med gjeldende 
forskrifter, og derfor ikke lovlig. Ref. Medlemspost nr. 15.  

Nå finnes ladeanlegg basert på avansert teknologi, og de vil egne seg utmerket i et 
garasjeanlegg som vårt. I tillegg gir Oslo kommune tilskudd til ladeanlegg som eies av et 
boligsameie eller garasjelag. Tilskuddet tilsvarer mva-beløpet på kostnaden for infrastruktur og 
gravekostnader. Dette gjelder foreløpig ut 2020. 

Styret i ØHV har, etter GFs oppdrag, og etter forhandling og grundig vurdering av flere 
tilbydere, enstemmig valgt det tilbudet som Ladegruppa enstemmig har anbefalt. Tilbudet er 
komplett og inneholder både den smarteste ladeløsningen, strømtilførsel, gravekostnader, og 
ikke minst, er det tilbudet som er mest bærekraftig og økonomisk fordelaktig for velforeningens 
medlemmer.  

Den felles løsning innebærer at ØHV unngår kostbar oppgradering av hovedkursene til 
garasjerekkene. Unntaket er garasjene 31 – 49 som i dag har for lite strøm til lading av elbiler. 
Løsningen her er framføring av ny kurs. Alle nødvendige gravekostnader er med i forslaget.  

Grunninfrastrukturen vil være nødvendig utstyr i el-bodene, med strømfordeling til hver rekke 
og kabelfremføring gjennom alle garasjen i hver rekke.  

Avgreining frem til ladeboks utføres etter individuelle behov og bestillinger, enten samtidig 
med installasjonen av grunninfrastrukturen eller på et senere tidspunkt. 

Pris pr. garasje som omfatter obligatorisk grunninfrastruktur, inklusive graving: kr. 3.390,-  
Zaptec ladeboks, ferdig montert/programmert samtidig med grunninfrastrukturen: kr. 21.125,-  
Tillegg for ettermontering av ladeboks: kr. 1.475,- 

Ladeboksene, med markedsledende Zaptec har innebygget 4G kommunikasjon.  
Prisen inkluderer også fri tilgang til internett i 2 år, deretter kr. 200,- pr. år pr. ladeboks.  
Garanti og service, i form av løpende oppdateringer er også inkludert.  

Beløpet for grunninfrastruktur inkl. graving, er nettobeløp etter fradrag for tilskuddet fra Oslo 
kommune, mens beløp for ladebokser er inkl. mva.  

Enhetsprisen kr. 3.390,- finansieres som prosjekt, ikke via velforeningskontingenten, men som   
3 rater à kr. 1.130,- Disse fordeles på følgende måte: 

1. Ved bestilling av prosjektet   2. Ved ferdig installert   3. Ved godkjenning av prosjektet. 

Styret i ØHV vil ha det overordnede ansvaret for drift og vedlikehold av ladeanlegget, på linje 
med forvaltning av de øvrige sameieobjektene i ØHV. Brukerne av ladeanlegget skal likevel 
velge en representant som blir styrets kontaktperson for alle saker relatert til drift og 
vedlikehold av anlegget. 

Styrets forslag: ØHV’s årsmøte for 2019 gir herved sin tilslutning til å gjennomføre styrets 
foreslåtte prosjekt for nytt ladeopplegg i ØHV’s garasjeanlegg, i løpet av 2020. 



Øvre Haukåsen Velforening              Mitt ØHV Lutvann, februar 2021, v3.02 

Side 30 av 39 
 

Om betalingssystemet fra Charge 365.  

I årsmeldingen side 6 kan du lese at ... "Styret og «ikke-brukere» skal ha så lite oppgaver og 
forpliktelser som mulig i tilknytning til denne anskaffelsen. Dette betyr bl.a. at strømavlesning, 
fakturering, betalingssystemer og andre individuelle oppgaver for de aktive brukerne, skal 
organiseres og betales av brukerne."  
Da ble betalingssystemet valgt, som en "naturlige forlengelsen" av den tekniske ladeløsningen 
som ble valgt. 

 

Her er mer info om Charge 365: 

https://charge365.zendesk.com/hc/no/categories/360001954217-BRUKER 

Her mer inngående info om Zaptec laderen vi har kjøpt: 

https://zaptec.com/ladestasjon-zaptec-pro/ 

 

8.8 PARKERINGSBESTEMMELSER  

Vi har sammenfattet parkeringsreglene for oversiktens skyld (pr. 2016): 
 

Parkeringsforholdene i Ole Messelts vei blir trangere og trangere  

 Ved bygging av garasjeanlegget, stilte kommunen i sin tid krav om minst 1 garasje pr. 
leilighet (186 garasjeplasser), pluss 20% = 37 såkalte gjesteparkeringsplasser 
(oppmerkede P-plasser). 

 Gjesteparkeringsplassene fylles på sommeren opp av egne beboere. 
 
En gjenganger: Egen bil inn i garasjen 

 Garasjen er til parkering, hemsen til lagring. 
 Husk at besøkende også skal ha mulighet til å parkere hos oss. 
 Garasjen er ikke opplagsplass, hverken for ”ikke kjørbare biler” eller annet som ikke inngår i 

den daglige driften av bilen. 
 Utleie av garasje til utenforstående som ren lagringsplass, er ikke tillatt i henhold til den 

avtalen som gjelder for bruk av garasjene. 
 Utleie av garasjen kan kun foretas hvis husstanden ikke disponerer bil, og da kun til 

parkering av bil i drift, fortrinnsvis til beboer i ØHV som trenger en ekstra garasje. 
 
Hensatte biler og varehengere 

 Det er viktig at kjøretøy ikke skaper hindringer for normal parkering og ikke blir hensatt i 
lengre tid uten å være i bruk. 

 Altså at bilen blir stående "i opplag" i ukesvis uten å være i bruk. 
 Dette gjelder også varehengere. 
 
72 timers regelen fungerer slik: 

Kjøretøy som blir hensatt på våre fellesområder eller i Ole Messeltsvei, lengre enn 72 
timer uten å være i bruk, vil få 24 timers varsel om å fjerne dette før det blir tauet vekk. 

 Praksisen med fjerning av hensatte biler vil også for fremtiden bli håndhevet strengt. 
 En avregistrert bil bidrar til forsøpling av området vårt. 
 En langtidshensatt bil som ikke tilhører her hos oss, opptar parkeringsplass for våre 

besøkende/beboere. 
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Parkering foran garasjene 

 Reglene om parkeringsforbud foran garasjene gjelder sommer som vinter. 
 Bruk oppmerkede parkeringsplasser. 
 
Parkeringsforbud i innersvingen 

  Husk parkeringsforbudet i innersvingen. På vinterstid er dette parkerings-forbudet enda 
viktigere, og på vinterføre er det kun skiltene som syns. 

 
 
Parkering foran hybelleiligheter med inngang direkte fra OMV (fra 152 B til 176 B). 

 Disse sonene er tydelig merket med sperremarkering på asfalten utenfor inngangene. 
 Det er fortsatt en del problemer med dette på vinteren når merkingen ikke syns, så vær obs 

på disse inngangene. 
 Bruk fornuften og sørg for å parkere med god åpning mellom bilene der hvor disse 

gangstiene/-trappene kommer ut. 
 Tenk på at det kan faktisk være mennesker med bevegelseshemming som vil få problemer 

med å "presse seg ut" mellom trangt parkerte biler. 
 
 
Datoparkering på vintertid 

 Datoparkering er innført på vinterstid, fra OMV 152 og oppover, på grunn av snømåkingen. 
Etter ny informasjon om hvordan reglene for datoparkering skal praktiseres, ser dette ut til å 
fungere rimelig bra og bidrar derved til at gata blir ryddet ordentlig for snø. 

 Se reglene for datoparkering i eget avsnitt på www.olemesseltsvei.com. 
 
 
Parkering langs skoleskogen 

 Langs skoleskogen kan det være en utfordring for brøytefirmaet å få ryddet P-plassene 
ordentlig. Oppfordringen er å flytte bilen til forskjellige plasser minst én gang i døgnet, slik 
at brøytemannskapene får ryddet opp der det har stått biler med snø rundt. 

 
 
Parkering på indre fellesområder 

 Det er generelt parkeringsforbud på fellesområdene på det indre området. Følgelig gjelder 
ikke grønne eller gule parkeringskort på det indre området. 

 
 
Beboer-P-kort (gule) 

 Beboer-P-kort kan tildeles etter søknad til styret, fra bolig-eier, for de som har flere biler enn 
garasjeplasser. 

 Eller for de som har leieboer med bil. 
 Eller til profilerte firmabiler hvor bilfører bor i Ole Messelts vei 10-192. 
 
 
Gjeste-P-kort (grønne) 

 Mange beboere etterlyste de tidligere omtalte Parkeringskortene, da det utover senhøsten 
ble trangere og trangere parkeringsforhold. Kortene ble utdelt før vintersesongen i 2015, og 
vi kunne umiddelbart registrere bedring av parkeringsforholdene. 

 På forespørsel kan beboerne få så mange Gjeste-P.kort som de ønsker, hvis formålet er at 
familie og venner skal ha et kort liggende i bilen, så skal de kunne få det, slik at de slipper å 
løpe ut og inn med kortet hver gang de er på besøk. 

 Grønne gjeste-P-kort er ikke gyldig på egen bil. 
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8.9 PARKERINGSKORT 

Tildeling av parkeringskort for medlemmer av ØHV 
 
Parkeringskort forvaltes av styret i ØHV, i hht. ØHV’s vedtekter og garasjekontrakt. 
 

Regel  Garasjene skal benyttes til det garasjene er bygget for, som 
nr. 1  er: «Parkering av din eller leietakers vanlige bil i daglig bruk»! 

Regel  Hvis boligeier ikke disponerer egen bil, kan garasjen leies ut,  
nr. 2  for annen bil i daglig bruk, fortrinnsvis til et annet medlem i ØHV. 

Regel  Ingen parkeringskort gjelder i indre/ øvre område, kun nede på OMV. 
nr. 3  I indre/ øvre område er det parkering forbudt. Husk bl.a. brannbiler! 
 

 Gule Beboer P-kort kan tildeles boligeier, for  
dem som har flere biler enn garasjeplasser, eller 

 til profilert firmabil, hvor bilfører bor i Ole Messelts 
vei 10-192 og garasjen brukes til privat bil, eller 

 for de som har leieboer med egen bil, eller  
 hvis egen bil er større enn garasjen. Garasjen  

bør i dette tilfelle leies ut til et annet medlem.  
 

 Grønne Gjeste P-kort tildeles boligeier, for å låne ut 
til korttids-besøkende med bil. Boligeier kan få flere 
Gjeste P-kort hvis formålet er at familie og venner 
skal ha et kort liggende i bilen, så de slipper å løpe 
ut og inn med kortet hver gang de er på besøk. 

 Grønne Gjeste-P-kort er ikke gyldige i egen bil *. 
Egen bil skal i garasjen. 

 

Vi gjør oppmerksom på:  

 Parkering er kun tillatt innenfor oppmerket plass 
 Ingen P-kort er gyldige uten lesbart OMV. Nr. 
 Parkeringskortet er KUN gyldig i Ole Messelts vei, 

fra snuplassen for bussen og til nr. 176. 
 Parkering på det indre veinettet / området er 

forbudt. Gule / grønne P-kort gjelder IKKE her. 
 Grønne gjeste P-kort har varighet maks 72 timer. 

Påfølgende døgn / repetering gjelder IKKE! 
 

* Til orientering. Hvis boligeier unntaksvis parkerer egen bil, som er registrert på eier med 
hjemmeadresse i Ole Messelts vei, på lovlig plass, skal p-vakten IKKE ilegge parkeringsbot. 

Følg reglene og skilting som er montert i ØHV’s område!  

Ved behov for spesielle tillatelser … Send e-post med forklaring til styret. 

Les om parkering, bøter, bort-tauing etc. på ØHV sine hjemmesider …  
 

Hilsen Styret i ØHV 
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8.10 DIVERSE KART 
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ØHV Kart fra Grunnboka   pr 7.9.2019 
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8.11 DIVERSE UTBYGGINGSSLTERNATIVER 

I 2006 fikk ØHV godkjennelse fra PBE om definerte «standard-endringer» for fasadeendringer. 
Det dreier seg om fasadeendringer: nye Veranda-rekkverk, Utskifting av vinduer, Utvidelse av 
verandaer, Utvidelse av stua (vestover), utvendige boder og Takterrasse med oppgang m.m. 
Styret sitter på fyldig saksdokumentasjon (papir, utskrifter) både fra ØHV’s saksbehandling, 
arkitektkontorets arbeid og PBE’s saksbehandling / vedtak.  

Mye av dette er også dokumentert på ØHV’s hjemmeside www.olemesseltsvei.com under 
fanen Utbyggingsprosjekter. Dessverre er noe ikke lenger tilgjengelig, digitalt. 

Styret i ØHV anbefaler alle som har tenkt å pusse opp, innvendig eller utvendig å gjøre seg 
kjent med viktige formaliteter for dette. Det er mye nyttig informasjon på følgende nettside: 
https://www.oslo.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom/skal-du-bygge-rive-eller-endre/ma-du-
sende-byggesoknad/ 

Ta gjerne kontakt med styreleder hvis du trenger mer opplysninger enn henvist til her. 

8.11.1 Krav til byggemelding 

Vedtatt reguleringsplan: Saks nr.: 200501448, datert 26.04.2006. 

I prosessen forut for innlevering av forslaget til ny reguleringsplan for området til Øvre 
Haukåsen Velforening, var en arkitekt engasjert av ØHV for å bistå som konsulent for 
planforslaget. 

Erfaringsmessig vet vi at dersom alle papirer i en byggesak er riktig utfylt og inkluderer alle 
nødvendige tegninger med tekniske beregninger og krav, samt signerte nabovarsler, og alt er 
innenfor reguleringsplanen, så går det glatt gjennom byråkratiet i Plan og bygningsetaten. 
(Følg prosessen etter de blå pilene i skissen nedenfor) 

 

Det er ingenting i veien for at den enkelte byggherre selv kan gjøre denne jobben. 
(Se røde stiplete linjer i skissen ovenfor) 
Sørg da bare for å være svært nøye med at alle papirer er i henhold til det som kreves, ellers 
kan problemer oppstå. 
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8.12 IDÉ-SKISSE «STORSTUA» 

Prosjekt «Storstua» er i 2020 støttet av Bydel Alna med kr. 60.000 og vi har god tro på 
tilsvarende i 2021. Lekeplassutvalget har i år stort sett planlagt, gjort nødvendig vedlikehold og 
noen forbedringer. I tillegg har vi gjort noe innkjøp (pallekasser, humlehotell, fuglebur) og 
skaffer lekeapparater, grus og bark. 

Dette utkastet er til diskusjon. Alle beboere vil bli invitert til «Familiedag og Medvirkning» i 
sammenheng med Vårdugnaden 2021.  
Styret oppfordrer alle til å bidra med innspill og hjelp til å realisere prosjektet.   
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8.13 TA HENSYN 

”Ta – hensyn” – regler for medlemmene av Øvre Haukåsen Velforening (ØHV) 
   Vedtatt på Øvre Haukåsen Velforenings generalforsamling 20. april 2009. 
 

Formål 

Reglene er satt for å sikre best mulig bo- og trivselsmiljø i Øvre Haukåsen Velforening. 
 

Kjøring i området 

Det henstilles til beboerne om at kun nødvendig kjøring i området foretas. 

Kjøring skal foretas aktsomt og i henhold til de trafikkregler som gjelder. Styret oppfordrer alle 
til å kjøre forsiktig og ta hensyn til beboerne i området. Ta gjerne kontakt på en konstruktiv 
måte med de som kjører uaktsomt. Ved gjentatt uaktsomhet, kan Styret kontaktes. 
 

Kun av- og pålessing 

Det vises til parkeringsregler, vedtatt av generalforsamlingen, om at parkering på indre 
område er forbudt. Det er kun tillatt med korte stopp for av- og pålessing. 

Styret oppfordrer alle til å følge denne regelen. Alle medlemmer kan ta direkte kontakt med 
den/dem som parkerer, og minne om regelene. Ved gjentatte brudd kan Styret kontaktes. 

Det er viktig at veinettet til enhver tid er fullstendig åpent for legevakt / brannvesen (min. 3,5 m). 
 

Innendørs og utendørs aktiviteter med støy 

Alt arbeid skal, så langt det er mulig, utføres med minst mulig plager for naboer. 

Det henstilles til at ”normal” arbeidsaktivitet (snekring, hamring etc.) avsluttes på hverdager 
innen klokken 22.00, lørdager klokken 20.00 og på søndager skal dette kunne gjennomføres 
mellom klokken 13.00 og 18.00. 

Arbeid som innebærer ekstra støy som slagboring, vinkelsliping, betongskjæring, 
steinskjæring etc. skal avsluttes på hverdager før klokken 20.00, og på lørdager skal dette 
kunne gjennomføres mellom klokken 10.00 og 18.00. Slikt arbeid skal ikke utføres på søn- og 
helligdager. 

Styret henstiller den enkelte til å gi skriftlig nabovarsel, eller å snakke med sine naboer, i god 
tid på forhånd, dersom langvarig støyende arbeid skal gjennomføres. Det er lettere å 
akseptere ulempene dersom man er forberedt. 
 

Avfallshåndtering 

Hver husstand, eventuelt samling av husstander (rekke), har egen container/dunker, og har 
ansvar for disse NB! Snømåking. Kun utplasserte søppeldunker skal brukes til søppel. 

Det forventes at alle husstandene tar i bruk sorteringscontainere for glass og metall. Disse er 
plassert ved rundkjøringen/snuplass for bussen. For øvrig er hver husholdning selv ansvarlig 
for å levere elektriske produkter og problemavfall til riktige mottaksstasjoner. Dette er gratis. 

Det forventes også at papir og papp kastes i papir-/pappcontainere som er plassert vis-a-vis 
de første garasjene samt innerst i Ole Messelts vei. 
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Hageavfall skal ikke ukritisk kastes i nærmeste skogholt på kommunens eiendom. Store trær 
og kvister/greiner resirkuleres ikke av naturen på svært lang tid dersom dette legges rett på 
bakken. 

Styret utpeker egne områder for hageavfall og vil sørge for at dette blir levert til 
gjenbruksstasjon i forbindelse med dugnader, vår og høst. 

Under ”rusken”- aksjoner og dugnader vil styret sørge for at containere blir satt ut på området. 
Disse skal ikke benyttes til annet avfall enn det som er klarert av Renovasjonsetaten. 
Se www.renovasjonsetaten.oslo.kommune.no.  
Brudd på dette vil medføre at ØHV får en tilleggsavgift fra Renovasjonsetaten. 
 

Dugnader, generalforsamlinger og andre sammenkomster 

Styret henstiller alle til å møte på de arrangementer det blir innkalt til. Dette sikrer bedre 
kjennskap til hverandre, bidrar til god kommunikasjon og til et bedre bomiljø. 

I tillegg oppfordres alle beboere, som har tilgang til PC og internett, om å besøke 
velforeningens hjemmesider www.olemesseltsvei.com . Der finnes nyttig informasjon og det er 
også en av de kanalene som kan brukes for å kontakte styret og velforeningens medlemmer. 
 

Ta hensyn og vær varsom 

Styret minner generelt om uskrevne regler som handler om å ta hensyn til hverandre. Har man 
behov for å gjøre noe ”utover standard” så informer naboer, eller andre involverte!  
Med god kommunikasjon løses det aller meste.  
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8.14 OM REKKEKONTAKTER 

 
Rode-kartet i vedlegg 8.10 viser eiendom 167/12 i Oslo kommune. Dette er eiendommen rundt 
og mellom husene, rekkene og blokkene, inklusive gangveier, trapper etc. Kartet tar også med 
ØHVs eiendom for garasjene, 167/200, og vår del av Ole Messelts vei, 167/209. 
 
Hver bolig-/ huseier i ØHV er deleier i disse tomte, gjennom sitt obligatoriske medlemskap i 
ØHV. M.a.o. 167/12 + 200 + 209 er sameieobjekter, og forvaltes av styret i ØHV. (Styret 
forvalter også andre sameieobjekter, Garasjeanlegget og fellesanlegget for TV / Bredbånd.) 
 
Styret ivaretar eieransvaret for disse sameieobjektene på vegne av fellesskapet i ØHV, bl.a. 
med kjøpte tjenester for brøyting, strøing, feiing, diverse reparasjoner og vedlikehold etc. på 
fellesområdene.  Men … ØHV, eller styret, har ingen fast kjøpt tjeneste for typiske 
vaktmestertjenester for de tre tomtene.  
Eierne i SØH1 og SØH2 er også medlemmer i ØHV. I tillegg er det egne sameieforeninger for 
selve boligene i blokkene. Noe slikt sameie er det ikke for dem som bor i rekkehusene. Der er 
det i bestefall en seksjonsdeling, men ØHV har ingen ting med rekkehusene å gjøre. 
 
På kartet er det streker rundt og mellom rekkene som viser fordeling av eierskap og ansvar for 
det «lokale vaktmester-ansvar».  
 
 

Rekkekontakt 
 
Siden 1973 har det vært tradisjon for en frivillig ordning hvor hver rekke velger en 
«rekkekontakt» som, i valgfrie perioder, tar det lokale ansvaret for vaktmester-oppgavene. 
Rekkekontakten er å betrakte som rekkas koordinator. 
 
Samtidig er rekkekontakten et bindeledd mellom eierne i rekka og styret, eksempelvis for 
oppgaver hvor det trengs hjelp, ut over det som det er rimelig at eierne i rekka selv kan ordne, 
sammen.  
 
Styret har stiger og en del hage-redskap som rekkekontaktene eller eierne kan låne til disse 
oppgavene. Kostnader for vedlikehold av det lokale / rekkas fellesområde, som kommer i 
tillegg til normalt «husstell», blir refundert av styret. 
 
«Rekka» kan også velge å samarbeide, med eller uten rekkekontakt, for rent private oppgaver, 
f.eks. felles leie av stillaser for beising av huset, reparere tak-papp e.l. 
 
Eksempler 
I en rekke går rekkekontaktansvaret på rundgang, et år om gangen.  
I en annen rekke setter rekkekontakten opp en turnusliste for klipping av gresset eller brøyting 
i felles gangveier i rekkas område. En uke for hver husstand i løpet av sesongen.  
Beplantning og stell av blomsterkasser/ ringer gjøres av de ‘mest interesserte frivillige. 
 

 
                    Gjør visjonen til virkelighet …  

 

   ØHV – et triveligere sted å bo ! 
 

Hilsen Styret i ØHV 
v/ Roar Lüthcke, styreleder 
Mob. 90538526, OMV 62 A 

 

PS. Se pkt. 8.2 for liste over Styret, rekkekontakter m.m. 


