18.01.2017
Velkommen til dette første beboermøte –
det blir flere beboermøter etter hvert som vi
kommer ut i prosjektet

Bakgrunn
 Borettslaget er 50 år gammelt
 Det er et år siden vi sto her sist (20.01.2016)
 På generalforsamlingen i 2015 vedtok vi å

engasjere Obos Prosjekt AS for å komme i gang
med rørprosjektet – og

 I april 2015 oppnevnte styret prosjektkomité

bestående av:
 Styreleder Birgith Sørensen,
Medlemmer av seniorlaget Frank Hagen og
Henry Sørensen som begge har mer enn 40 års
håndverkserfaring på bygg.
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 På ekstraordinær generalforsamling i 2016

vedtok vi en total rehabitering av bad, wc,
alle rør og sluk

 For å få avlastning for styreleder ble nestleder

Bente Strand med i prosjektkomité fra august
2016.
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 Hensikten med kveldens møte er å orientere

om arbeidene og mulighetene for tilvalg,
oppstart, fremdrift osv.

 På slutten ser vi på fremdriften i vår

vedlikeholdsplan frem til 2020…

 Tidligere beboer hos oss Tage Solberg –

informere om tilbud fra Thon Hotell Triaden

 Spørsmål tar vi til slutt…..
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 Total entreprenør:

 Vi valgte Tore Orvei AS – kontrakt ble signert

19.12.2016
 Styret er overbevist om at vi har gjort et godt
valg.
 De har meget erfarne folk
 De er kjent for å gjennomfører prosjekter iht

det tilbud som er gitt og å yte god service
overfor beboere
 Entreprenøren kommer på informasjonsmøte i
mars og i juni
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Felles varmvann
MEN
 På ekstraordinær generalforsamling (jan
2016) ble det mye spørsmål rundt
eventuell felles varmvanns anlegg ..
 Da tilbudsprisene kom inn ble det flertall i
styret for at vi ikke skulle klargjøre for
varmvann – beboerne ble informert
gjennom Prosjektnytt 2-2016 (14.11)
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 Vi bad de som var for å tilrettelegge for

varmvann om å gi tilbakemelding.

 Det skulle være 11 tilhengere av varmvann -

for å få ekstraordinær generalforsamling på
denne sak.

 Bare 3 ga tilbakemelding om at de ønsket at

borettslaget skulle klargjøre for varmtvann.

 Dermed er dette punkt tatt ut av prosjektet.
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… og nå går veien videre
 Oppstart rigging av prosjektet blir i
mars 2017
 Fysisk oppstart i leilighetene blir fra
april 2017
 Nærmere bestemt 18.04.2017
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Begynner i blokk 12
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Det første som skal skje …….. er
 Informasjonsmøter for alle beboere hvor også
 Tore Orvei og Obos Prosjekt deltar
 Møte 1: 22.03.2017: for beboere i

Skårer terr 18-22 og Skårerlia 20-22


 Møte 2: 14.06.2017: for beboere i

Skårerlia 16-18 og Skårer Terr 6-16

 Førbefaringer i leiligheter-- fra medio mars
 Produksjon ------------------fra medio april

 Antatt ferdigstillelse – siste leilighet skal bli ferdig

medio desember
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Til å styre oss har vi
 Obos Prosjekt AS v

 Prosjektleder : Gard Heiberg
 Byggeleder:

Svein Tore Sagen og

 Tore Orvei AS
 Prosjektleder : Tor Egil Orvei
 Anleggsleder:

Thomas Andersen
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Igangsetting
 Produksjon – under forutsetning at Lørenskog

Kommune godkjenner prosjektet og bare bruker
normal tid på dette

 På infomøter med Tore Orvei AS vil alle

andelseiere få utdelt en mappe med detaljert
informasjon og alle fremdriftsplaner og
bestillingsskjema for tilleggsutstyr

 Førbefaringer i leiligheter

 Fra medio mars –

begynner med i Skårer Terr 18
 blir på dagtid – oppslag på tavlen
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Utstillingsrom
 Det vil bli satt opp et utstillingsrom foran

styrekontoret i Skårer Terrasse 12 – dette vil
være klart til 22.03 (døren inn vil bli byttet
slik at alle får adgang all tid)

 Det er av byggekomiteen valgt ut noen fliser

til vegg og gulv (5 alternativer for hver) som er
inkludert i grunnpakken i prosjktet.
 Andre flisvalg utover dette kommer
entreprenøren tilbake til i beboermøtene.
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Entreprenørens arbeidsplass
 Rigg og nødvendige parkeringsplasser blir

mellom Skårerlia 22 og Skårer Terr 22

 Det blir satt opp toaletter og dusj – det blir

satt opp containere for materiell

husk, entreprenøren har prøvd dette før
 vi er ikke det første borettslag som skal
gjennom dette –
 de andre har overlevd så det gjør også vi
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Igangsetting -- fremdrift
 Arbeidet i leiligheter er planlagt å begynne

18.04.2017. Arbeid i kjellere, tilkopling av
proversorier og rigging av byggeplass vil begynne
i mars 2017.

 Entreprenøren forbeholder seg retten til endringer

i fremdriftsplanen, da de vil få mer detaljert
kunnskap etter at de har begynt sin prosjektering

 Entreprenør har valgt og begynne i blokk 12

(Skårer Terr 18-22) og jobbe rundt i rekkefølge
som borettslaget ble bygget
15

Foreløpig tidsramme
 Beregnet 5 uker pr leilighet
 kan bli lengre tid ved mye ekstrabestilling.
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 Arbeidet i kjellere vil kunne pågå fra uke 12 : 20.03

til og med uke 50 : 15.12.2017
 det blir i den rekkefølge borettslaget ble bygget
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Igangsetting -- fremdrift
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Hver beboer vil ha drift i sin
leilighet i 4-5 uker
 Uke 1:
 Tildekking, demontering, riving og fjerning av









påstøp, nye stammer og klargjøring av overflater
Uke 2:
Membran, varmekabler, ny påstøp, himling/kasse
Uke 3:
Flislegging, fuging, maling
Uke 4-5:
Utstyrsmontering, komplettering og byggvask
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Beboer kan bo hjemme
– gøy blir det nok ikke .. …..
 Det blir tilgang til vann og avløp
 Eget provisorium etableres utenfor blokkene









(wc og dusj)
Vann kan hentes og slås ut her
Begrensning av arbeidsområdet
Gulv dekkes
Døråpninger tettes
Husdyr bør ikke bo hjemme i byggeperioden
Det vil entreprenøren fortelle mye om i mars
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Standard og tilvalg …
Det er en standard som gjennomføres hos alle.

Men alle kan få sette sitt personlige preg på
arbeidet med tilvalg for egen kostnad.
Den vedtatte standarden er i korte trekk:
 Utskifting av all rørføring som betjener bad, wc
rom og kjøkken.
 De- og remontering av eksisterende lys,

stikkontakter og øvrig sanitærutstyr på bad og wc
rom.
 Bad rehabiliteres med membran, påstøp,
elektriske varmekabler, fliser på gulv og opplegg
for vaskemaskin
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 Membran og fliser på alle veggflater inkl.
innkassinger. Senket himling på bad og wc

 Alle bad/wcrom får nytt vegghengt toalett
 WCrom får fliser på gulv og vegg til
toalett, øvrige flater males hvit
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Arbeid i leilighetene

 At alle andelseiere må gi entreprenør full adgang

til leilighet burde ikke være nødvendig å si.

 Dersom noen andelseiere stopper arbeidet ved at

entreprenør ikke får adgang kan andelseieren
bli gjort økonomisk ansvarlig

 I forkant av infomøte med entreprenør mars/

juni vil vi dele ut noe informasjon fra firma
 Hensikten er at
 alle får god tid til å lese og notere spørsmål
før infomøter med Tor Egil Orvei

22

 På infomøtet vil det bli delt ut en

informasjonsmappe med alle detaljer og
tidsplan for den enkelte oppgang og andel

 Informasjonen vil også bli gjort tilgjengelig på

våre hjemmesider
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sett personlig preg på ditt nye bad
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 Noen ønsker å slå sammen bad og toalett –

det er mulig mot tillegg

 Noen ønsker å sette opp vegg mellom bad og

toalett igjen -- det er mulig mot tillegg

 Andre fliser, eventuelt dusjkabinett, eller bare

dusjvegger, nye møbler, nye kraner mv - evt
nye dører - det er mulig mot tillegg
Varmekabler på toalett. Har man ikke
varmekabel er det mulig å få mot tillegg
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 Har du behov for ny varmvannsbereder på

kjøkken når du har rørlegger i hus?
Da kan du få et godt tilbud

 Kort sagt alt er mulig – i all fall nesten – mot

tillegg, og det er alt sammen noe du bestiller
når entreprenøren kommer på førbefaring

 Våtromsnormen / forskrifter må følges……
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Finansiering
 Obos har satt opp et – det som kalles det

”konservativt budsjett” på kr

 Finansieringen:

 Vårt lån er på 40 år – pt 2,05% i rente. Røren

skal holde i 45-50 år så vi har ikke sendt
regningen til våre etterkommere 
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 Når betalingsplan foreligger sist i januar – ser vi

hvordan vi skal dele opp og ta ut dellån

 Antakelig fra juni 2017 – inntil da bruker vi av

oppspart kapital

 Det vil bli en økning av felleskostnaden fra

01.07.17  da i underkant av kr 800.- for 3 og 4 og
 ca kr 520 for 1 roms.

 Det gir skattefradrag tilsvarende ca kr 100.- pr

måned
 Ny beregning i januar 2018
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Øvrige rehabiliterings oppgaver
Nok å gjøre de neste 4 årene…………………….
 Ventilasjons-/luftelyrer + kloakklufting …………… inngår i

prosjektet ( kr 175 000)

 Bunnledninger/stoppekraner, stakepunkter, inspeksjonskum

kr 1 500 000

 Taktekking, utv beslag, takrenner – sjekkes om dette må

byttes . Er flyttet fra 2017-til 18

kr

2 500 000

 Nedløpsrør med bend og utkastere, kr 1 300 000

(seniorlaget mener ikke dette er nødvendig, så det må
undersøkes)

 Nye avfallbrønn
 ./.

kr 1.500.000 – 3 stasjoner
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 Kjellerdører 2.halvår 2018 kr 400 000
 Inngangsdører (til oppganger) 2.halvår 2018

antakelig kr 400 000

 Nytt lys i fellesområder - led, sparer, sensor fra

kr 400 000

 Male oppganger. 2.halvår 2018 kr 650 000 evt uts?
 EL inntakskabel og stigekabler - flyttet til 2020,

kr 2 500 000, utsettes ?

 Ventilasjon. Sjakter, rister, kanaler: inngår i prosjekt
 SUM beregnet total rehabilitering kr 36 900 000
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 Vi har vedtatt lån på kr 30 mil
 Vi har foreløpig tatt opp lån på 25 mill

 Dagens likviditetsoverskudd

kr 7 mill og vi
budsjettere med årlige driftsoverskudd

 Det er vanskelig å spå, især om fremtiden 
 men om intet uforutsett inntreffer mener

styret det skal bli mulig å klare oss igjennom
med de 25 mill som vi har lånt nå -
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Neste vedlikeholdsplan må utarbeides
og gå fra 2021 til 2035
 Som vi begynte med å si

 Skåreråsen 2 brl er 50 år gammel – det er de
store kostbare saker som vi de siste årene har
investert i.
 Altaner måtte vi gjøre 2 ganger – styret i dag

forsøker å gjøre det slik at en så’n feil aldri skal
komme igjen. Vi prater med folk med
kompetanse og vi lytter og vi håper vi også
lærer.
 Slik vi ser det får vi mange gode år når den
nåværende vedlikeholdsplan er gjennomført.
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…………. Om et år 
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Thon Hotell Triaden

 Account manager Tage Solberg informerte

om det tilbud Thon Hotell kan gi

 Pris pr døgn kr 965.- inkl frokost, tillegg for

ekstra person er kr 200. Dvs et dobbeltrom koster da kr 1165.-
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…

 Det ble stilt en del spørsmål –
 Vi kommer i løpet av uke 4 til å legge svarene

ut på siden ”spørsmål-svar”



2017.01.19/bso
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