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Kjære beboere! 
 
Det er en stund siden det kom informasjon fra borettslagsstyret sist. Her følger info om tak, 
trapper, radon og rør – og litt annet som jobbes med for tiden.  
 
Utbedringer av taket 
Sist helg ble det oppdaget at en løs takstein hadde falt ned fra taket i Knud Graahs gate. 
Styret ser selvfølgelig alvorlig på saken, og har som et strakstiltak sperret av området der 
steinen falt ned, og bestilt inspeksjon og sikring av taket, som vil skje i uke 48. Dette vil være 
et midlertidig arbeid som sikrer at ikke mer faller ned, mens en mer omfattende 
rehabiliteringen trolig vil skje til våren. Styret er allerede i en prosess med å innhente anbud 
på takrehabilitering etter at en rapport fra OPAK har avdekket at både tak og piper må 
utbedres.  
 
Problemer med vann i kjellerleiligheter 
Sommerens kraftige regnskyll skapte alvorlige problemer for enkelte beboere med 
kjellerleiligheter. Vann fra avløpssystemet trengte opp gjennom sluk og oversvømte 
baderom og leiligheter. Enkelte leiligheter ble midlertidig ubeboelige, og situasjonen har 
vært svært krevende for de det gjelder. Den utløsende årsaken var ekstremt kraftige 
regnskyll, men det har tatt tid å finne ut av om problemet ligger i det kommunale 
avløpsnettet eller i feil/mangler ved borettlagets egne rør.  
Vann- og avløpsetaten har gjort undersøkelser, og funnet løsmasser i kommunens rør, blant 
annet betydelige mengder avrettingsmasse! Dette kan være en av årsakene til problemene. 
Kommunen har nå spylt sine rør. Styret har fått tømt og renset overvannskummer 
i bakgården og tatt stikkontroller av rør med kamera. Disse viste mye sand og løsmasser i 
våre rør. Rørleggersentralen kommer torsdag eller fredag i uke 48 for å spyle og rense 
rørene. Hele avløpsnettet til borettslaget vil bli undersøkt og spylt. 
Benytter anledningen til å minne om at det eneste som skal i do er tiss, bæsj og dodpapir. 
 
Radon 
Radonmålinger i borettslaget fra i fjor vinter viste såpass høye radonverdier i enkelte 
leiligheter at det var nødvendig å iverksette radonsanering av gården. I februar ble det 
derfor installerte fire såkalte radonsug i kjelleren i Hans Nielsen Hauges Gate og Kyrre 
Grepps gate. Disse trekker radongass fra grunnen og fører den ut i fri luft. Beboere som har 
private måleapparater kunne umiddelbart melde om betydelig fall i radonverdier, så tiltaket 
ser ut til å ha vært vellykket. Men Radonkonsult, som stod for radonsaneringen, vil nå utføre 
kontrollmålinger. Disse målingene skal skje i de samme leilighetene der det ble målt 
forhøyede verdier sist. Disse vil få en e-post om dette i løpet av kort tid.  
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Trappeoppgangene 
Oppussing og maling av trappeoppgangene har vært en lang og utmattende prosess. Etter at 
trappeoppgangene ble malt for to år siden viste det seg at malingen flasset av. Prosessen ble 
derfor stanset. Malingsprøver som ble sendt til analyse hos Jotuns laboratorium indikerte at 
malingen kan ha vært påført under feil temperatur/luftfuktighet og/eller være blandet ut på 
gal måte. Styret og entreprenøren har vært uenige om kvaliteten ved en del av det andre 
malearbeidet også, og om både omfanget av og betingelsene for hva som skal gjøres på nytt. 
Meningen var at dette skulle vært gjort i løpet av sommeren og høsten vi har lagt bak oss, 
men prosessen med å komme til enighet har vært svært krevende. Vi synes det er sterkt 
beklagelig å måtte meddele at det kommer til å gå ennå en vinter uten at arbeidet er gjort. 
Selv om vi ikke er helt i havn når det gjelder en endelig avtale med entreprenøren, har vi et 
felles mål om oppstart så snart temperaturene blir gunstige igjen på vårparten.   
 
Tilstandsrapport fra OPAK 
Pågående prosjekter som beskrevet over er kostbare tiltak. For å ha et bedre 
prioriteringsgrunnlag og mulighet til å ta kloke beslutninger fremover, bestilte styret 
tidligere i år en tilstandsrapport på gården vår fra OPAK, og senere – med utgangspunkt i 
problematikken rundt oversvømte kjellerleiligheter – en mer grundig rapport om VVS-
systemet. Hovedrapporten beskriver tilstanden ved gården som generelt tilfredsstillende 
uten mye skader, med unntak av tak og piper, der det er påkrevet snarlige utbedringer. I et 
lengre perspektiv må vi også påregne å male fasade og vinduer. 
VVS-rapporten har vi foreløpig bare fått utkastet til, men den viser at det kan bli nødvendig å 
gjøre en total rehabilitering av rørsystemet i løpet av de kommende årene. Kostnadene 
knyttet til dette er betydelige.  
For å komme situasjonen litt i forkant samt ta høyde for økning i kommunale avgifter, vil det 
komme en husleieøkning som ligger noe over konsumprisindeks fra neste år.  
 
Julegrantenning  
1. desember kl 1630 tennes julegrana i bakgården. Nisse, gløgg, korpsmusikk og gang rundt 
treet for store og små. 
 
Nettsida 
På borettslagets nettside, www.soylegarden.no, finner du nyttig informasjon om det meste 
som gjelder gården. Registrer deg på forsida for å få e-post når nyttig info legges ut.  
Facebookgruppa Søylegården er av og for beboere i gården vår. Denne driftes ikke av styret, 
selv om vi sjekker innom av og til. Vil du melde fra til styret om noe, send oss en e-post: 
brl.styret@gmail.com. 
 
Vi ønsker alle en fin førjulstid! 
Hilsen styret!  


