Borettslaget Trondheimsveien 5
Kjære nye andelseier
På vegne av styret i Borettslaget Trondheimsveien 5 ønsker jeg deg velkommen til
oss. Gratulerer med ny leilighet. Jeg håper du vil trives i T5.
Juli 2019

Borettslaget består av 108 leiligheter, hvor 20 leiligheter også har egen hybel. Vi er organisert som et vanlig
borettslag, iht burettslagslova. Vi har et styre på 7+3 vara. Styreleder i Borettslaget Trondheimsveien 5, er
også styreleder i Sameiet Trondheimsveien 5 (hvor borettslaget er en del, sammen med SüdØst, Coop Extra,
”Hjørnebutikken” og den Vietnamesiske Baptistmenigheten i Oslo). Styret i Borettslaget Trondheimsveien 5
sitter også som representanter i Bakgården Velforening, som er en velforening som samarbeider om driften av
vår bakgård sammen med 4 andre borettslag/sameier.
Vi vil anbefale deg å gjøre deg kjent med rømningsveiene ut av din leilighet så raskt som mulig, samt gjøre deg
kjent i bygget. Det er mange korridorer og utganger i bygget. Via kjelleren kommer du deg lett til garasjen eller
ut i bakgården og søppelrommet.
Vi har en oppdatert hjemmeside: www.trondheimsveien5.no, hvor du finner veldig mye nyttig informasjon (Tips
om leiligheten, utleie og bruksoverlating, vaktmester og el-arbeid, kjellerboder, renhold og avfall, nøkler og
skilt, kabel-TV og bredbånd, parkering, bruk av takterrassene, IN-ordning, skjemaer/formularer etc.).
Vedlagt ligger gjeldende vedtekter, husordensregler for T5, ordensregler Bakgården, Hunderegler og
retningslinjene for bruksoverlating. Annen viktig dokumentasjon finnes på hjemmesidene.
Nyttige informasjon (og ofte stilte spørsmål):
Ikke slipp inn ukjente i bygget. Kontroller at ytterdøren i bygget er lukket og låst når du går inn/ut.
Vi har elektroniske nøkler til fellesdørene i bygget. Kontroller med selger, at du overtar SAMTLIGE elektroniske
nøkler tilhørende din andel. Hvordan bruke nøkkelen? Sett den i låsen, slipp nøkkelen helt i 0,5sek. Vri om
nøkkelen. Mottar du rød lys, prøv på nytt. Fortsetter det røde lyset har du enten ikke tilgang eller batteriet må
byttes. Kontakt styret for batteribytte. Meld ifra umiddelbart om en nøkkel er tapt eller stjålet, slik at styret kan
slette denne nøkkelen fra systemet. Se egen oversikt hvilke nøkler som er utlevert til din andel.
Nøkler til din leilighet (hybel), postboks, kjellerbod og felles tavlerom (strømmåler) er ditt eget ansvar. Dersom
du har planer om å bytte lås inn til leilighet og/eller hybel er det mulig å kjøpe sylinder gjennom borettslaget,
hvor dine elektroniske nøkler passer. En slik sylinder koster ca 3800kr. På denne måten trenger du kun EN
nøkkel.
Alle ytterdører, inkl søppelrommet (nedgang fra Bakgården) har også borettslagets nøkkelbrikke, som gjør
åpning av dørene mye enklere. Den enkelte andel har samme antall brikker som systemnøkler.
Begge hovedinngangsdørene (5B og 5D) har porttelefon. Dessverre kan din leilighet kun nås
fra porttelefonen ved hovedinngangsdøren tilsvarende din adresse.
De runde detektorene (har egen nr-merking på siden) inne i den enkelte andel er koblet til felles
brannvarslingsanlegg, og reagerer kun på varme. Detektorene som er montert i fellesareal reagerer på både
varme & røyk. Ved brannalarm vil detektoren i din leilighet vil lage et meget høyt sammenhengende signal,
samt brannklokker i fellesareal vil ringe. Det er ikke tillatt å koble fra, dekke til eller på en annen måte
manipulere detektorene verken i andelene eller fellesarealene. Dersom en vrir på, dekker til eller på annen
måte manipulerer detektoren, vil detektoren bli utkoblet av anlegget, og det vil bli lagret et feilsignal på
brannvarsling sentralen. Det nytter ikke å sette detektoren på plass igjen – feilmeldingen er logget –
detektoren er utkoblet. Styret må re-starte hele anlegget og ofte må en servicetekniker/ elektriker fysisk
kontrollere detektoren. Har andelseier vært uaktsom/uforsiktig må andelseier dekke alle følgekostnader (se
Husordensreglenes pkt 6 Ansvarsforhold). Skulle en brann oppstå i din leilighet og detektoren er frakoblet – Da
kan DU få et meget stort problem, ikke bare økonomisk.
Oslo Brann og Redningsetaten anbefaler MEGET STERKT at andelseier har selvstendige røykvarslere i
leiligheten/hybelen, minst EN pr soverom/etasje. Dette er andelseiers eget ansvar.
Søppel kastes i eget søppelrom. Søppelrommet ligger under bakkenivå ute i bakgården. Oslo
Kommune har innført kildesortering, og det er også egne containere for papp/papir i
søppelrommet. Annet avfall (glass, metall, elektriske artikler, farlig avfall, møbler, andre
gjenstander etc.) skal ikke kastes i søppelrommet. Dette er ditt eget ansvar å fjerne
(Gjenbruksstasjon: www.renovasjonsetaten.oslo.kommune.no
IKKE sett igjen søppel ved inngangspartiene, på fellesområder eller i kjelleren.
Vennligst IKKE mellomlagre husholdningsavfall utenfor egen leilighet.

Kjøkkenviften fungerer. Ventilasjonsystemet har felles avtrekk i bygget. Synes du avsuget
ikke er det beste, kan det hjelpe å åpne et vindu eller lufteventil for å skape gjennomtrekk.
Det er IKKE tillatt å lufte ut igjennom ytterdør (til korridoren). Det anbefales å jevnlig
rengjøre filteret. Det er IKKE tillatt å montere ventilator med innebygget motor/vifte.
Termostatene for varmekabler er ditt eget ansvar. Termostatene som ble montert i 2004/2005 har en
beregnet levetid på rundt 10 år. Det er nå derfor ikke unaturlig at de kan slutte å fungere. Det samme
gjelder omformere for downlights på bad og kjøkken. Hjemmesiden har info om hvilken elektriker styret
anbefaler.
Vinduene i 5D er både ”store” og ”tunge”, men med korrekt bruk og vedlikehold skaper vinduene ingen
problemer. Bruk aldri makt på vinduene. Når det er vind, må du sørge for at vinduet er låst fast med
låsmekanismen i bunn av vinduet. Studer styrets egen bruk- og vedlikeholds rutiner for disse vinduene.
Borettslaget har kollektiv digital TV & internettbredbånd (50/20 Mbps) avtale med GET. Avtalen inkluderer en
gratis Getbox Micro og reduserte priser ved individuell oppgradering av internett. Kontakt GET, eller se våre
hjemmesider. Ved tilkobling av telefoni eller bredbånd fra andre leverandører har montør ofte behov for tilgang
til monteringsskap ved hovedsikringsskapet i kjelleren. Det er ditt ansvar å låne nøkkel fra styret til dørene i
kjelleren.
Sykkelparkering er tilgjengelig i bakgården. Her er det over 100 sykkelplasser hvor du kan låse sykkelfast
til stativet. Borettslaget har også egen sykkelparkering innendørs i underetasjen av det nye bodområdet,
nærmest garasjen.
Generalforsamlingen har vedtatt forbud mot oppbevaring av blomsterpotter, sko, møbler osv utenfor døren inn
til egen andel. Dette gjelder også søppel. Dersom du ikke vil ha søppelposen inne i leiligheten, anmoder styret
sterkt at denne kastes direkte i søppelrommet, og ikke mellomlagrer denne i korridoren utenfor leiligheten.
Hafslund har montert digitale strømmålere. Disse strømmålerne trenger du som andelseier ikke å lese av,
dette skjer automatisk faktisk HVER dag. Du kan nå følge ditt eget strømforbruk via hjemmesidene til
Hafslund.
Postkassene er samlet i ett rom i kjeller 5D. Korrekt merking av postkassene er noe postbudet jevnlig
etterlyser. Generalforsamlingen har vedtatt å ha enhetlig merking av postkasseskilt. Se husordensreglene
og oppslag i postkasserommet. Husk å bestille samt monterer korrekt skilt.
Bli kjent med hvor stoppekranen er montert i din leilighet.
Bli kjent med hvor din strømmåler er plassert. Nøkkel til døren heter OLH.
Bli kjent med hvordan ringeklokken fungerer (leilighetsnummer kun ved riktig inngangsdør).
Bli kjent med hvordan den digitale systemnøkkelen fungerer – Behov for batteribytte; kontakt styret
Bli kjent med vor inngangen til søppelrommet er (ute i bakgården)
Hvor er din kjellerbod? Alle boder er merket av styret. Boden skal være låset. Ha orden i egen bod.
Borettslaget har 2 traller (4 hjul), 1 sekketralle (2 hjul) og 1 trappetralle (2x3hjul) til
utlån ved inn- eller utflytting. Begge har en grunnflate på 100x70cm, og går inn i heisene.
En tralle er beregnet på kasser og større møbler. Den andre trallen, som har gittervegger
på alle 4 sidene, passer best til løse gjenstander som kan være vanskelig å stable.
De 2 sekketrallene er beregnet på tunge gjenstander (kjøleskap, komfyr, bildekk)
Hensikten med trallene er å sørge for at inn- eller utflytting blokkerer heisene i minst mulig
grad, samt at slitasjen på heisenes vegger minimaliseres. Trallene kan brukes helt fra
flyttebilen og inn til leilighetens inngangsdør. Du slipper da all mellomlagring av dine private
ting. Trallene oppbevares i kjellerkorridoren bak heisene. Benytt borettslagets systemnøkkel for å låne
trallene.
Batteriene i de selvstendige røykvarslerne i leiligheten MÅ byttes ved innflytting,
deretter 1.desember hvert år.
Alle leiligheter skal ha godkjent pulverapparat på minst 6 kilo. Styreleder anbefaler alle nye andelseiere å kjøpe
nytt pulverapparat ved innflytting. Levetiden på ett pulverapparat er 5år.
Alle leiligheter har en eller flere ventiler på veggen. Hensikten er å få frisk luft inn i leiligheten.
Det sentrale ventilasjonssystemet suger luften ut fra leiligheten. Lite luft inn = lite luft ut.
Ventilen MÅ IKKE tettes helt. Ventilen må rengjøres, ofte også ventilrøret innenfor ventilen.
Styreleder anbefaler alle nye andelseiere å bytte låsen til egen leilighet og postkassen.
Videre anbefales det at du snarest mulig etter innflytting tar kontakt med styreleder
for bytte av batteriene i de digitale nøklene som tilhører borettslaget.
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