
Årsberetning 2011 – 2012 
Prestsletta Huseierforening  www.prestsletta.no 
 
Styret 2011/2012 
Styreleder    Kåre Frantzen   Meklenborgåsen 18 
Styremedlem   Jorunn Finnsen   Meklenborgåsen 72 
Styremedlem   Bjørgulv Bjåen   Meklenborgåsen 36 
Styremedlem   Driss Alaoui    Meklenborgåsen 68 
Styremedlem   Geir-André Thorstensen Meklenborgåsen 96 
Styremedlem   Farid Majid   Meklenborgåsen 12 
 
NB! Styret valgte i fra 2007 kun å ha styremedlemmer, og ingen vararepresentanter. 
Grendehusrepresentant  Driss Alaoui    Meklenborgåsen 68 
Vararepresentant  Geir-André Thorstensen Meklenborgåsen 96  
 
Valgkomité 2011/2012 
Medlem    Jon Eirik Sternang   Meklenborgåsen 56 
Medlem    Monika Vallestad   Meklenborgåsen 32 
Medlem    Solveig Bringsli   Meklenborgåsen 26 
Regnskapsfører 

Trond Leganger   Lunaveien 1d, 1160 Oslo 
Tlf. 918 22 795 

trond.leganger@maconomy.com 
 
Tilsyn 
.  
Garasjeanlegg, samt    
lys søppelhus, parkering  Abdelaziz Balla              Meklenborgåsen 102 
Søppelrom og 
Søppelkasser  Mohammad Saleem Meklenborgåsen 64 
Fellesområder   Driss Alaoui    Meklenborgåsen 68 
 
Generelt 
Styret har hatt møter ca. en gang i måneden, samt en del ad-hoc møter. Det er blitt 
delt ut infoskriv i løpet av året til alle husstander om aktuelle saker. 
Styret ønsker å gjøre oppmerksom på at Prestsletta ikke er et sameie, men en 
sammenslutning av selveiere; en huseierforening. Det innebærer at det ligger et 
større ansvar hos den enkelte huseier enn i et tradisjonelt sameie. 
Containere ble satt ut en gang denne perioden, og det var kun i forbindelse med 
dugnaden. 
Styret har fulgt opp en rekke saker som har kommet til behandling. Følgende kan 
nevnes: 
 
1. Canal Digital 
Styret vil minne om at HD-dekoderen tilhører Canal Digital, og følger huset ved evt. 
salg av huset. Ved flytting er gammel huseier ansvarlig for at ny huseier overtar 
dekoderen. 
 
2. Bjørndal Grendehuset 
Styret vil minne alle om at Grendehuset er utleid til Oslo kommune mot at kommunen 
har ansvaret for vedlikehold. Bydel Søndre Nordstrand, ved Bjørndal Aktivitetshus, 
inngikk fra 2008 en 5 års leiekontrakt med ansvar og drift av Grendehuset. Denne 
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leiekontrakten innebærer et fortsatt eierskap (sammen med de øvrige eiere) til huset, 
men vi slipper den løpende oppfølgingen av Grendehuset. Det har ikke vært noen 
felles møter i grendehusets styre siden overdragelsen. 
Bjørndal Frivillighetssentral har tatt over denne kontrakten. Styret har anledning til å 
delta på dennes årsmøte. 
Vi opplever at støyproblemene har bedret seg betraktelig i løpet av perioden, men 
det parkeres fortsatt på vårt bilfrie område. Skulle det være bråk på kvelds/nattetider, 
vil det letteste være å ringe politiet. 
. 
3. Søppel 
Styret har inngått avtale med Mohammad Saleem om tilsyn av søppelrom og -kasser. 
Det er oppdaget en del matrester på området vårt. Vi må på nytt gjenta at det ikke er 
lov å sette ut ubeskyttete søppelposer utenfor husene, fugler roter i dem og drar med 
seg matrestene. De som har søppeldunker utenfor huset, må huske å tømme dem 
hyppig, slik at vi ikke får besøk av rotter. 
Det siste året har det blitt kastet og hensatt mange søppelposer på vårt område og i 
skråningen ned mot Slimeveien. Dette må det bli slutt på! 
 
4. Parkering 
Styret vil minne alle om at Meklenborgåsen er et bilfritt område. Det betyr at ingen 
skal parkere bilene sine på området vårt, men heller bruke parkeringshuset eller 
gjesteparkeringen på taket eller nedenfor parkeringshuset. 
Vi anmoder alle som har garasjeplass om å bruke den. 
Styret har inngått avtale med et firma for borttauing av bil parkert inne på området. 
Borttauing kan skje etter skriftlig advarsel fra styret. 
 
5. Hundehold 
Styret har fulgt opp en del klager i forhold til hundehold, og har bl.a. tatt dette videre 
med bydelen. Vi har en aktiv dialog med dem i forhold til dette. 
Styret vil minne om at alle dyreeiere er ansvarlig for at dyreholdet ikke fører til 
sjenanse for naboer, og passerende. Støy fra dyreholdet må behandles på samme 
måte som støy fra for eksempel Grendehuset og naboer, ring politiet. 
 
6. Økonomi 
Styret viser til vedlagte budsjett samt merknader. 
 
7. Aktiviteter 
Dugnaden og dugnadsfesten i 2011 var svært vellykket og det var god oppslutning 
fra de fleste husstander. 
 
8. Søppelhuset 
Det er skiftet dører på søppelhuset og låsene er de samme som tidligere. 
 
9. Uteområdene. 
Det har blitt utført diverse arbeider på området, bl a er blomsterkassene rundt 
ballplassen flyttet nærmere asfalten, for å hindre parkering på gresset. Vi har også 
foretatt asfaltreparasjoner. 
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10. Garasjeanlegget 
Ved tap av åpner, kan ny bestiller hos Rosings telefon 67 06 45 00. Oppgi Prestsletta 
Huseierforening ved bestilling, da vi har noe rabatt. 
 Åpner er av type NicoFlo: FLO2R-S. 
Styret vil være behjelpelig med programmeringen, da det må gjøres lokalt. 
 
11. Malearbeid 
Det har blitt malt murveggen på garasjeanlegg og søppelhuset av eksternt firma. 
 
12. El.anlegget 
Vi har fått utført reparasjoner på el.anlegget for søppelhus, garasje og 
parkeringsplassen. Det er montert nytt sikringskap med jordfeilbrytere. 
. 
 
 

 
 
 
 
FULLMAKT 
Årsmøte 2012 – Prestsletta Huseierforening 
Fullmakt for hus nr ………………. 
Har gitt fullmakt til: 
……………………………………………………………………………………. 
Dato/signatur Huseier 
 
 
 
Stemmeseddel: 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………. 

 

 

Stemmeseddel: 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………. 

 


