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13. Regnskap 
Kåre Frantzen har fra 1.1.2015 overtatt ansvaret for betaling av huseierforeningens 
løpende utgifter. Trond Leganger fortsetter som regnskapsfører. 
Kåre Frantzen har fra 1.1.2015 overtatt ansvaret for nødvendig kontakt med HBRI, 
som utsteder fakturaer for fellesutgifter og kontroll av innbetalingene. 
 
14. Eierskifte 
For innhenting av opplysninger i forbindelse med salg av bolig, skal styreleder 
kontaktes, ka-fran@online.no eller styre@prestsletta.no. 
Opplysning om ny eier og overtagelsedato skal sendes til styreleder, husk at 
opplysninger om eventuell annen fakturaadresse må oppgis. Eierskifteskjema finnes 
på hjemmesiden, Excel og PDF. 
 
15. Postkassestativer 
Huseierforeningen fikk  på våren pålegg fra Posten Norge om å samle postkassene 
på noen plasser innenfor vårt område. Etter avtale med Posten, ble bestemt at det 
skulle være 4 steder. Da huseierforeningen ikke hadde økonomi for å gjøre dette, ble 
det bestemt at styret skulle kreve inn betaling når alle kostnader med stativer, nye 
kasse og oppsetting var klarlagt. 
Stativene er nå satt opp og alle utgiftene er innbetalt. Det har vært klager på type 
postkasser og styret arbeider med alternative kasser for de som ønsker det. 
 
16. Vintervedlikehold 
Per Kr. Fossum, som har hatt brøyting og strøing hos Prestsletta fra starten, 
bestemte seg å slutte etter vinteren 2015. 
Styret innhentet tilbud for dette arbeidet hos flere aktuelle leverandører.  
Styret inngikk kontrakt med Skandinavisk Utemiljø Oslo AS (SUMO) som ny 
leverandør, foreløpig for et år. SUMO vil også stå for feiingen til våren. 
Vakttelefon 400 05 094 
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6. Økonomi  
Økonomien i huseierforeningen er god, viser til regnskapet for 2015. 
Budsjett for 2016 er også vedlagt.  
 
7. Forsikring 
Gjennom fellesutgiftene dekkes forsikring for både hus og garasje, men ikke innbo. 
Huseierforeningen er forsikret gjennom IF Skadeforsikring, avtalenummer er 
SP409815.6.1. Kåre Frantzen er styrets kontakt mot IF og skal kontaktes ved skader. 
Egenandelen ved skader er for tiden kr 8 000.-. Egenandelen økes med kr 2 000,- 
hvis skaden skyldes rørbrudd, vann eller annen væske.  
Ved personlig kontakt, oppgi organisasjonsnummer 988369942. 
 
8. Aktiviteter 
Dugnaden i 2015 var svært vellykket og det var god oppslutning fra de fleste 
husstander. Det ble ikke avholdt noe fest i forbindelse med dugnaden, da 
værforholdene var dårlig. 
 
9.  Søppelhuset 
Dørene på søppelhuset er blitt justert noen ganger. 
Ekstra nøkkel kan kjøpes av Kåre Frantzen, Meklenborgåsen 18, mobil 900 70 895, 
prisen er kr. 100,- 
 
10. Uteområdene. 
Blomsterkassene rundt ballplassen er plassert for å hindre parkering på gresset. 
Blomsterkasser rundt ballplassen har fått nye planter. 
Alle beboere oppfordres til å rydde og vedlikeholde områdene utenfor sitt hus. 
Det er ikke tillatt å benytte fellesområdene for lagring av byggevarer eller jord, stein, 
grus uten særskilt avtale med styret. Lagringen skal være midlertidig og 
fellesområdet skal settes i stand etterpå. 
 
11. Garasjeanlegget 
Det har blitt utført noen reparasjoner på garasjeportene. Nye nøkler for garasjen kan 
kjøpes av Jorunn Finnsen, Meklenborgåsen 72, mobil 920 33 363,  prisen er kr. 250.- 
Ved tap av håndsender, 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 eller NiceEra-Flor. 
Styret er behjelpelig med bestilling av håndsender for eieres regning. 
Styret må foreta programmeringen, da det må gjøres lokalt. 
Bygget er snart  30 år gammelt, og nå kreves det flere utbedringer av vegger, tak og 
gulv. 
Styret har startet arbeidet med å rehabilitere garasjeanlegg. Styret har fått utført en 
tilstandsvurdering som avdekker at vi må hyre inn entreprenør som kan  utføre 
jobben. Det er også mottatt et overslagstilbud for jobben.  
 
12. Fjernvarme 
Huseierforeningen har avtale med Hafslund Varme med virkning fra 1.april 2014. 
Hver enkelt huseier har ansvar for å sette seg inn i avtalen. Avtalen finnes på 
huseierforenings hjemmeside. 
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Kabel-TV betales gjennom fellesutgiftene for alle når det gjelder grunnpakken fra 
Canal Digital. Ekstra kanaler må den enkelte selv bestille og betale for. Andre TV-
produkter, for eksempel parabol, må den enkelt sørge for. 
Det er opp til den enkelte huseier selv å besørge internett.  
 
2. Grendehuset 
Bjørndal Grendehus eies av sameiet Bjørndal Grendehus hvor Prestsletta 
Huseierforening er en av eierne (24 prosent).  
Bjørndal Frivilligsentral har inngått en leiekontrakt med sameiet Bjørndal Grendehus 
for tidsrommet 1.1.2015 - 1.1.2020. Leiekontrakten innebærer ansvar og drift av 
Grendehuset. Denne leiekontrakten innebærer et fortsatt eierskap (sammen med de 
øvrige eiere) til huset, men vi slipper den løpende oppfølgingen og vedlikeholdet av 
Grendehuset. Beboere kan fortsatt leie lokalene til egne arrangementer. For privat 
leie av Grendehuset, kontakt Bjørndal Frivilligsentral. 
 
• Bjørndal Frivilligsentral: Mail: frivillig@bjorndal.no 
• Daglig leder: Nina Tveit, mobil 482 53 447 
• Hjemmeside: http://www.bjorndal.frivilligsentral.no. (her ligger en oversikt om 

leiepriser og ledige dager) 
 
3. Søppel 
Styret har 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, 
spesielt rundt søppelhuset. 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 benytte parkeringshuset. Gjester skal 
benytte gjesteparkeringen på taket eller nedenfor parkeringshuset. 
Vi anmoder alle som har garasjeplass om å bruke den. Det skal ikke parkeres på 
plassene utenfor Grendehuset eller på området tilhørende Grendehuset. 
Styret har inngått avtale med et firma for borttauing av bil parkert inne på området. 
Borttauing vil skje etter skriftlig advarsel fra styret ("Parkering forbudt" lapp). Alle 
oppfordres til å melde fra til styret om ulovlig parkering, slik at varsling  til eier kan 
skje med påfølgende borttauing. Styret varsles på e-post eller direkte kontakt med 
styreleder. 
 
5. Hundehold 
Styret har fulgt opp en del klager i forhold til hundehold, og har tatt dette videre med 
bydelen, plan- og bygningsetaten, mattilsynet og politiet. Vi har en aktiv dialog med 
dem i forhold til dette. Det konkrete forhold ble avsluttet i 2015, da beboeren flyttet. 
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. 
 



Årsberetning 2015 
Prestsletta Huseierforening  www.prestsletta.no 
 
Styret 2015 
Styreleder    Kåre Frantzen   Meklenborgåsen 18 
Styremedlem   Jorunn Finnsen   Meklenborgåsen 72 
Styremedlem   Bjørgulv K. Bjåen   Meklenborgåsen 34 
Styremedlem   Driss Alaoui    Meklenborgåsen 68 
Styremedlem   Geir-André Thorstensen Meklenborgåsen 96 
Styremedlem   Farid Majid   Meklenborgåsen 12 
 
E-post til styret: styre@prestsletta.no eller styret@prestsletta.no 
 
Grendehusrepresentant  Driss Alaoui    Meklenborgåsen 68 
Vararepresentant  Geir-André Thorstensen Meklenborgåsen 96  
 
Valgkomité 2015 
Medlem    Heidi Seim Pettersen  Meklenborgåsen 66 
Medlem    Harjith Singh    Meklenborgåsen 40 
 
Regnskapsfører 

Trond Leganger   Lunaveien 1d, 1160 Oslo 
Revisor 
    Anne Abrahamsrud 
Tilsyn 
 
Søppelrom og 
søppelkasser  Mohammad Saleem Meklenborgåsen 64 
Fellesområder   Bjørgulv Bjåen  Meklenborgåsen 34 
 
Generelt 
Styret har hatt faste møter en gang i måneden samt diverse befaringer. Det er 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 for blant annet vedlikehold hos den enkelte huseier enn i et tradisjonelt 
sameie. 
Kontainere ble satt ut en gang denne perioden, og det var kun i forbindelse med 
dugnaden. Det var også et bur for EE-avfall (elektrisk og elektronisk avfall), som viste 
seg å være vellykket. 
 
Styret har fulgt opp en rekke saker som har kommet til behandling. Følgende kan 
nevnes: 
 
1. Canal Digital 
Det ble inngått en ny avtale med Canal Digital, slik som det ble vedtatt på 
generalforsamlingen den 7.april 2015. Avtalen innebar at alle beboere ville få kr 50,- 
rabatt på internett fra Canal digital 
Styret vil minne om at HD-dekoderen tilhører Canal Digital, og følger huset ved 
eventuelt salg av huset. Ved flytting er gammel huseier ansvarlig for at ny huseier 
overtar dekoderen.  
 


