Fellesorganet for Skjettenbyen
Årsberetning for 2010
Fellesorganet for Skjettenbyen
Fellesorganet for Skjettenbyen er stiftet med bakgrunn i bestemmelser tatt inn i
borettslagenes skjøter. Fellesorganet for Skjettenbyen er et interesseorgan for
borettslagene i Skjettenbyen, og har som overordnet formål å ivareta samarbeidet
mellom lagene.
Fellesorganet for Skjettenbyen har 12 medlemmer med personlige varamedlemmer.
Hvert borettslag oppnevner 1 medlem med varamedlem med 1 års funksjonstid.
Fellesorganet for Skjettenbyen er ansvarlig for drift og vedlikehold, samt eventuell
utbygging av Fellesantenneanlegg.
Fellesorganet for Skjettenbyen er ansvarlig for drift og vedlikehold av de felleseide
arealer. Fellesorganet for Skjettenbyen er ansvarlig for å etablere og administrere
felles vedlikeholdskontrakt for utomhusanlegg. Fellesorganet for Skjettenbyen legger
hvert år, før utgangen av 1. kvartal frem en melding for borettslagene, om arbeidet i
organet, hvori inntatt regnskaper for siste regnskapsperiode.
Fellesorganet for Skjettenbyen kan ta opp og behandle andre saker som er av felles
interesse for beboere i Skjettenbyen.

Fellesorganet har i perioden juni 2009 – juni 2010 hatt følgende
sammensetning:
Alingsåsveien Borettslag

Representant
Vara representant

Ellinor Tøvik
Lillian Thomassen

Gjelleråsen Borettslag

Representant
Vararepresentant

Åse Kristiansen
Per Arne Voldsrud

Glostrupveien Borettslag

Representant
Vara representant

Johnny Fossum
Erik Kristiansen

Karisveien Borettslag

Representant
Vara representant

Kjetil Lorentzen
Hilde Normann

Landskronaveien Borettslag

Representant
Vara representant

Nina Enger
Elisabeth Sætra

Nordbyveien Borettslag

Representant

Åse Tangen

Vara representant

Tore Bjerkeskaug

Nordensvei Borettslag

Representant
Vara representant

Ronny Jovum
Solveig Aas
Johansen

Riihimäkiveien Borettslag

Representant
Vara representant

Glenn Ovland
Jon Petter Risa

Senter Borettslag

Representant
Vara representant

Jan-I H. Bergli
Liv Torunn
Hanssen

Sletta Borettslag

Representant
Vara representant

Tove Jakobsen
Merete Fossum

Tårnbyveien Nord Borettslag

Representant
Vara representant

Tom Johansen
Odd Solum

Tårnbyveien Syd Borettslag

Representant
Vara representant

Cathrine A. Myrhaug
Stig Sørensen

Leder i FO
Nestleder/sekretær

Kjetil Lorentzen
Ellinor Tøvik

Hovedstyret for FO består av:
Kjetil Lorentzen
Ellinor Tøvik
Åse Kristiansen

Leder
Sekretær
Medlem

I 2010 avholdt hovedstyret 5 møter, og det ble avholdt 10 ordinære møter.
I 2011 er 2 møter avholdt da årsmeldingen ble godkjent, det gjenstår 4 planlagte
møter frem til sommeren.
I tillegg har leder hatt diverse møter med kommunen etc. for å informere om FO,
samt holde dialog med myndigheter på vegne av FO. Det har vært noe møteaktivitet i
Kasjotten-saken våren 2010.

Generelt styrearbeid
Fellesorganet har jobbet med saker av allmenn interesse. Vi har vært i dialog med
kommunen, og føler vi har god kontakt med myndighetene. Det har vært ekstra fokus
på avklaring vedrørende eierforhold på vei, lys og kloakk i Skjettenbyen, og dette
arbeidet forsetter i neste periode. I den forbindelse er det engasjert konsulentbistand
via BORI. Dette har resultert i utbedring av gangveibelysning – men vil fortsatt være
viktig å følge opp for FO. Det er fortsatt ikke tilfredsstillende kvalitet på oppfølging av
feilmelding på lyspunkter i Skjettenbyen.

Det pågår også en dialog med Skedsmo kommune vedrørende de nye
byggeforskriftene som trådte i kraft i 2010. Til dette arbeidet er BORI engasjert som
konsulenter, og sluttfaktura vil bli delt mellom rekkehuslagene når den foreligger.
Den mye omtalte Kasjotten-saken tok også mye tid for FO i 2010.
Per januar 2011 har vi engasjert Roger Olsen AS, til leverandør av utomhuskontrakt
en.
FO har også avtale om signalleveranser fra Get. I 2010 ble det bli gjennomført
diverse utbedringer i nettet på Skjettenbyen. De respektive styrene sitter på mer
informasjon om dette. Arbeidet fortsetter inn i 2011.
Fellesorganet eier rigg som Roger Olsen AS benytter.
Det blir sommeren 2011 ryddet på riggen, og det vil bli utarbeidet en plan for
benyttelse av leieinntektene som kommer som et resultat av ny kontrakt.
Fellesorganet forurenser ikke det ytre miljø i vesentlig grad utover det som må anses
å være normalt for et fellesorgan.
For øvrig informasjon om FO sitt arbeid henvises det til nettsider på
www.skjettenbyen.no og de respektive borettslags styrer. Styrene sitter på referat fra
alle møter i FO.

Antenneutvalget
Medlemmer:
Utvalget har i perioden bestått av:
Tom Johansen – leder (Tårnbyveien Syd brl)
Per Arne Voldsrud (Gjellerås brl)
Ronny Jovum (Nordensvei brl)
Jon Petter Risa (Riihimäkiveien brl)
Utvalget har avholdt 2 arbeidsmøter, 2 halvårsmøter med GET og 1 møte for
blokkborettslagene i forbindelse med utskiftningen av TV-kabler. I tillegg har utvalget
gjennomført en rekke befaringer tilknyttet utskiftningen av TV-kablene.
TV2s status som kringkaster ble nylig endret, og dagens avgift som vi betaler (ca. kr.
0,50/mnd pr. abonnent) forventes økt kraftig. TV2 og GET m.fl. vil forhandle frem nye
avaler antakelig i løpet av 2011. Antenneutvalget har estimert en økning som alt er
tatt inn i Fellesorganets budsjett for 2011.
Utvalgets arbeid i 2010-11 var i hovedsak preget av oppfølging av den nye digitale
fellesavtalen og teknisk oppgradering av TV-anlegget.
Avtalen
Utvalget er godt fornøyd med hvordan den nye digitalavtalen har slått ut for
Skjettenbyen, som nå er blitt ett år gammel. GET er meget fornøyd med utviklingen
over det første året.
Status p. november 2010 er:

1632 av 1820 har en eller annen form for dekoder (digital-TV).
1503 har bredbånd via GET.
437 har telefoni (VoIP) fra GET.
I første halvår 2010 ble det loggført 80 feil som krevde teknisk bistand (tekniker) fra
GET. 40 av feilene var brukerrelatert, mens de siste 40 var tekniske feil i nettet. Med
tanke på at det i sum er ca. 3500 tjenester GET daglig tilbyr (1632+1503+437), er 80
feil på 6 måneder lite.




Teknisk oppgradering
Fra februar og til oktober 2010 ble de gamle og tynne koaksialkablene i blokkene
byttet ut med en mer tidsriktig kabel, på linje med hva rekkehuslagene fikk i 1999. I
samme runde ble alle forgrenerne og forsterkerne byttet, dagens 3 tilkoblingspunkter
mot GET ble økt til 6, og TV-anlegget ble utstyrt med galvanisk skille i
koblingspunktene i enten kjelleren eller på rekkehusenden. Det siste gjør at TVanlegget nå er bedre sikret mot jordfeil.
Arbeidet tok 3 måneder lengre tid enn først estimert og utvalget gjennomførte 4
befaringsrunder før arbeidet ble godkjent.
Den nye kontrakten, signert høsten 2009, innebærer følgende:
 En kollektiv digitalavtale hvor hver husstand får en’ stk HDi-dekoder.
Tjenestene som leveres er 35 digitale TV-kanaler, 20 analoge TV-kanaler,
radio- og musikkanaler og mulighet for filmleie. I tillegg inkluderer avtalen en
bredbåndslinje på 1,0/1,0 Mb/s. Beboerne tilbys rabattert oppgradering av
bredbåndslinjen.
 Varighet på den nye avtalen er 5 år (01.01.2010 – 31.12.2014).
Det har vært gode og konstruktive diskusjoner i utvalget!

Trafikk/Miljø/Fokusutvalg
Medlemmer:
Ellinor Tøvik. Alingsåsveien borettslag
Cathrine A. Myhrhaug, Tårnbyveien syd borettslag
Åse Kristiansen, Gjelleråsen borettslag (leder)

Utvalget har behandlet saker av allmennn interesse, som bl.a. veibelysning. Den
siste snøsikringen for gang/sykkelveien ved Nordbyveien er også på plass.
Det har vært en utstrakt korrespondanse med diverse instanser når det gjelder
støyskjermen langs motorveien. Mangler har delvis blitt reparert.
Utvalget har hatt 6 møter i perioden
Fokusmidler ble fordelt slik etter søknad:

Concordia
Strømmen menighet/hverdagsskolen
Strømmen menighet/familiekoret
Skjetten storband (tidl. Krøss & Be)
Skjetten leikarring

kr. 10.000,kr. 4.000,kr. 4.000,kr. 4.000,kr. 4.000,-

Skjetten pensjonistforening
Strømmen/Lillestrom skiklubb
Skjetten jente- og guttekorps
Skjetten speidergruppe
Til sammen

kr. 3.000,kr. 10.000,kr. 18.000,kr. 8.000,kr. 65.000,-

Skjetten-rusken
Den årlige ryddeaksjonen ble avholdt i april. Innsatsen var ok. Ansvaret for aksjonen
er tillagt trafikk, miljø og fokusutvalget.

Revisor
Revisors honorar er på kr 3375,- og gjelder utelukkende ordinær revisjon.

Regnskap
Forutsetning om fortsatt drift er tilstede og årsregnskapet er satt under denne
forutsetningen.
Totalt for 2009 er det utbetalt kr 321.750,- i styrehonorar. Økningen fra foregående år
skyldes i all hovedsak økt møteaktivitet i forbindelse med anbudsprosessen på
signalleveranser til Skjettenbyen og Kasjotten-saken.
Det har ikke skjedd vesentlige forhold fra 31.12.2010 til styrets årsberetning er avgitt.
Årsmeldingen ble godkjent på FO møte nr 2/2010
Skjetten, 1. februar 2011
Kjetil Lorentzen
Styreleder

Nina Enger
Styremedlem

Glenn Ovland
Styremedlem

Cathrine A. Myrhaug
Styremedlem

Tom Johansen
Styremedlem

Tove Jakobsen
Styremedlem

Jan-Ivar Hansen-Bergli
Styremedlem

Ronny Jovum
Styremedlem

Åse Tangen
Styremedlem

Erik Kristiansen
Styremedlem

Åse Kristiansen
Styremedlem

Ellinor Tøvik
Styremedlem

