Fellesorganet for Skjettenbyen
Årsberetning for 2012
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

Dagfinn M Jensen
Erik Kristiansen

Karisveien Borettslag

Representant
Vara representant

Kjetil Lorentzen
Hilde Normann

Landskronaveien Borettslag

Representant
Vara representant

Nina Enger
Elisabeth Sætha

Nordbyveien Borettslag

Representant
Vara representant

Åse Tangen
Tore Bjerkeskaug

Nordensvei Borettslag

Representant
Vara representant

Egil Gjetrang
Solveig Aas
Johansen

Riihimäkiveien Borettslag

Representant
Vara representant

Glenn Ovland
Jon Petter Risa

Senter Borettslag

Representant
Vara representant

Merete Christiansen

Sletta Borettslag

Representant
Vara representant

Tove Jakobsen
Merete Fossum

Tårnbyveien Nord Borettslag

Representant
Vara representant

Tom Johansen
Bjørn Rogne

Tårnbyveien Syd Borettslag

Representant
Vara representant

Tor Arne Kvalnes
Fahim Naeem

Leder i FO
Nestleder/sekretær

Kjetil Lorentzen
Ellinor Tøvik

Hovedstyret for FO består av:
Kjetil Lorentzen
Ellinor Tøvik
Per Arne Voldsrud

Leder
Sekretær
Medlem

I 2012 avholdt hovedstyret 2 møter, og det ble avholdt 10 ordinære møter.
I 2013 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.

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 utbyggingsrutiner og retningslinjer for Skjettenbyen, og dette

arbeidet forsetter i neste periode. I den forbindelse er det engasjert konsulentbistand
via BORI.
Per januar 2012 har vi engasjert Roger Olsen AS, til leverandør av utomhuskontrakt
en.
I 2012 er det GET som er leverandør til Skjettenbyen gjennom felles kollektiv avtale
for alle borettslagene. Det blir løpende gjennom ført diverse utbedringer i nettet på
Skjettenbyen. De respektive styrene sitter på mer informasjon om avtalen.
Fellesorganet eier rigg som Roger Olsen AS benytter.
Det ble igangsatt rydding på riggen høsten 2012. Dette arbeidet fortsetter i 2013. Det
er behov for å skifte bygningsmassen. Dette vil bli igangsatt gjennom eget prosjekt i
2013.
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
Utvalget har i perioden bestått av:
Tom Johansen – leder (Tårnbyveien Nord brl), Per Arne Voldsrud (Gjellerås brl) og
Jon Petter Risa (Riihimäkiveien brl).

Generelt:
Utvalget er nå inne i en roligere periode og utvalget har avholdt 2 halvårsmøter med
GET. Utvalget vil forventlig starte arbeidet med ny signalavtale, gjeldende fra
1.1.2015, utpå høsten 2013.
Det kommer en ny kanalstruktur sommeren 2013. Den nye strukturen legger opp til
20 faste kanaler. I tillegg blir det 20 valgfrie kanaler ut i fra ett større utvalg. Valget
kan gjøres på Mine Sider eller forhåpentligvis også via HD-PVR dekoderne.
TV på nettbrett, innenfor en’s egne fire vegger, kommer som app i 2013.
Skedsmo kommune sine åtte boliger i Karisveien inngikk sommeren 2012 avtale med
FO om levering av TV- og bredbåndssignaler via FOs nett.
Det ble foretatt en teknisk gjennomgang (sweep) av hele nettet i mai og juni 2012. 32
forsterkere ble justert, mens to ble byttet
TV2s status som kringkaster ble endret i 2010. Kabeltvistnemda avgjorde i 2011 hva
TV2 er verdt når kanalen distribueres over kabel-tv nett. Sommeren 2012 ble GET og
TV2 enige om kostnadsnivået, som gjør seg gjeldende fra 1.1.2013.

Dekodere:

Det kommer en ny MedieHub sommeren 2013. Denne kan ha trådløs forbindelse
med opptil 8 Micro-dekodere, plassert rundt om i huset. MedieHub-en har innebygd
4-ports router, 2 ports VoIP, trådløs N-nett og har mulighet til 4 samtidige opptak.
Fra høsten 2013 der det planlagt at MedieHub-en blir utvidet med:




CatchUp, dvs. at en’ kan gå inntil 7 dager tilbake i tid og se ett program en glemte å
se/ikke fikk med seg.
StartOver; hvis du kommer inn midt i ett program, så kan du velge å se dette fra starten
av (en form for CatchUp).
FollowMe, dvs. at du kan ”ta med deg” en sending fra stuen nede og fortsette på den
samme på soverommet oppe etterpå.

Ekstra STD-PVR dekoder, den eldre grå modellen med harddisk, vil koste 69,-/mnd.
Ekstra Micro dekoder vil koste 49,-/mnd pluss 499 i etableringsavgift.
Teknisk oppgradering
Anlegget er i perioden ikke blitt ytterligere oppdatert ettersom den tekniske
kapasiteten er mer enn god nok.
I tidsrom med størst trafikk på TV og bredbånd bruker vi nå 57 % (opp med 15
prosentpoeng siden i fjor) av totalkapasiteten ved nedlastning og 32 % (opp med 7
prosentpoeng siden i fjor) av kapasiteten ved opplastning.
I tillegg vil utvalget, i løpet av januar 2013, foreta flere konkrete hastighetsmålinger
opp i mot bestemte adresser. Dette for å se utviklingen på bredbåndsbruken.
Avtalen
Utvalget er godt fornøyd med hvordan den nye digitalavtalen har slått ut for
Skjettenbyen, som nå er blitt fire år gammel. GET er meget fornøyd med utviklingen
og 95 % av husstandene har en eller annen form for dekoder (digital-TV).
De første seks måneder i 2012 ble det loggført 41 feil som krevde stedlig teknisk
bistand fra GET. 65 % av feilene var brukerrelatert, mens de siste 35 % var tekniske
feil i nettet.
Med tanke på at det i sum er ca. 4000 tjenester GET daglig tilbyr beboerne i
Skjettenbyen (TV, bredbånd og IP-telefoni), er 41 feil på 6 måneder meget lite.
Den kollektive kontrakten innebærer følgende:
 En kollektiv digitalavtale hvor hver husstand får en’ stk HDi-dekoder. Tjenestene
som leveres er 44 digitale TV-kanaler og to valgfrie TV-kanaler fra ett predefinert
utvalg. I tillegg har vi rundt 20 analoge TV-kanaler og radio/musikkanaler. I tillegg
inkluderer avtalen en bredbåndslinje på 1,0/1,0 Mb/s. Beboerne tilbys rabattert
oppgradering av bredbåndslinjen.
 Tilleggstjenester for den enkelte er filmleie og/eller IP-telefoni.
 Varighet på dagens avtale er til og med 31.12.2014.

Trafikk/Miljø/Fokusutvalg
Medlemmer:
Dagfinn Jensen, Glostrupveien brl
Ellinor Tøvik, Alingsåsveien brl (leder)
Tove Jakobsen, Sletta brl
Merete Christiansen, Senter brl.

Utvalget har behandlet saker av allmenn interesse, som i hovedsak har vært
støyskjermen ved E6 og veibelysning. Det har vært en utstrakt korrespondanse med
diverse instanser når det gjelder støyskjermen langs motorveien og øvrige saker i
forbindelse med trafikk og miljø, men det har nå resultert i at det er lovet en
rehabilitering av støyskjermen. Glasset på toppen av skjermen, som for det meste er
knust, vil bli erstattet av annet og mer motstandsdyktig materiale, pluss at alle hull
skal tettes. Dette vil gjøre skjermen mer motstandsdyktig mot støy – er vi blitt lovet.
I tillegg vil jordvollen mot Gullhaug Tømte forlenges ned til Bråteveien.
Broskjøter i Nordensvei er utbedret i perioden. Diverse besiktigelser med Skedsmo
kommune har vært gjennomført.
Alle lagene har, gjennom FO, støttet Glostrup-banen med kr. 100.00,- til rehabilitering
av banen. Rehabiliteringen har skjedd i regi av Skdsmo kommune.
Banen skal ikke brukes til organisert idrett, men være en bane for allmenheten. Vi er
i startfasen med rehabilitering av riggen. Dette er et arbeid som først vil bli sluttført i
slutten av 2013. Hvor omfattende arbeidet blir er enda ikke helt klart da riggen er helt
nedslitt og trenger en total rehabilitering. Anbud skal sendes ut i løpet av kort tid.
All gatebelysning i Skjettenbyen skal nå være gjennomgått og «friskmeldt».
Utvalget har hatt 2 møter i perioden
Fokusmidler ble fordelt slik etter søknad:

Strømmen menighet/Familiekoret
Concordi
Skjetten Leikarring
Skjetten Pensjonistforening
Pensjonister i samarbeid med Gjellerås skole
Skytterlaget - ungdomsgruppa
Til sammen

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

6.000,15.000,8.000,6.000,15.000,15.000,65.000,-

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 3.625,- og gjelder utelukkende ordinær revisjon.

Regnskap
Forutsetning om fortsatt drift er til stede og årsregnskapet er satt under denne
forutsetningen.
Totalt for 2012 er det utbetalt kr 328.000,- i styrehonorar.
Det har ikke skjedd vesentlige forhold fra 31.12.2012 til styrets årsberetning er avgitt.

Årsmeldingen ble godkjent på FO møte nr 2/2013
Skjetten, 5. februar 2012
Kjetil Lorentzen
Styreleder

Nina Enger
Styremedlem

Glenn Ovland
Styremedlem

Tor Arve Kvalnes
Styremedlem

Tom Johansen
Styremedlem

Tove Jakobsen
Styremedlem

Merethe Christiansen
Styremedlem

Åse Tangen
Styremedlem

Egil Gjetrang
Styremedlem

Dagfinn M Jensen
Styremedlem

Per Arne Voldsrud
Styremedlem

Ellinor Tøvik
Styremedlem

