Fellesorganet for Skjettenbyen
Årsberetning for 2015
Fellesorganet for Skjettenbyen
Fellesorganet for Skjettenbyen (FO) er stiftet med bakgrunn i bestemmelser tatt inn i borettslagenes
skjøter. FO er et interesseorgan for de 12 borettslagene i Skjettenbyen og har som overordnet
formål å ivareta samarbeidet mellom lagene. FO kan ta opp og behandle andre saker som er av
felles interesse for beboere i Skjettenbyen.
FO har 12 medlemmer med personlig varamedlem. Hvert borettslag oppnevner 1 medlem med
varamedlem med 1 års funksjonstid. FO legger hvert år, før utgangen av 1. kvartal, frem en
årsmelding for borettslagene med regnskap for siste periode.
FO er ansvarlig for drift og vedlikehold av borettslagenes felleseide arealer i Skjettenbyen og
administrerer derfor en felles vedlikeholdskontrakt for utomhusanlegg. Dette omfatter bl.a.
gressklipping, gjødsling, snøbrøyting og strøing. Arbeidet ivaretas av FOs Miljøutvalg.
Videre er FO ansvarlig for drift, vedlikehold og utbygging av vårt felles kabel-TV anlegg. FO
fremforhandler, på vegne av 1.824 boenheter, en gunstig fellesavtale på TV, bredbånd og VoIP.
Arbeidet ivaretas av FOs Antenneutvalg.

FO har i perioden juni 2015 – juni 2016 hatt følgende sammensetning:
Lillian R Thomassen
Leif Haugen

Alingsåsveien brl
Alingsåsveien brl

Repr.
Vara

Per Arne Voldsrud
Terje Ferstad

Gjelleråsen brl
Gjelleråsen brl

Repr.
Vara

Dagfinn M. Jensen

Glostrupveien brl

Repr.

Kjetil Lorentzen

Karisveien brl

Repr.

Nina Enger

Landskronaveien brl

Repr.

Tore Bjerkeskaug
Aase Tangen

Nordbyveien brl
Nordbyveien brl

Repr.
Vara

Egil Gjetrang
Geir Halvorsen

Nordensvei brl
Nordensvei brl

Repr.
Vara

Glenn Ovland
Jon Petter Risa

Riihimäkiveien brl
Riihimäkiveien brl

Repr.
Vara

Wenche K. Leonardsen
Marianne Thybell

Senter brl
Senter brl

Repr.
Vara

Steinar Svendsen

Sletta brl

Repr.

Tom Johansen

Tårnbyveien Nord brl Repr.

Terje Oterholt
Thorunn Nerby

Tårnbyveien Syd brl
Tårnbyveien Syd brl

Repr.
Vara

Hovedstyret for FO består av:
Kjetil Lorentzen
Per Arne Voldsrud
Jon Petter Risa
Terje Ferstad

Leder
Nestleder
Sekretær
Varamedlem

I 2015 avholdt hovedstyret 1 møte, og det ble avholdt 10 ordinære møter.
I 2016 er 2 møter avholdt da årsmeldingen ble godkjent og det gjenstår 4 planlagte møter frem til
sommeren.
I tillegg har leder hatt diverse møter med bl.a. kommunen for å informere om FO, samt for å holde
dialog med myndigheter på vegne av FO.

Generelt styrearbeid
FO har jobbet med saker av allmenn interesse. Vi har vært i dialog med kommunen, og føler vi har
god kontakt med myndighetene.
Pr. januar 2016 har vi engasjert Roger Olsen Vedlikehold AS som leverandør av
utomhuskontrakten.
FO eier riggen som Roger Olsen Vedlikehold AS benytter. Det er behov for å skifte bygningsmassen.
Planarbeid ble igangsatt gjennom eget prosjekt i 2014. På grunn av uavklart rundkjøring i
Nordbyveien, i nærheten av Biltema/Tårnbyveien, er arbeidet med ny rigg blitt noe utsatt.
Det er GET som er leverandør av TV og bredbånd til Skjettenbyen gjennom en felles kollektiv avtale
for alle borettslagene. Det blir løpende gjennomført diverse utbedringer i nettet på Skjettenbyen. De
respektive styrene sitter på mer informasjon om avtalen.
Desember 2015 engasjerte FO Nilsen Bilberging AS til å fjerne hensatte sykler/sykkelvrak som lå i
grøfter og skogholt rundt om i Skjettenbyen.
FO 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 de respektive borettslags styrer. Styrene sitter på
referat fra alle møter i FO.

Skjetten-rusken
Den årlige ryddeaksjonen ble avholdt i mai 2015. Innsatsen var OK. Ansvaret for aksjonen er tillagt
FOs Miljøutvalg.

Revisor
Revisors honorar er på kr. 3.938,- og gjelder utelukkende ordinær revisjon.

Regnskap
Forutsetning om fortsatt drift er til stede og årsregnskapet er satt under denne forutsetningen.
Totalt for 2015 er det utbetalt kr. 396.000,- i styre- og utvalgshonorar.
Det har ikke skjedd vesentlige forhold fra 31.12.2015 til styrets årsberetning er avgitt.
Årsmeldingen ble godkjent på FO møte nr 2/2016.

Årsberetning 2015-2016
FOs Antenneutvalg
Utvalget har i perioden bestått av:
Tom Johansen – leder (Tårnbyveien Nord brl), Per Arne Voldsrud (Gjelleråsen brl) og
Jon Petter Risa (Riihimäkiveien brl).
Utvalget har i perioden juli 2015 – februar 2016 hatt 3 møter og forventer normal
møtevirksomhet videre i 2016.

Generelt:
APP, på IPad og Android, kom senhøsten 2014. Med denne kan du se TV på nettbrett og
smarttelefon innenfor ens egne ”fire vegger”. APPen fikk nytt brukergrensesnitt
sommeren 2015 og bedre mulighet til å se TV på smarttelefon og nettbrett.
Har du bredbåndshastighet som er høyere enn ”S 20” må du ha eksternt modem fra GET
eller dekoderen GET Box II.
Vi oppfordrer hver enkelt beboer til å registrere seg på GET sine ”Mine sider” og legge
inn mobilnr der. Da vil man ved større feil i nettet få en sms fra GET.
GET vil i 2016 lansere et nytt brukergrensesnitt til Box II, herunder nye tjenester og
muligheter.
I denne forbindelse kan det bli aktuelt med en/flere temadager, enten på Skjetten
Nærsenter eller grendehuset i Karisveien, hvor beboere kan komme og få nærmere
informasjon om dette.
Oppgradering m.m. av kabel-TV nettet:
Dagens fiberforbindelse fra GET, som tidligere stoppet ved Shell, ble i månedsskiftet
april/mai 2015 delt i 10 og trukket lengre inn i Skjettenbyen.
Denne utvidelsen gir større kapasitet fordi det blir færre boenheter pr. fibernode, samtidig
som forstyrrelser i nettet nå vil ramme færre (de ”stopper” i fibernoden). De 10 nye
fibernodene var i stabil drift fra midten av mai 2015.
Allikevel opplevde utvalget etter sommerferien en del henvendelser fra beboere i
rekkehuslagene. Ved overgangen til nye fibernoder ble signalene enten litt sterkere eller
svakere enn før. En del med husforsterker, Box II eller med mange TV-uttak opplevde da
forstyrrelser i tjenesten.
Dette tok utvalget med tilbake til GET og utover høsten var de fleste problemene
etterjustert.
Ved disse 10 nye fibernodene er det i tillegg lagt igjen mange ekstra fiberpar. Disse kan
ved en senere anledning brukes til å bygge fibernett videre og evt. helt frem til den
enkelte boenhet hvis FO skulle vedta dette.
I tillegg ble det sommeren 2015 reparert et kabelbrudd på en av hovedkablene som
ligger i bakken i Landskronaveien.

Feilmeldinger:
I første halvår 2015 ble det loggført totalt 99 feil på TV, bredbånd og IP-telefoni som
krevde stedlig teknisk bistand fra GET, en økning på 30 % mot i fjor. En god del av dette
skyldes nodene i mai og påfølgende vansker i noen av rekkehuslagene. Feilene fordeler
seg slik:




55 % av feilene var brukerrelatert (feil/billig kabel, feil ved TV-uttak, feilkoblinger o.s.v.).
15 % skyldes feil på infrastrukturen i Skjettenbyen.
30 % var feil fra GET sentralt.

Med tanke på at det i sum er ca. 4000 tjenester GET daglig tilbyr beboerne i
Skjettenbyen (TV, bredbånd og IP-telefoni), er 99 feil på 6 måneder fortsatt. Dette utgjør
kun 2,5 %.
Snittbruk av nettets nedstrømskapasitet lå mellom 17 til 23 %. Under ”peak-hour” økte
dette til 35 %.
Det fins enkelte tidspunkt hvor bruken av nedstrømskapasiteten har ligget på 78 %.
Snittbruk av nettets oppstrømskapasitet lå mellom 3 til 11 %. Under ”peak-hour” økte
dette til 25 %.
Det fins enkelte tidspunkt hvor bruken av oppstrømskapasiteten har ligget på 60 %.

Dagens gjeldende avtale:
Den nye kollektive kontrakten innebærer følgende:
 En kollektiv digitalavtale hvor hver husstand får 1 stk HD-PVR og 1 stk Mikro-dekoder.
Tjenestene som leveres er TV-pakken ”Start” med 40 digitale TV-kanaler, hvorav 20
TV-kanaler kan velges fra ett større predefinert utvalg. I tillegg har vi rundt 13 analoge
TV-kanaler, samt radio- og musikkanaler. Avtalen inkluderer en bredbåndslinje på 5/2
Mb/s.
 Beboerne tilbys rabattert oppgradering av bredbåndslinjen og bytte av HD-PVR til Box
II.
 Tilleggstjenester for den enkelte er filmleie og/eller IP-telefoni.
 Varighet på dagens avtale er til og med 31.12.2017, med mulighet for forlengelse.

Fellesorganet for Skjettenbyen
for antenneutvalget
Tom Johansen (leder)
2.2.2016

Årsberetning for 2015 fra Miljøutvalget i FO
Dagfinn Jensen, Glostrupveien BRL (Leder)
Terje Oterholt, Tårnbyveien Syd BRL
Terje Ferstad, Gjellerås BRL

Det har i perioden vært avholdt 8 møter, inkludert møter med Proxll, Hafslund,
Bravida og Skedsmo Kommune.

Ladestasjoner for el-biler i Skjettenbyen.
Vi har gjennom hele perioden jobben med å kartlegge og planlegge kapasitet og
uttak i strømnettet i tett samarbeid med Proxll, Hafslund Nett og Bravida.
Miljøutvalget har underveis holdt FO orientert og siste status er at vi nå forsøker å
legge fram detaljerte opplysninger på ledig kapasitet og forslag til utnyttelse for hvert
enkelt borettslag, inkludert kostnader og fordeling av disse.
Trafikksituasjonen og en del andre saker.
Miljøutvalget har god dialog med kommune og politi for å opprettholde en god adferd
i trafikken i Skjettenbyen. Har også hatt dialog med fylkeslege angående
støymålinger på utsatte steder. Kommunen har i den forbindelse nå vedtatt å utbedre
broskøytene som støyreduserende tiltak i 2016.
Miljøutvalget har videre hatt tett dialog med Roger Olsen, som har ansvaret for blant
annet klipping av gress i sommerhalvåret og snøbrøyting i vintersesongen.
Lysforholdene i stikkveiene har også skapt grunnlag for dialog med Skedsmo
Kommune.
Glostrupdumpa har den siste tiden blitt noe oppjustert og det er nå kun et
opplysningsskilt for bruken av aktivitetsarenaen som mangler. Dette er fra
kommunens side lovet å komme på plass så snart som mulig.
Fordelingen av Fokusmidler
Skjetten Leikaring
Concordia Musikkforening
Seniorsaken Skedsmo Lokallag
Skjetten Pensjonistforening
Pensjonister for Gjellerås Skole

10.000,20.000,10.000,10.000,10.000,-

Skjetten den 28.01.2016

Terje Ferstad

Dagfinn M. Jensen

Terje Oterholt

