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NYTT SØPPELANLEGG
SNART KLART TIL BRUK
Det nye søppelanlegget i
Ullernkammen er snart klart til bruk.
Containerne er nå snudd riktig vei,
og vi har bedt om at den ene
pappcontaineren byttes ut med en
flaskecontainer. Etter at Skaaret og
selskapet Bar Bakke er ferdig med
jobben, skal det legges ny asfalt på
deler av parkeringsplassen og frem
til Ullernkollen.

Dette er det siste store prosjektet
som inngår i planene som er lagt for
oppgradering av uteområdene i sameiet. Som tidligere orientert om, blir det med det første
satt ut nye utemøbler og noen flere trimapparater og aktivitetsfremmende tiltak på begge
lekeplassene. Vi vil lage bocciabane (petanquebane) på toppen av bakken ved den store
lekeplassen, der utegrillen sto tidligere, frisbee golfkurv i kanten av den store akebakken,
og vi vil sette opp volleyballnett nedenfor blokk 4.
Så da er det bare å delta på dugnaden, slik at uteområdet blir presentabelt og flott til 17.
mai. Du finner dato for dugnaden der du bor på nettsiden: www.ullernaasen.no.

ØNSKER DU DIN EGEN «KOLONIHAGE»?
Hagelaget jobber med etablering av plantekasser for beboerne til å dyrke blomster eller
grønnsaker. Du må gjerne delta i hagelaget og bidra til at det blir enda flottere på
uteområdet vårt. Hagelaget har sin egen Facebookside:
https://www.facebook.com/Hagelaget-i-UBS-10097567908322. Ta kontakt med Per Erik
Kiese Larsen om du vil delta i Hagelaget, eller ønsker din egen plantekasse, på e-post:
pellelarsen@me.com

UTBEDRING AV INNGANGSPARTIER
Av sameiets 29 oppgangsfasader gjenstår det 5 fasader som ikke er rehabilitert. De
oppgangene som gjenstår er: OV-64, 66 og 68, samt OV-48 og 50. De oppgangene som er
rehabilitert, er blitt istandsatt i tidsrommet 2013 – 2021, av forskjellige
1

entreprenører. Styret ønsker nå å igangsette rehabilitering av de resterende oppgangene,
og vil konkurranseutsette oppdraget for gjennomføring så raskt som mulig. Sannsynligvis
blir dette først etter sommerferien.

BLIR DU MED PÅ ÅRSMØTET 27. APRIL?
Årsmøtet skal avholdes på Persbråten videregående skole
27. april kl. 17. På møtet vil årsrapport og regnskap bli
behandlet, og nytt styre skal velges. Det blir orientert om
langtidsbudsjett, og det blir behandling av innkomne forslag;
ny løsning for el-billading, varmepumper, grensetvist med
Oslo kommune, styringsmodell for sameiet og bygging av
inngjerdet lekeplass for hunder. Alle har fått innkalling til
årsmøtet (du finner webversjonen her: www.ullernaasen.no.
Husk å fylle ut registreringsblanketten, som ved en feil fra
trykkeriet ikke kom med. Registeringsblankett blir utsendt
umiddelbart etter påske.

GARASJEVASK 25. TIL 29. APRIL – ALLE BILER MÅ UT
Bygårdsservice står for jobben. Din jobb er å fjerne bilen fra din garasjeplass den aktuelle
dagen, og å ta bort ting som ikke tåler vann fra boden, da det kan renne vann inn. Noter at
garasjevasken begynner kl. 7 i noen av byggene, så pass på å kjøre ut bilen kvelden før.
Kjøreplanen er som følger:
• Mandag 25.4 - bygg 1 og 2 kl. 10 – 17.00
• Onsdag 27.4 - bygg 3 og 4 kl. 07.00 – 17.00
• Torsdag 28.4 - bygg 5 og 6 kl. 07.00 – 17.00
• Fredag 29.4 - bygg 7, 8 og 9 kl. 07.00 – 17.00

UTREDNINGSGRUPPE FOR OPPUSSING AV OPPGANGENE
Styret har laget mandat for og utnevnt en arbeidsgruppe som skal ledes av Per Erik Kise
Larsen med deltakelse fra styret og sameiet for øvrig. Arbeidsgruppen skal lage en
anbefaling for styret om form, stil og fargevalg for hvordan vi kan modernisere oppgangene.
Arbeidsgruppen har frist ut året, og styret vil deretter beslutte hvilke løsninger, inkludert
budsjettforslag, som skal legges frem for sameiermøtet i 2023.

ØNSKER DU VINTERHAGE?
Styret har registrert noe interesse for innglassing på terrassen. Sameierne har mulighet til
dette. Det er én løsning som er godkjent, og du kan velge isolert eller uisolert løsning. Mer
informasjon finner du her: https://ullernaasen.no/info_pages/82.
Dagens prosedyre er tid- og ressurskrevende for den enkelte, og styret har derfor besluttet
å bistå med prosjektarbeidet for beboere som ønsker en slik løsning. Vi har besluttet å
engasjere et selskap som kan stå for prosjektledelse, søknader og tillatelser, samt
innhenting av tilbud på isolert og uisolert løsning. Alle kostnader med innglassing må
dekkes av beboer.
Styret er opptatt av at dagens godkjente løsning brukes, og at arbeidet blir kvalitetsmessig
riktig utført slik at ferdigattest kan utstedes. Er du interessert i vinterhage, bes du om å
melde din interesse hos daglig leder.
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PILOTTEST AV NYTT LÅSSYSTEM
Styret har besluttet å teste ut et nytt låssystem. Vi har valgt blokk 2 som pilot, og
planen er at det nye låssystemet skal testes frem til årsmøtet neste år. Basert på
erfaringene vil vi da ta stilling til om alle blokkene skal få samme system. Grunnen til at
vi gjør dette, er at vi har et ringetablåsystem som krever mye manuell håndtering og er
krevende å administrere. Daglig leder må bruke mye tid på dette, og flere nyinnflyttede
beboere har opplevd å ikke få navnet sitt på ringetablået før etter lang tid.
I tillegg er ikke systemet så intuitivt å bruke med digital skjerm som har knapper på
siden, og noe dårlig lysstyrke. Det er også lite fleksibilitet med tanke på hvordan man
får åpnet døren. I takt med digitaliseringen, skjer det også enormt mye når det kommer
til låssystemer. Samtidig krever et økende antall budleveranser bedre tilgjengelighet, og
mange beboere etterspør en mer fleksibel og lettere tilgang til egen seksjon, ved behov
for helsetjenester, men også når man selv ikke er til stede.
Over en lengre periode har styret undersøkt moderne låssystemer og har gjennomført en
omfattende prosess, der det er blitt sett på ulike ringetablåer og låssystemer. Etter testing
og tilbud fra flere ulike aktører som Obos-nøkkel, TOBB og andre, konkluderte vi med
Defigo som den beste leverandøren.
Defigo er et innovativt system som kan bidra til en enklere hverdag for alle, men samtidig
beholde det kjente nøkkelbrikkesystemet vi kjenner fra før. Mer informasjon finner du her:
https://www.getdefigo.com/no/product
Med dette låssystemet kan den enkelte velge digital lås på egen inngangsdør, og også i
bodene om man ønsker det. Alle låsene til sykkelbodene skal for øvrig byttes til digitale
hengelåser som kan åpnes med nøkkelbrikken som tidligere.
Dagens nøkkelbrikker vil fungere som i dag, og skal beholdes også om vi i 2023 velger å
bytte ut ringetablåene.
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Utnyttelse
Opprinnelig reguleringsplan gir rammer for
høyder på planlagt bebyggelse ut fra
terrenghøydene slik de var da
reguleringsplanen ble vedtatt. Det nye
sammenstilte reguleringsplankartet viser
dagens terreng- og tomtesituasjon. Planens
originale vedtakskart er tilgjengelig i
Saksinnsyn.

Omsøkt tiltak
Avkjørsel

Innkjøring garasje
Merk! Eiendoms- og formålsgrene
er hentet fra gjennomført R/Ebekreftelse (202200016). Disse
avviker noe fra grensene på
kommunens kart.
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Villaen i Ullernkammen
16 ved det nye
søppelanlegget er
planlagt revet. Skissen
viser hvor de nye
eneboligene skal settes
opp. UBS har mottatt
nabovarsel, og har svart
på det med noen
krav/ønsker.

Crux Arkitektur AS
Tromsøgata 5B - 0565 Oslo
Org.Nr. 996 482 561 MVA
Tlf. 922 06 494 / 402 15 961
post@cruxarkitektur.no
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Styret har svart på nabovarselet og bedt om at det som et rekkefølgekrav til utbygger
kreves fortau fra vårt søppelanlegg til krysset Hoffsjef Løvenskiolds vei/Ullernkollen.
Videre har styret benyttet anledningen til å foreslå at det settes opp parkering forbudt-skilt
øverst i Hoffsjef Løvenskiolds vei mot Ullernkollen og et stykke nedover i Hoffsjef
Løvenskiolds vei. Begrunnelsen for å ønske disse tiltakene er trafikksikkerhet i et område
som ikke er tilstrekkelig sikret i dag.

VIL DU LEIE ELBIL ELLER LEIE UT DIN ELBIL?
UBS har inngått et samarbeid med elbil selskapet Hayk. Dette innebærer at du som trenger
en ekstra bil eller ikke ønsker å eie bil, kan bestille bil som står i våre garasjer i bygg 5 og 8.
Dette er enkelt og gjøres ved å laste ned appen «Hayk» i Google play eller AppStore. Flere
biler blir gjort tilgjengelig for booking i flere garasjer i nærmeste fremtid.
Dersom du har elbil som brukes lite, kan du tjene penger og opparbeide deg fordeler ved å
leie den ut når den likevel står stille.
Tilbudet til deg nå er gratis dekkskift, EU-kontroll og bilvask/håndpolering. Alt er forsikret, og
bilen deles kun med naboer i UBS. Du bestemmer selv når du vil gjøre den tilgjengelig for
deling. I denne videoen forteller styreleder om denne muligheten:
https://www.youtube.com/watch?v=GOgq3v9WVks&list=PLJ4QGsRP3bHUrvQMgGpmCB9
NR5ec-WYGQ&index=2
Ønsker du mer informasjon, eller har spørsmål om hvordan du kommer i gang, send en epost til Kim Brynjulfsen i Hayk, kim@hayk.no, eller ring ham på mobil 922 34 423.

Les mer om hvordan du kan dele bilen din her: Hayk.no
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ANNEN DRIFTSINFORMASJON
•

•
•
•
•
•
•

Fretex har fått aksept for
oppsetting av en
klescontainer bak
søppelcontainerne på
Ostadalsvei-siden (se bildet
til høyre).
PostNord har fått tilbud om å
sette sine pakkeautomater
her.
Rekkverk ned mot
Ostadalsveien 48 blir montert
med det aller første.
Brannvarsling – antall feilvarslinger er noe bedre, men fortsett å melde inn dersom
du opplever dette slik at leverandøren får justert anlegget riktig.
Gulvfliser som er skadet i oppgangene, byttes nå fortløpende ut der det finnes
erstatningsfliser.
Styret har besluttet å rydde i kantstein mellom blokk 6 og 7 for å gjøre disse penere,
men også sørge for at vann renner dit det skal ved store regnskyller. Dreneringstiltak
er besluttet for å få stopp på at det renner vann inn i garasjen i blokk 6.
Renhold i oppgangene vil settes ut på konkurranse i løpet av våren.

VAKTTELEFON BYGÅRDSSERVICE: 905 20 631

Styret i Ullernåsen boligsameie
Styreleder Ragnvald Nærø
E-post: ragnvaldnaero@gmail.com
Tlf.: 900 80 303

Daglig leder Arne Jensen
E-post: post@ullernaasen.no
Tlf.: 484 81 170

Følg med på sameiets webside: www.ullernaasen.no
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