
Hagegruppen er i full sving! 

Som dere nok har lagt merke til har vi fått flere trær i 
parken! Hagegruppen har ordnet og plantet flere 
eple- og pæretrær og bærbusker, så nå er vi faktisk i 
ferd med å få en egen eplehage:) Det er flott å se 
ivrige hageentusiaster i sving, og at de til og med 
samles til en velfortjent pause med matpakke og 
kaffekanne. Takk så langt for flott innsats – vi gleder 
oss allerede over resultatet, og ser frem til at årets 
nye vekster vokser til og bærer frukter. 

Så har styret fulgt opp tre-erstatningsplanen og 
plantet to nye lønnetrær i nærheten av de store, 
praktfulle trærne øverst i parken. De nye trærne får 
nå tid til å vokse seg store og sterke, mens de større 
trærne lever videre. Når disse en gang må gi etter, vil 
årets trær stå klare til å overta oppgaven deres.  

Oppstart av nye heiser 

På vårens generalforsamling ble det flertall for 
utskifting av heisene i Dunkers gate 4 A-D, og 
Holmboes gate 5A-B. Kontrakt er inngått med 
Heiskompaniet, og finansiering er ordnet med lån fra 
OBOS-banken på inntil 10 mill. kr til 1,9% rente (pr 
d.d.). Berørte aksjeeiere ble invitert til innledende 
informasjonsmøte i parken onsdag 16. juni, mens 
arbeidene starter i gang 30. august. Da rives heisene i 
Dunkers gate 4 A og B. Utfyllende informasjon sendes 
underveis til berørte aksjeeiere.  

Fysisk møte i parken fungerte veldig godt takket være 
oppholdsvær og lydanlegg slik at alle hørte godt. Vi får 
nå håpe at smitteverntiltakene gradvis blir bedre og 
bedre, slik at vi igjen kan samles alle sammen til fysisk 
møte innendørs. Det fungerer helt klart bedre enn 
digitale møter, som vi har måttet holde oss til for de 
to siste generalforsamlingene. Protokoll fra 
generalforsamlingen er utlevert i alle postkassene nå.  

 

 

 

 

Vaktmesterleiligheten selges 

Generalforsamlingen gikk også inn for å selge 
vaktmesterleiligheten. Styret vil etter sommeren gå i 
gang med forberedelser, i dialog med leietaker.  

Betongvedlikehold 

I samarbeid med Multiconsult er styret i gang med 
vedlikehold av betongarbeider som er mest 
presserende (TG3). Det innebærer stort sett å fjerne 
løs mur/puss og dekke til åpne felter for å stoppe 
videre skade på gesims, baldakin og enkelte andre 
felter. Dernest vil styret forberede en helhetlig 
vedlikeholdsløsning for balkonger og brannbalkonger, 
som legges frem for neste generalforsamling.  

Uvedkommende i parken  
Styret registrerer at det fra tid til annen hender at 
uvedkommende benytter Balkebyparken. Noe av 
årsaken er kanskje at el-sparksykler trekker folk inn på 
vårt område som starter turen der, en annen 
forklaring kan være at siden vi er bedt om å møtes 
utendørs pga. smittevern, er det lettvint for den som 
bor i nabogårdene og bruke Balkebyparken til grilling 
og leking.  

Vi ønsker vel ikke å sette opp gjerde med lås rundt det 
hele, derfor forsøker styret i første omgang å 
forsterke skilting uten at det skal oppleves som 
skiltjungel hos oss av den grunn.  

Dersom du opplever at det er uvedkommende i 
parken, er det flott om du nevner at dette faktisk er 
en privat park (det er stort skilt ved Industrigata, og 
mindre skilt (inkl. forbud mot å lufte hund) mot 
Holmboes gate), og be om at dette respekteres og at 
f.eks. Langgaardsløkken ved Briskeby brannstasjon 
brukes isteden.  

Alternativt bistår Securitas bomljøvakthold oss. De 
kan ringes hele døgnet på tlf. 22.97.10.70, og kommer 
på kort varsel.  
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Godt oppmøte på vårens dugnad 

Til tross for fortsatt smittevernregler, var det god 
innsats på vårens dugnad fra liten og stor. Forlatte 
sykler ble hentet frem og fikk nye eiere, mens dem 
som ikke var noe mer å spare på, ble levert inn 
sammen med annet avfall. Flere kontainere ble fylt 
opp, og farlig avfall ble varsomt samlet og håndtert 
miljømessig riktig. Parken ble feid, lukt og raket, og 
noen gikk en ekstra søppelrunde slik at det skulle se 
pent og stelt ut hos oss til 17. mai.  

Om våren har vi dugnad sammen med Majorstuveien 
13, som deltar i rydding av deler av fellesarealene. (På 
høsten er også Majorstuveien 9 med når vi raker alt av 
løv i parken som vender mot Majorstuveien.) 

Visste du forresten at Balkeby også eier 70% av 
arealet fra sykkelparkeringen og ut mot 
Majorstuveien? 

På kartet kan du se avmerket område som både 
Majorstuveien 9 og 13, og Balkeby eier sammen. 
Adressen heter Majorstuveien 11, og du kan lese i 
regnskapet vårt hvordan vår eierandel fremkommer. 
Som du ser, er «firkanten» del av fellesområdet. Der 
er det fullt tillatt også for oss å benytte bord og 
benker, som denne russegjengen gjorde da de samlet 
seg til russefrokost på den solfylte vitnemålsdagen.  

Men merk, området mot de andre gårdene er deres 
private utearealer.  

 

  
 

Ikke mat fuglene fra balkongen! 
Hos flere av oss er fuglene 
i overkant nærgående, og 
det skyldes blant annet at 
de blir matet fra 
balkongene. Så vær så snill 
– ikke mat fuglene der! Når 
mat faller ned på bakken, 
er de i tillegg også føde for 
rotter som vi i hvert fall 
ikke vil tiltrekke oss.  

 

El-sparksykler 
Selv om styret har vært i kontakt med alle el-
sparksykkelutleiere flere ganger og bedt om at de 
digitalt sperrer av vårt område slik at det ikke er mulig 
å avslutte turer inne hos oss, etterkommer dessverre 
ikke alle selskapene våre krav. Dette gjelder spesielt 
Tier og Ryde. Vi ber derfor alle om å hjelpe til og sørge 
for at syklene parkeres på fortauet utenfor, og ikke 
noen steder på vårt private område. Samtidig ber vi 
dere gjøre deres besøkende oppmerksom på dette.  

Hvorfor? Først og fremst fordi el-sparksyklene er til 
hinder og sjenanse, men vel så viktig fordi vi ikke 
ønsker å tiltrekke oss andre som ikke bor her til å 
starte turen sin herfra. Det vil øke sjansene for at 
uvedkommende tar i bruk park og lekeplass, selv om 
dette ikke er et offentlig område.  



 

Husk å rense slukene – også på 
brannbalkongene! 
Styret minner om at sluk på balkong, terrasser, men 
også brannbalkonger må renses. Dersom du ikke 
kommer til sluket på brannbalkongen, ber vi deg ta 
direkte kontakt med vaktmester Torstein Wolden, tlf. 
22603901.  

Velkommen til nye aksjeeiere 
Den siste tiden har flere leiligheter byttet eiere. Styret 
ønsker nye eiere velkommen og håper dere vil trives 
godt sammen med oss. Vi ber dere spesielt lese 
igjennom velkomstbrev alle skal ha fått via megler, og 
retningslinjer dersom du planlegger større oppussing 
av leiligheten utover overflateoppussing. Informasjon 
finnes på balkeby.no. Ta gjerne kontakt med styret på 
e-post: styret@balkeby.no eller legg en lapp i 
postkassen som er i Melkebakken, i bakken ved 
innkjørselen fra Industrigata.  

Takk for meg 
Etter flere år i styre og stell for Balkeby, først i 
valgkomiteen, så i styret, og de siste tre årene som 
styreleder, takker jeg for meg i slutten av august. Da 
tar Mathias E. Hager over som styreleder, og vi flytter 
(dessverre) ut av Balkeby av ulike grunner. Gjennom 
de 12 årene jeg har bodd her, har jeg blitt oppriktig 
glad i Balkeby! Ikke bare er plasseringen unik, med 
nærhet til alt, men likevel med rolig atmosfære straks 
man forlater Bogstadveien og går hitover. Så har det 
vært så fint å lære mange av dere å kjenne, og se 
hvordan dere gjør ekstra innsats som del av 
fellesskapet. Alt kan ikke betales for penger, derfor er 
det så viktig at hver og en bidrar litt – selv om man 
ikke har en dedikert plass i styret. Styret er avhengig 
av at alle følger litt med, og melder fra dersom alt ikke 
er som det bør være.  

 

 

 

 

Styret satser på mange fine og varme 
dager, og ønsker alle en riktig god 
sommer!  
 

 

Jeg har særlig satt pris på de sosiale tradisjonene som 
at Oslo Janitsjar spiller for oss hver 17. mai – noe de 
har gjort siden før 1950. Her ser vi trompetist Tor 
Slotsvik som er over 80 og har spilt for oss helt siden 
han var ung gutt (!). Sammen med blant annet 
styreleder i Majorstuveien 13 heiser vi flagget på 
slaget kl. 8.00 på nasjonaldagen. 

Så vil jeg trekke frem de sosiale dugnadene hvor vi 
står på alle sammen, og koser oss med forfriskninger 
og hyggelige samtaler etterpå.  

Før jul er det så fint når barna hjelper gladelig til for å 
tenne julegranen, og når vi synger julesanger rundt 
juletreet på selveste julaften!  

Takk for fellesskapet så langt, og lykke til videre med å 
ivareta unike Balkeby.  
Hilsen Marina, avtroppende styreleder 

PS. Om ikke lenge kan dere se et at de blå skiltene til 
Oslo Byes vel på veggen mot Industrigata. Vi i styret 
syntes Balkeby fortjente det!  
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