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Innkalling til sameiermøte i  
Skogen Boligsameie 

 
Onsdag 12. mars 2008 kl. 18.00 

Voksen Kirke (under etasje), Jarbakken 7 
 

Styret innkaller til sameiermøte i henhold til vedtektenes § 5.  Møtet er varslet i Skogen 
Rundt den 22. januar 2008.  Vi anmoder sameierne om å ta med det vedlagte adgangstegnet i 
utfylt stand til møtet.  Vedlagt følger også fullmaktsdokument for sameiere som vil la seg 
representere ved fullmektig.  Fullmektigen må i så fall medbringe dokumentet i utfylt stand 
og undertegnet av sameieren(e).  Stemmesedler utleveres ved registrering.  Vennligst møt 
frem i god tid før kl. 18.00. 
 
Saksliste : 

1. Konstituering av møtet med godkjennelse av innkallelsen, fullmakter og valg av 
protokollfører, tre sameiere til tellekorpset og to til å underskrive protokollen.  

 
2. Styrets årsberetning. (s. 2) 

 
3. Regnskap med revisors beretning. (s. 8) 

 
4. Forslag: 

Forslag fra styret om vedlikeholdsbudsjett 2008. (s. 15) 
 

5. Budsjett for 2008 (s. 18) 
 
6. Valg (s. 20) 

 
Fullmaktsskjema og adgangstegn til sameiermøtet er vedlagt sakspapirene. 
 

Oslo, 3. mars 2008 
Styret 
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Sak 2 Styrets beretning for driftsåret 2007. 
Styret har i perioden bestått av Jakob A. Vikse (leder), Halvor Holm, Hanne Heiberg, Kari 
Riiber Wisløff, Barbro Bottheim og Steffen Brandstad.  Regnskapsfører har vært Anna 
Regnskap AS og revisor Lars Harald Brinchmann.  Det har vært avholdt 10 styremøter. 
Valgkomiteen har bestått av Roar Skålin, Bjørn Ståle Tennfjord og Andreas B. Klein.   
 
Forretningsførsel/ Regnskapsfører 
Regnskapet er ført av Ann-Kristin Aunbakk hos Anna regnskap, som har vært knyttet til 
Skogen i lang tid. Uheldigvis førte komplikasjoner og feildiagnose til at et i utgangspunktet 
mindre medisinsk problem forårsaket en lengre tids sykemelding. Dessverre sammenfalt 
dette med det nye styrets behov for veiledning i sameiets økonomiske rutiner. 
 
Økonomi 
Selv om det var Edda Utvikling as som forhalte overdragelse av tomten, krevde de 
festeavgift t.o.m. 7 .mai 2007. Dette førte til at vi måtte ut med 356.992,- som ikke var 
budsjettert. Det ble vurdert om dette skulle dekkes av en ekstra innbetaling, men vi valgte å 
skjære ned på vedlikeholdet i stedet. 
 
I begynnelsen på juni hadde sameiet kun ca 20.000,- på konto, men regninger for ca 55.000,-
som ventet på å bli betalt. 
 
Disse to hendelsene gjorde at styret var noe restrektiv i sin pengebruk utover høsten. 
 
Egenkapitalen er per 31. desember 2007 er  kr. 1 154 370 .  Regnskapet for året 2007 viser et 
årsoverskudd på kr. 120 547 mot budsettert overskudd på kr 23 100.   
 
 

Forsikring: 
Forsikringspremien er som følger: 
 
Traktor                                    2.161,- 
Borettslagsforsikring         641.272,- 
Grunnpremie                                  350,- 
Naturskadepremie                60.907,- 
-------------------------------------- 
Totalt                               704.690,- 
-------------------------------------- 
Vi er nå oppe i 10 skader med "verdi" ca. 200.000 NOK, fra 7 i 2006 mot 3 i 2005. 
 
I 2007 ble det innhentet tilbud på forsikring for sameiet. Det ble gjennomført en grundig 
evaluering og kvalitetssikring av realiteten til de tilbudte premier.  
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Ut fra en helhetsvurdering blant annet ut fra forsikring knyttet til fremtidig premieøkning, 
kundetilfredshet og betingelser ble det tatt beslutning om å videreføre kontraktsforholdet til 
eksisterende selskap Vesta Forsikring. 
 
 
Vedlikeholdsplan 
Sameiermøtet 2007 vedtok en vedlikeholdsplan for 2007 bestående av følgende punkter: 
 

1. Utbedring av balkongkonsoller. 
2. Utbedring av fuktskader på A.Ø. 249/251. 
3. Rehabilitering av betongvegger på garasjen. 
4. Avslutte pipearbeider. 
5. Maling av trevegger som ikke ble malt i 2006. 
6. Utbedring av takrenner. 
7. Oppgradering av belysning. 
8. Asfaltering. 
9. Utbedringer av utearealer. 

 

Det var totalt avsatt kr 1 7 00 000,- til vedlikeholdsplanen i 2007. Tabellen under viser 
budsjett og reelt forbruk på hvert av tiltakene og til oppfølging av bygningsteknisk 
konsulent. Deretter følger en gjennomgang av hvert tiltak. Utsettelsen av festetomtekjøpet til 
2007 medførte uventede høye utgifter til festeavgift i 2007. I stedet for ekstraordinær 
innbetaling, valgte styret å hente disse pengene bl.a. fra vedlikeholdssbudsjettet og utsatte 
visse vedlikeholdsoppgaver til senere. 
 
 

Tiltak Budsjett Forbruk 
Utbedring av balkongkonsoller  350 000 518 063 
Utbedring fuktskader A.Ø. 249/251 125 000 53 475 
Rehabilitering av betongvegger 250 000 241 625 
Utbedring av piper  50 000 195 750 
Maling av gjenstående trevegger fra 2006 50 000 0 
Utbedring av takrenner 45 000 0 
Oppgradering av belysning 300 000 82 625 
Asfaltering 150 000 95 827 
Utbedring av uteareal 100 000 0 
Konsulenthonorarer 250 000 95 000 
   
   
Totalt 1 700 000 1 282 365 
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Utbedring av balkongkonsoller. 

Tre plasstøpte balkongkonsoller og 4 andre balkongkonsoller ble utbedret i 2007. Arbeidet ble 
utført av Vedlikeholdservice Drammen AS. På de tre plasstøpte balkongene ble gammelt 
dekke fjernet, skader reparert og helling justert. Nytt dekke som hindrer ny vanninntrengnig 
ble lagt. Dragerne ble også reparert. Det ble også funnet og reparert noe råte i trepaneler. På 
de 4 elementbalkongene ble drager og fuge reparert. 

 

Utbedring av fuktskader på AØ 249 & 251. 

Våren 2003 ble det konstatert fukt i AØ 249 & 251. Tepper var fuktige, skjolder på tapet, 
misfargede lister og lukt. Det ble holdt befaring med Hanna J. Larsen fra Byggforsk og Roar 
Skålin sommeren 2003. Hanne Heiberg satt ikke i styret på dette tidspunktet. 

Innkledningen av muren mellom 8. plan og A.Ø. 249/251 viste seg å ha mange råtne bord, og 
pga. mistanke om vanninnsig gjennom toppbeslaget, ble beslagene på muren utbedret 
sommeren 2004. Det ble også håndgravet inntil muren for å sikre at overgang mellom 
fuktsikring på muren over og under terreng skulle bli skikkelig. Dette løste imidlertid ikke 
fuktproblemet. 

 

Det ble i forbindelse med denne gravingen konstatert at tegninger og virkeligheten ikke 
stemmer over ens. I følge tegninger skal det være luftrom bak A.Ø. 249 og 251. I stedet er 
sideveggene trukket helt inn til fjellet og kilen mellom bakvegg og fjell er fylt igjen.  

 

For å slippe å grave opp bak leilighetene, ble det bestemt å prøve å hindre at fukten trengte 
inn i leilighetene ved å sette opp en ”dobbeltvegg” inne i leiligheten. Den etagen i 249 som 
var verst rammet ble utpekt som prøvevegg. Teppelim ble fjernet fra betong samt gipsvegg 
med isolasjon. Betongveggen ble tettet med diffusjonsåpen membran og ny vegg med lufting 
oppe og nede ble satt inn. Dette ble utført i begynnelsen av 2006. 
Dessverre er dette ikke effektivt nok og skadene øker i omfang inne i leilighetene. 
 
Det ble antatt at problemet stammet fra overflatevann som rant fra skråningen ved trikken og 
som ikke ble drenert bort, men ble liggende i bedet på 8.plan. På grunnlag av dette ble saken 
fremmet for sameiermøtet 2007. På møtet ble det vedtatt å grave opp 2-3 meter og legge 
vannavledende duk for å få vannet vekk fra veggen. Før gravearbeidet begynte ønsket styret 
å borre flere hull i den gjenfylte kilen for å se om man kunne ”trekke ut proppen” og få tømt 
ut vannet den veien. Dessverre lot det seg ikke løse så lett, men man kunne konstatere at hele 
kilen hadde gjennomfuktig masse. Fjellet i dette området har mange sprekker som det 
kommer vann ut av. På nedsiden av 249 & 251 er det nesten som en liten bekk som går under 
6.plan for så å bli borte under haugen med lekehuset på 5.plan. På grunnlag av dette 
konkluderte man med at noen meters oppgraving ikke ville kunne løse problemet og 
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arbeidet ble avlyst. Eneste alternativ for å løse problemet er full oppgraving. For å kunne få 
et prisoverslag ble det utført en prøvegraving, ca 2 m dyp, høsten 2007. Håpet var at det var 
blitt brukt pukk i utfyllingen. I så fall ville det være mulig å suge ut massen og man kunne få 
en langt rimeligere pris på oppgraving. De første to metrene var imidlertid sprengstein og 
jord, og det er relativt lite sannsynlig at det er fylt opp med pukk lengre ned, da dette er 
betydelig dyrere enn sprengstein hentet fra byggeområdet. Betongveggen bak A.Ø. 249 og 
251 var unormalt våt. 
 

 

Rehabilitering av betongvegger. 

Sideveggene til garasjeanlegget ble rehabilitert og malt. Skadene var mindre omfattende en 
først fryktet. Det ble også tettet mot lekkasjer fra taket av garasjen under blomsterkassene. 

 

Piper.   

Det siste av i alt 18 pipeløp på 7 og 8 plan ble rehabilitert, (183 m rustfrie rør). Visuell og 
videofilmet kontroll av et 50 talls pipeløp på de andre planene ble også gjennomført. Dette 
førte heldigvis til bare to nye ”funn”, piper som måtte rehabiliteres. I tillegg ble andre forhold 
ved bla. topplater, innvendige spjell etc. registrert for utbedring i 2008. 

 

Maling av trevegger over inntrukkede enheter. 

Styret tenkte at dette kunne utføres på dugnad for å spare penger. Vi oppfordret via Skogen 
Rundt interesserte  beboere å melde seg. Det var ingen som meldte seg frivillig. 

Denne oppgaven ble derfor ikke utført og utsettes til 2008. 

 

Utbedring av takrenner. 

Til tross for tidligere utbedringer har det oppstått en rekke lekkasjer/overforsvømmelser pga. 
vanskelige rense- muligheter i de orginale takrennene. Den planlagte renoveringen av disse i 
2006 ble det imidlertid av økonomiske årsaker ikke mulig å gjennomføre mens stillasene for 
beisingen fremdeles var montert, og ble følgelig utsatt. 

Vaktmester ble spurt sommeren 2007 og sa seg først villig til å bytte takrennene. Men da det 
viste seg at man ikke kunne bruke standardkomponenter må man ha en blikkenslager for å 
utføre jobben. Pristilbud ble innhentet høsten 2007. Men da stillasene er fjernet og lift må 
brukes i stedet er prisen nå blitt mer enn dobbelt så dyrt som det de kom med i 2006. 

 

Skader på takpapp pga. stillaser for beisarbeider. 

Observante beboere oppdaget ved demontering av stillasene at disse hadde ført til omfattende 
skader i takpappen over 6 plan. Disse er nu for oss kostnadsfritt ført tilbake til ”garanti-
tilstand” av Icopal. 
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Reparasjoner på garasjedør 

Vi hadde i vår mange driftsstanser på garasjeporten. Det skyltes delvis intens bruk, men også 
regulært hærværk. Noen eldre reparasjoner holdt heller ikke mål. Store deler av styresystem 
og motor måtte derfor skiftes ut. Likeledes er ”nøkkelbryterene” ute og inne samt 
fjærnkontrollen oppgradert. Vi fikk også et brudd i en av løftfjærene i høst, som måtte byttes. 

 

Belysning. 

Etter problemer med flere feilleveranser har det endelig kommet opp to nye gatelys i svingen 
mellom 1. og 5.plan. Det skal kommet et 3. lys, men feste til dette er blitt påkjørt og må byttes. 

Asfaltering 

Svingen fra 1. til 5. plan, som var i full oppløsning, har blitt utvidet og asfaltert. Samtidig ble 
det gravet ned kabel og fester for nye gatelys. Ytterligere huller i asfalten i sameiet har blitt 
utbedret. 

Utbedringer av utearealer. 

Det er ennå ikke skjedd noen oppgradering av lekeområdene. 2 anbud er innhentet fra Haags 
og Søve lekeapparatleverandører. 
 Vi ser av disse at oppgradering av lekeplassene vil medføre betydelige utgifter. Det vil 
derfor ikke være mulig å oppgradere alle på en gang. 
Vi håper at vi i løpet av 2008 vil få oppgradert 1 eller 2 områder.  
Ulovlige og farlige lekeapparater er blitt fjernet. 
   
Vaktmester/ snømåking 
Styret er fornøyd med arbeidet NEAS utfører hos oss.  
Aktiv snøbrøyting sa opp sin kontrakt med oss rett før sesongstart. Styret anså oppsigelsen 
som ikke lovlig i henhold til kontrakten, men da kvaliteten på deres arbeid til tider har vært 
mangelfull, valgt vi å få en ny leverandør. Vi tok da kontakt med 9 forskjellige brøytefirmaer, 
og mottok etter befaring anbud fra 4 av disse.Etter en samlet vurdering av tjenestetilbud og 
pris, inngikk vi avtale med Gårdreform. Selskapet kjøpte også strøsiloen for kr.20.000,-  
Etter litt innkjøringsproblemer syntes vi i hovedsak brøytetjenesten har fungert 
tilfredsstillende.  
Materielle skader påført under brøyting vil bli utbedret av Gårdreform i løpet av våren.  
  
Sonene og grøntarealene 
Fellesdugnad ble arrangert i mai 2007 med godt oppmøte og resultat.  I tillegg har de 
sonetillitsvalgte både før og etter fellesdugnaden tatt initiativ til dugnader innad i sine 
respektive soner. 
 
Styret vil gjerne takke de sonetillitsvalgt for en flott innsats.  I perioden har følgende 
personer fungert som sonetillitsvalgte: 
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 Sone 1 nord  Hans Hein (A.Ø. 119) 
                                                Fra oktober: Per Bjørn Sandvold (A.Ø. 117) 
 Sone 1 sør  Jeanette Krøger (A.Ø. 99) 
 Sone 5 nord  Jan Petter Westlie (A.Ø. 146) 
 Sone 5 sør  Arild Paulsen (A.Ø. 171) 
 Sone 6 nord  Toril Grue (A.Ø. 219) 
 Sone 6 sør  Kjerstin Biering (A.Ø. 200) 
 Sone 7 sør                  Jan Mjelde (A.Ø. 252) 
            Sone 7 nord               Wenche Holland 
 Sone 8   Kari Riiber Wisløff (A.Ø. 262)  
 
Festetomtene 
 
Vår tidligere styreleder Mette Steen Mesna fortsatte forhandlingene om overtagelse av 
festetomtene også etter at hun hadde gått av som styreleder. Hennes iherdige arbeidet 
resulterte i at vi endelig ble eiere av de to tomtene vi har festet. Skjøtet ble tinglyst 24.mai 
2007, med Dagboknr: 419495 
 
Web sider 
Informasjon om Skogen Boligsameie finnes på www.skogen.info.  Der finnes også  
e-mail adressene til styret, Skogen Rundt (informasjonsbrev fra styret) og annen informasjon.  
Eiendomsmeglere vil finne en del nyttig informasjon om sameiet på websidene.  
 
  
 

Oslo, 3.mars  2008 
Jakob Are Vikse (sign.), Halvor Holm (sign.), Hanne Heiberg (sign.) Kari Riiber Wisløff 

(sign.), Barbro Bottheim (sign.), Steffen Brandstad (sign.) 
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Sak 3 Regnskap med revisors beretning 
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 Resultatregnskap      

 Skogen Boligsameie     
         
Periode 12.2007 - 12.2007  Regnskap Budsjett Regnskap
  Navn Noter 2 007 2 007 2 006
      
  Fellesutgiftsandeler 1) 5 211 600 5 211 600 5 302 500
  Motorvarmegebyr/garasje 2) 58 100 58 000 58 150
  Andre inntekter 2) 6 950 10 000 1 297 146
  Nye Heiser   0  1 153 000
Sum Driftsinntekter 1),2) 5 276 650 5 279 600 7 810 796
      
Driftskostnader      
  Styrehonorar   140 000 120 000 140 000
  Arbeidsgiveravg.   20 300 18 000 18 940
  Avskrivning maskiner invr   0  31 729
  Renhold   126 561 115 000 124 479
  El strøm, lys   392 647 360 000 357 299
  Vaktmestertjenester   288 246 450 000 375 140
  Snøbrøyting og strøing   210 698 180 000 154 950
  Skadedyrkontroll / renhold   43 303 28 000 29 127
  Verktøy m.m   18 098 25 000 29 526
  Vedlikehold heis og driftsavtale   25 648 35 000 28 891
  Vedl.h.garasjehus   83 367 25 000 0
  Vedl.h. bolighus gangv.m.   244 575 200 000 377 834
  Grøntarealer   27 433 50 000 38 238
  Vedlikeholdsplanen   1 226 843 1 700 000 1 938 492
  Kjøp/installasjon av to nye heiser   0  1 379 270
  Regnskapsførsel   82 719 86 000 76 363
  Revisor   16 000 16 000 16 000
  Konsulenttjenester   59 441 80 000 84 028
  Kontorrekvisita   591 3 000 613
  Telefon - fax   7 030 12 000 6 544
  Porto   700 1 000 458
  Andre driftsutgifter   18 900 15 000 31 119
  Forsikring 11) 645 762 611 000 609 628
  Vakthold (verdisikring)   31 261 30 000 24 301
  Get kabeltv   241 096 212 000 206 185
  Styremøter   1 127 2 000 1 500
  Festeavgift 12) 335 766  412 763
  Vann- og avløpsavgift   618 785 640 000 589 182
  Feieravgift   26 178 26 500 24 836
  Renovasjon/miljøtransport   174 989 179 000 163 441
  Transaksjons og bankkost   7 510 5 000 6 595
 Avskrivning maskiner invr   32 000  
Sum Driftskostnader   5 115 575 5 256 500 7 277 470
      
Sum Driftsresultat   161 075 23 100 533 325
       
Annen renteinntekt      
  Renteinntekter bank, post   60 065  76 671
  Renter innbetalt av sameiere tomt 4) 276 083  0
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Sum Finansinntekter   336 148 5 000 76 671
       
Annen renteinntekt      
  Renteutgifter   16 057  10 793
  Renter lån .98330 5) 269 583  0
  Renter vedr innbet fra sameiere 13) 84 535  0
  Andre finansutgifter 5) 6 500  0
Sum Finanskostnader   376 676 5 000 10 793
Sum Finansresultat   40 528 0 65 878
      
Årets resultat overført annen egenkapital   120 547 23 100 599 203
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 Balanse   

 Skogen Boligsameie    

Eiendeler Note  2 007
    
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm    
  Parkeringsplasser tomt 9) 911 508
  Traktor 10) 1 000
  Snøfreser tokvam 220 10) 1 000
  Dørtelefon 10) 1 000
  Møterom 10) 1 000
Sum Anleggsmidler   915 508
       
  Kundefordringer og andre fordringer   
  Debitoter/sameiere 1) 415 894
       
  Opptjent ikke fakturert driftsinnt 6) 99 475
  Påløpt ikke forfalt 7) 4 884
  Interim forsikring 7) 39 023
  Forskuddsbet kostn. el. 8) 704 690
  Mellomregning Tomtekjøp 3) 12 920 418
  Nedbetaling Tomt 4) -4 378 757
Sum Andre fordringer   9 389 733
    
  Bankinnskudd, kontanter og lignende   
  7878.05.09693   166 218
  Bn bank 9235 12 40018   388
Sum Bankinnskudd, kontanter og lignende   166 606
    
Sum Eiendeler   10 887 741
    

Egenkapital og gjeld    
    
  Annen egenkapital   
  Vedlikeholdsfond   -154 092
  Egenkapital pr 1/1   -879 731
  Årets resultat   -120 547
Sum Annen egenkapital   -1 154 370
    
  Gjeld   
  Dnb lån nr 5083 81 98330 5) -8 735 205
  Leverandørgjeld 15) -155 182
  Forskuddstrekk   0
  Skyldig arb.avgift   0
  Forskudd fra kunder innbetalt   -75 560
  Forskudd for kjøp av festetomtene 4) 0
  Påløpt kostnad 14) -767 424
Sum Annen gjeld   -9 733 371
    
Sum Egenkapital og gjeld   -10 887 741
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SKOGEN BOLIGSAMEIE    Dato: 02.03.2008 
 
 

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2007 
 
Regnskapsprinsipper  
Inntektsføring ved fakturering skjer hver fortløpende hver mnd i henhold til fakturering til sameierne. 
Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk.    
Omløpsmidler vurderes til virkelig verdi.  Gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. 
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende.  
 
Note 1 Fellesinnbetalinger 
Fellesinnbetalingene var på totalt kr 5 211 600.   I tillegg ble det fakturert for innbetaling av renter og avdrag til lånet som ble opptatt ved 
kjøp av tomene tidligere benevnt som festetomtene.  Innbetalingene blir fortløpende overført avsatt mot konto 1151.  Forfalte 
fellesutgiftsandeler var på kr 415894,-.   En stor del er allerede innbetalt og resten blir fulgt tett opp.  Satt inn ekstra ressurser. 
 
Note 2 Diverse inntekter 
Utleie garasjeplasser og motorvaremegebyr  kr      58 100,- 
Purregebyr  og dugnad    kr        1 450,- 
Andre inntekter     kr        5 500,- Totalsum kr  65 050,- 
 
Note 3 Mellomregning Tomt Gnr. 33 Br.nr 1801 (bebygd) og 2121 (ubebygd) 
Kjøpet av tomtene fra Edda Utvikling AS ble gjennomført i 2007 til kr 12 920 418 inkl. omkostninger.   
Kjøpekontrakten av 14.04.2007 og tinglyst 24.05.2007 er inngått mellom Edda Utvikling AS og 
sameierne som hver eier 1/202 ideel andel i tomtene.  Kjøpesummen for tomtene er betalt fra sameiets 
bankkonto. 
Tomtene blir ikke å medta som formue på sameiets ligningsoppgaver, da seksjonering er gjennomført 
og skal inkluderes i boligenes ligningsverdi.    
 
Note 4 Oppgjør av tomtekjøpet. 
Oppgjør og fordeling ble vedtatt på sameiemøte avholdt i 2007, hvor det ble besluttet at de av 
sameierne som ønsket det kunne innbetale sin andel av tomtekjøpet før låneopptak ble iverksatt.  55 av 
sameierne innbetalte sin andel kr 64 000,- totalt kr 3 520 000, mens resten, 147 sameiere ble med på 
langsiktig finansiering av tomten. 
 
Fakturert til sameierne   kr 64 000 a 55 stk innløste kjøpesum i 2006                    kr  3 520 
000,-   
Fakturert til sameierne   kr 380 a 147 stk renter/avdrag i 2006 i 8 mnd              kr     446 
880,-   
Fakturert til sameierne   kr 380 a 147 stk renter/avdrag i 2007 i 6 mnd                   kr     352 
800,-    
Fakturert til sameierne   kr 400 a 147 stk renter/avdrag i 2007 i 6 mnd       kr     335 
160,-        
Sum Fakturert            kr 4 654 840,- 
Minus betalte renter og omkostninger pr 31 12 2007        kr   - 276 083,-
  
Nedbetaling tomt           kr 4 378 757,- 
 

Note 5 Gjeldsbrevlån 
Gjeldsbrevlån nr 50838198330 ble opptatt i DnbNor med 20 års nedbetalingstid.     
     
Tomtekostnad       kr   12 920 418        
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Finanskostnader v/låneopptak     kr            6 500        
Lån opptatt med                                   kr    8 848 318  
Lånet ble i 2007 betjent med kr 276 083,- i renter og kr 113 113,- i avdrag.   
Gjeld pr. 31.12.07 kr 8 735 205,-. 
 
Neste års renter er stipulert til kr 220 851,- og avdrag er fastsatt til kr 597 306,-  På denne bakgrunn må 
rente og avdragssummen øke fra kr 400,- til kr 460,- fra 1.4.08.   
 
Note 6 Opptjent ikke fakturert 
Opptjent, inntektsført, men utsendt til oppgjør etter årsskiftet.    
        
Note 7 Påløpt ikke forfalte krav 
Dette er utlagt for skader som forsikringsselskapet skal refundere, samt andre mindre krav. 
 
Note 8 Forskuddsbetalte kostnader 
Forsikringspolisen for 2008 ble forskuddsbetalt i 2007 med kr 704 690,-. 
 
Note 9 Tomt til parkeringsplasser 
Tomt til Parkeringsplasser     kr         911 508,-. 
 
Note 10 Driftsløsøre 
Traktor,                  sum pr 31.12.07    kr     1 000,- 
Snøfreser,               sum pr 31.12.07    kr     1 000,- 
Dørtelefonanlegg,   sum pr 31.12.07     kr     1 000,-  
Spise og møterom,  sum pr 31.12.07    kr     1 000,- 
 
Note 11 Forsikringspremie  
Forsikringspremie gjelder i perioden 01.01.2007 til 31.12.2007   kr 645 762,-. Vesta polisenr. 5156167. 
 

Note 12 Festeavgift  
Festeavgift for siste del av 2006 og frem til kjøp av tomtene i 2007.  Festeavgiften har siden sameiets oppstart vært regnskapsført ved 
betaling. 
 
Note 13 Renter til  sameierne hvorav innbetalt  
Sameierne som innbetalte sin andel for tomtekjøpet i 2006 blir å tilbakebetale renter med totalt kr 84 535,-.  Dette utgjør kr 1 537,- pr. 
seksjon. 
 
Note 14 Påløpt kostnad 
Avsatte for påløpte kostnader ved årsskiftet. 
Vedlikeholdsservice AS     kr  -393 389,- 
Vaktmestertjenester, styreformann har forespurt om faktura kr  -168 000,-  
Regnskapstjenester      kr   -  4 500,- 
Støm og nettleie levert av Hafslund    kr   -79 995,- 
Utebelysning      kr  - 20 000,- 
Pewi As, piperehabilitering     kr -100 000,- 
Annen kostnad      kr     -1 540,-  
 
Sum       kr -767 424,- 
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Note 15 Leverandørgjeld 
 

Aktiv snøservice as kr.nota 2425
Crawford Norge AS kr.nota 625
Elektrikertjenesten AS -12500
Falken Verdisikring -1085
Gårdreform Snø AS -20000
Hafslund -31397
Mortensen Hege Advokat -29980
NEAS AS -8193
Norsk Nøkkelservice AS -2392
Oslo Kommunale Etat  -4805
Røa Jern og Farve -9076
Schindler Stahl Heiser as -24295
Sintef Byggforsk -13750
Sundal Renhold AS kr.nota 410
Ustekveikja Energi AS -1169
  
Sum -155182
 
Samtlige leverandører har forfall januar/februar 2008.  Kostnadene er utgiftsført i 2007.  
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Sak 4 Forslag til sameiermøtet 
 
4.1 Forslag fra Styret:   Vedlikeholdsbudsjett 2008 
 

Styret har sammen med vår byggetekniske konsulent Hanna J. Larsen hos SINTEF 
Byggforsk, gjennomgått behovet for vedlikehold i 2008. Vi har tatt utgangspunkt i kjente 
skader, tidligere foreslåtte tiltak, tilstandsvurderingen og de utredninger som er gjort de siste 
årene. 
 
Styret foreslår at det settes av 2 000 000,- til vedlikeholdsplan for 2008. Forslag til disponering 
av disse midlene er gitt nedenfor. I tillegg til dette kommer ordinært vedlikehold av heis, 
garasjehus, garasjeport, bolighus, gangveier og grøntarealer, slik at det totale 
vedlikeholdsbudsjettet for 2008 vil bli: 

 
Vedlikehold heis 25 000,-  
Vedlikehold garasjehus og port 30 000,-  
Vedlikehold bolighus, gangveier etc. 200 000,- 
Grøntarealer 50 000,- 
Vedlikeholdsplan    2 000 000,- 

Totalt      2 305 000,- 
 
Styret har valgt å legge frem et forslag til vedlikeholdsbudsjett som innebærer noe økte 
fellesutgifter, fordi prisen på håndtverkstjenester generelt har steget mye det siste året.  

 

Forslag til vedlikeholdsplan: 
 
1. Oppgraving bak A.Ø. 249 og 251.  
Fuktinntrengning gjennom betongveggen i bakkant av A.Ø. 249 og 251 gir alvorlige 
fuktproblemer innendørs fra gulv i 1. etasje til tak 3. etasje. Det må derfor graves opp bak 
disse leilighetene for å utbedre drenering og utføre fuktsikring. (Historikk er nærmere 
beskrevet i styrets beretning.) Spesielt graveutstyr er nødvendig for å grave helt ned mellom 
betongvegg og fjellet. Det er usikkert hvordan fjellformasjonen er under terrenget og hva 
man finner, og utføringen må justeres etter dette basert på faglige byggtekniske vurderinger. 
Ytterligere gravetilbud vil bli innhentet. 
 
Utsiden av betongveggen vil få stå å tørke og deretter bli sikret mot vanninntrengning ved 
påføring av vanntettende slemming, isolering og montering av grunnmursplater. Dette 
ønskes utført av Vedlikeholdservice som er spesialister på betongrehabilitering. 
 
Når oppgravingen er utført vil det bli vurdert om man skal fylle igjen med egnet drenerende 
materiale eller beholde luftrom bak 249 og 251 jfr. arkitekttegningene for å sikre tilgang ved 
ev. fremtidige fuktproblemer. Ved sistnevnte løsning ønsker man sannsynligvis  
inspeksjonstilgang fra sidevegg(ene) og tett lokk over luftrommet. Utførelsen avhenger bl.a. 
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av fjellformasjonen under terreng og det er for tidlig å ta noen endelig avgjørelse før 
oppgravingen er utført.  
 
Innvendig er det behov for å åpne en del vegger for å fjerne våt isolasjon og tørke 
betongveggene. Veggene vil etterpå få pustende overflatebehandling (f.eks. diffusjonsåpen 
maling) slik at betongen får tørke over lang tid. 
 
Da dette er et stort prosjekt, og løsninger må vurderes underveis, er det mulig at arbeidet vil 
fordeles på 2008 og 2009, og kostnaden kan bli høyere enn estimert. Vår byggtekniske 
konsulent, Hanna J. Larsen fra Sintef Byggforsk, vil følge arbeidet nøye og bistå med faglige 
vurderinger av de beste løsningene. 
 
Estimert kostnad (ved tilbakefylling av eksisterende masse): 1 400 000,- 
 
2. Piper 
 

Det gjenstår hos beboere, som bla. har vært bortreist, tilknyttning av ildsted til monterte 
pipeløp, reparasjon av spjell, rehabilitering av de 2 siste pipeløp etc. og montering av de siste 
topplatene.  

Antatte utgifter i 2008:  50.000,- 

 
3. Konsulenthonorarer 
Styret er meget godt fornøyd med det arbeidet og oppfølgingen vi får fra Hanna J. Larsen, 
SINTEF Byggforsk og ønsker å fortsette dette samarbeidet. Hennes kunnskaper sikrer oss at 
planlegging, innhenting av tilbud og oppfølging av arbeidene blir til det beste for sameiet på 
lang sikt. 

Antatte utgifter i 2008:  250.000,- 

 

 4. Utsatte oppgaver fra 2007 
Så langt økonomien tillater det vil styret utføre vedlikeholdsoppgaver som ble utsatt fra 2007: 

• Maling av vegger over de inntrukkede enhetene og under A.Ø. 224-230. Estimert 
kostnad: 53 000.- 

• Skifte av armaturer i heishuset og ødelagte utelamper på 7. plan. Estimert kostnad: 250 
000.- 

• Utbedring av alle takrenner i C-boligene, inkl. stillas. Estimert kostnad: 230 000.- 
• Utbedring av utearealer: 100 000.- 
• Utbedring av balkongkonsoller. 
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5. Betongrehabilitering 
 
Dr.Techn. Kristoffer Apeland as har i februar 2008 utført inspeksjon av alle bærende 
konstruksjoner under bakken. Vi har foreløpig bare mottatt en preliminær rapport, men den 
viser heldigvis ingen store overraskelser. 
 
”Vi har gjennomført befaringer, og oppsummerer her kort hva som ble registrert. En mer 
utfyllende rapport vil som avtalt bli oversendt senere. 
  

-          Det ble registrert enkelte steder hvor det var en del fuktighet og vanninnsig hvor det 
bør foretas tetting dersom det lar seg gjøre.  

-          Generelt virker utluftingen under bygningene og veiene god, vi la ikke merke til noen 
unormal tett og fuktig luft.  

-          Det ble ikke registrert noen nye skader i forhold til tidligere registreringer. Tidligere 
registrerte skader som ikke ble prioritert utbedret forrige gang bør vurderes utbedret 
nå (gjelder i hovedsak avskallingsskader i topp av enkelte søyler). 

-          Tre steder ble det registrert skader på bærekonstruksjoner (skader som er registrert 
tidligere) hvor det bør vurderes nærmere om man skal foreta forsterkninger eller 
utbedringer. Her må det sammenlignes med tidligere registreringer for å se om 
situasjonen har endret seg.  

-          Det ble ikke registrert skader på tidligere forsterkningsarbeider, men et par steder 
ble det registrert bom i tidligere reparerte områder. 

-          Det ble ikke registrert riss i reparerte områder på ”sofadragere” (dragere under 
skillevegger for opplegg av DT-elementer) hvor det tidligere var sprukket opp. Det vil 
si at det ikke har vært bevegelser i disse konstruksjonene. 

-          På sikt bør man gjøre en nærmere vurdering og kontroll av sikringen av større 
steiner, fjell og løsmasser. Det er benyttet vanlig armeringsjern som fjellsikring flere 
steder. Disse jernene har begynt å korrodere, og over sikt vil det være behov for ny 
sikring av større steiner, fjell og løsmasser.” 

 
Styret regner ikke med å ha penger til å utføre noe av dette i 2008, men dette bør planlegges 
tatt med i fremtidige vedlikeholdsplaner. 
 
Alle tiltakene skal følges opp av byggteknisk konsulent. Sameiermøtet er kjent med at det er 
et stort antall saker som skal utføres og at det kan være nødvendig å utsette noen til 2009. 
Styret gis fullmakt til å avvike vedlikeholdsplanen dersom det oppstår forhold eller skader 
som krever umiddelbar utbedring 
 
 
Inhabilitet: 

 
En av hovedoppgavene i årets vedlikeholdsbudsjett er utbedring av fuktproblemer bak og i 
A.Ø. 249 og 251. Styremedlem Hanne Heiberg bor i A.Ø. 249. På bakgrunn av dette erklærer 
hun seg inhabil i behandlingen av den del av vedlikeholdsbudsjettet for 2008 som omhandler 
denne saken. Det resterende styret støtter vedlikeholdsplanen enstemmig. 
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Forslag til vedtak: 

 

Sameiermøtet vedtar følgende vedlikeholdsbudsjett for 2008: 

 
Vedlikehold heis 25 000,- 
Vedlikehold garasjehus og port 30 000,- 
Vedlikehold bolighus, gangveier etc. 200 000,- 
Grøntarealer 50 000,- 
Vedlikeholdsplan    2 000 000,- 

Totalt      2 305 000,- 
 
 
Sak 5  Budsjett for 2008 
 
Styret foreslår at fellesutgiftene for perioden 01.04.08 til 31.03.09 økes til kr. 2 400,- per 
måned.  
 
På grunn av den store prisstigningen ser styret at vi stadig får gjordt mindre for pengene vi 
har til rådighet. På sameier møtet i mars 2006 ble felleutgiftene satt til 2150,-. Går man inn på 
statistisk sentralbyrå’s kalkulator for byggekostnader tilsvarer det i Januar 2008 2406,40 
kroner, dvs en prisstigning på 11,9%. 
Det å ikke heve fellesutgiftene vil i realiteten være en reduksjon av budsjettet og følgelig gi 
mindre vedlikehold. 
 

Budsjett Budsjett 
SKOGEN BOLIGSAMEIE 2 008 

Driftsinntekter  
Fellesutgiftsandeler 5 666 100
Motorvarmegebyr/garasje 58 000
Andre inntekter 10 000
Nye Heiser  

Driftsinntekter 5 734 100
  
Driftskostnader  
Styrehonorar 140 000
Honorar til ekstern konsultent 60 000
Arbeidsgiveravg. 19 000
Renhold 130 000
El strøm, lys 390 000
Vaktmestertjenester 280 000
Snøbrøyting, strøing og feiing 265 000
Skadedyrkontroll  43 000
Verktø, materialer og søppels. Med mer 18 000
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Driftsavtale Schindler Stahl Heiser 26 000
Vedl.h.heis 30 000
Vedl.h.garasjehus 85 000
Vedl.h. bolighus gangv.m. 200 000
Grøntarealer 50 000
Vedlikeholdsplanen 1 900 000
Regnskapsførsel 86 000
Revisor 16 000
Konsulenttjenester 80 000
Kontorrekvisita 3 000
Telefon - fax 10 000
Porto 1 000
Andre driftsutgifter 19 000
Forsikring 705 000
Vakthold (verdisikring) 30 000
Get kabeltv 250 000
Styremøter 2 000
Vann- og avløpsavgift 620 000
Feieravgift 27 000
Renovasjon/miljøtransport 180 000
Transaksjons og bankkost 7 000
Driftskostnader 5 672 000

  
Driftsresultat 62 100
  
Renteinntekter bank, post 5 000
Renteutgifter  
Resultat til annen egnkapital 67 100
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Sak 6 Valg 
 
Valgkomitéen har foreslått følgende personer til valg: 
 
   Styreleder:  
      Jakob Are Vikse, Arnulf Øverlandsvei 230  (gjenvalg) 
 
   Styremedlemmer: 
      Hanne Heiberg, Arnulf Øverlandsvei 249 (gjenvalg) 
      Halvor Holm, Arnulf Øverlandsvei 264 (gjenvalg) 
      Kari Riiber Wisløff, Arnulf Øverlandsvei 262 (gjenvalg) 
      Barbro Bottheim, Arnulf Øverlandsvei 131  (gjenvalg) 
      Steffen Brandstad, Arnulf Øverlandsvei 218 (gjenvalg) 
 
 
 
Valg av valgkomite:  
 
     Bjørn Ståle Tennfjord, Arnulf Øverlandsvei 123, leder (gjenvalg) 
     Andreas Brattlund Klein, Arnulf Øverlandsvei 103 (gjenvalg) 
     Roar Skålin, Arnulf, Øverlandsvei 224 (gjenvalg) 
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Skogen Boligsameie 
Arnulf Øverlandsvei 81 – 282 

0763 Oslo 
 

FULLMAKT 
 

Jeg/ vi gir herved 
 
Navn:      _______________________________________________  
 
fullmakt til å møte og stemme for meg/ oss på sameiermøtet i Skogen Boligsameie 12. mars 
2008.  
 
Sameieren(e)s navn:   _______________________________________________  
 
Adresse: Arnulf Øverlandsv.    _______________________________________________ 
 
Seksjons nummer:   _______________________________________________ 
 
Underskrift:    _______________________________________________ 
 
Klipp her ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
ADGANGSTEGN 

 
til sameiermøtet i Skogen Boligsameie 12. mars 2008. 
 
Sameieren(e)s navn:   _______________________________________________  
 
Adresse: Arnulf Øverlandsv.    _______________________________________________ 
 
Seksjons nummer:   _______________________________________________ 
 
 

Leveres ved registreringen 
 
 

På sameiermøter kan sameier(e) og ektefelle/ samboer møte, men bare med en stemmerett for 
hver seksjon.  Dersom du ikke kan møte på sameiermøtet kan du møte ved fullmektig.  
Ønsker du å benytte deg av denne retten, vennligst bruk fullmakten overfor. 
 


