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Innkalling til ekstraordinært sameiermøte i  
Skogen Boligsameie 

 
Tirsdag 2. desember 2008 kl. 18.00 

Voksen Kirke (underetasjen), Jarbakken 7 
 

Styret innkaller til ekstraordinært sameiermøte i henhold til vedtektenes § 6.  Møtet er varslet i Skogen 
Rundt den 15. oktober 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. Utbedring av fuktskader i og oppgraving bak Arnulf Øverlandsvei 249 og 251 

Sak 4/2008 i Protokoll fra sameiemøtet i Skogen boligsameie, 12. mars 2008 
Underpunkt 1 til styrets forslag til vedlikeholdsbudsjett punkt 4.1  

 
 3.   Forslag: 
       Forslag fra styret om fullmakt til å omfordele resterende vedlikeholdsbudsjett 
       Forlsag fra styret om engangsinnbetaling 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Fullmaktsskjema og adgangstegn til sameiermøtet er vedlagt sakspapirene. 

 
Oslo, 21. november 2008 

Styret 
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Sak 2  Utbedring av fuktskader i og oppgraving bak Arnulf Øverlandsvei 249 og 251 
 
Bakgrunn 
Ref innkalling til sameiemøte 12. mars 2008 
”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 
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.” 
 

Vedtak ref Protokoll fra sameiemøtet i Skogen boligsameie onsdag 12. mars 2008 
 
”Sak 4/2008 Forslag til sameiermøtet 
 
4.1 Styrets forslag til vedlikeholdsbudsjett 
Forslaget til vedlikehodlsbudsjett, herunder den foreslåtte vedlikeholdsplanen, ble gjennomgått og 
diskutert. 

Underpunkt 1. Oppgraving bak AØV 249 og 251 

Forslag fra Thomas Høven: 

Styret kaller inn til ekstraodinært sameiemøte om summen går over kr. 1.400.000,-. 
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Forslaget ble vedtatt av møtet med 26 mot 15 stemmer.” 

 
Innhenting av tilbud 
Styret mottok tilbud fra tre intressenter: 

• Dokken AS 
• Truls Vold Bygg og Graveservice 
• Torstein Skiaker 

 
Styret henvendte seg til flertallet leverandører for å innhente tilbud. Det var vanskelig å finne 
leverandører som hadde utstyr som kunne grave så dypt som det var behov for.  
 
For å få sammenlignbare tilbud ble de levert ut fra en standard mal utarbeidet av Hanna Larsen, Sintef. 
Tilbudene ble evaluert av Hanna Larsen i tillegg til den evaluering som ble foretatt av styret. To av 
tilbudene lå tilnærmelsesvis på samme prisnivå og det tredje lå så langt over i pris at det ikke var 
aktuelt å gå videre i evalueringen av dette. 
For å sikre et så godt sluttresultat som mulig for fuktskadene, var det viktig at gravearbeide kunne 
sluttføres i månedsskifte juni/juli. Dette for å sikre godt resultat av fuktsikring av bakveggen som 
måtte tørkes i løpet av sommeren. Her var tidspunkt for oppstart et av kriteriene for at arbeidet skulle 
lykkes.  
Gjennomføringen av arbeidet hadde ulik startpunkt når det gjaldt de to billigste tilbyderne. En tilbyder 
kunne starte primo juni og den andre først sent høsten – 08. 
 
På bakgrunn av ovennevnte besluttet et enstemming styre å inngå kontrakt med Torstein Skiaker og 
arbeidet startet umiddelbart.  
Beslutningen var også i tråd med anbefaling fra Hanna Larsen. Avtaledokument NS 8405 Norsk 
bygge- og anleggskontrakt ble brukt med nøvendige tillegg og endringer.  
 
Status oppgravingsarbeidet 
Hele bakveggen til AØV 249 og 251 ble gravd frem med en dybde av ca 12 – 14 m. Denne sto og 
tørket i en lengre periode over sommeren. De øverste 6 – 7 m inneholdt stor og liten sprengstein med 
noe jord og leire og var ganske vått. Steinene hadde laget store hull og revner i grunnmursplatene og 
forklarer delvis vannintrengningen i leilighetene. De nederste 6 – 7 m var enda våtere, men fylt med 
pukkstein, ca 100 m3, som lot seg suge opp ved bruk av en ”Vakumkjempe”. Pukken ble lagret ved 
fotballplassen. 
 
Det ble oppdaget en ca 2 m høy sprekk i skjøten mellom betongveggene til AØV 249 og 251, hvor 
isolasjon/trevirke/isopor var synlig fra utsiden. I tillegg var det flere åpne hull på ca 2 cm i diameter 
gjennom betongveggen inn til den innvendige isolasjonen i leilighetene. I tillegg til de 4 eksisterende 
dreneringshullene under gulvnivå ble det borret ytterligere 8 stk 10 cm hull i veggene for i fremtiden å 
lede vannet under og bort fra bakveggene. Rehabilitering av betongveggene bestod i reparasjon av hull 
og sprekker, påføring av vanntett membran, grunnmursplater, og utvendig polystyrenplate - isolasjon 
av de øverste ca 2 m, før hullet igjen ble fylt.  
 
Hullet ble deretter fylt med løs Leca i bunnen, så pukkstein som var mellomlagret på fotballbanen og 
løsmasser fra den provisoriske omkjøringen opp mot trikken. Dette skal ligge slik til våren og sette 
seg, før endelig planering, setting av kantstein og asfaltering kan utføres. 
 
Parallelt er innvendig arbeid gjennomført ved at gipsvegger mot bakveggen i 1. og 3. etg og 
trappeoppganger, samt noe av sideveggene, ble demontert. Dette ble gjort for å fjerne fuktsperre og 
fuktig isolasjon. Veggene stod åpne over sommeren for at betongveggene skulle tørke. 
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Styret har under hele arbeidsprosessen hatt fokus på å holde kostnadene så lave som reelt sett var 
mulig. Blant annet har vi sammen med leverandøren gjenomført grave- og innvendig arbeid mest 
mulig i beboernes ferier. Dette, sammen med meget velvillige beboere i de to berørte enheter, har 
medvirket til at sameiet ikke har hatt utlegg for hotell. Av hensyn til beboerene har styret valgt å 
fremskynde innvendig rehabilitering i den grad det var mulig med hensyn til uttørking (innvendig 
betong og snekkerarbeid vinterstid er ikke særlig familievennlig). Dette arbeidet som derfor er blitt 
gjennomført hurtigere enn planlagt gjør at noen kostnader planlagt i 2009 er kommet i 2008. 
  
Kostnader 
Følgende kostnader er p.t. bokført på konto 6550 Vedlikeholdsplan: 
 
       Debet   Kredit 
Bjørn Frøyd AS     156 125,00 
Apeland, Dr Tech Krist AS      58 000,00 
VS Vedlikeholdservice    416 092,50 
Vedlikeholdservice as, avsatt 2007     -393 389,00 
Torstein Skiaker (oppgraving)   526 000,00 
SINTEF byggforsk       89 571,88 
Claussen & Heyerdahl AS      50 237,50 
Rep pipeløp/BjFrøyd as, avsatt 2007     -100 000,00 
Torstein Skiaker (arbeid med oppfylling)  316 125,00 
Torstein Skiaker (elektriske)    115 352,18 
Torstein Skiaker      166 902,37 
 
Totalt i perioden 01.2008 – 10.2008            1 401 017,43 
 
Regnskapet er totalt sett i henhold til budsjett pr 31.10.2008 - i henhold til mail fra  
A K Aunbakk, Anna Regnskapsbyrå AS datert 07.11.2008. 
 
Innkommen, ikke betalt, faltura av 13.11.2008 fra Torstein Skiaker pålydende kr 421 557,50,-.  
 
Vedlikeholdsservice AS har følgende arbeidskostnader forbundet med utbedring av fuktskaden: 

1. Utbedring av bakveggen i AØV 249/251 
Timer m/bil 131 * 500,- = 65.500,- 
Timer u/bil 120,5*400,- = 48.200,- 
 

2. Utbedring i AØV 249 (inne) 
Timer m/bil 143,4 * 500,- = 71 750,- 
Timer u/bil   85 * 400,-     = 34 000,- 

 
3. Utbedring i AØV 251 (inne) 

Timer m/bil 201,5 * 500 = 100 750,- 
Timer u/bil 123,5 * 400  =   49 400,- 

  
4. Timer ekstra mann m/bil 51 * 100 = 5.100,- 
 
Total kostnad kr 374 700,- uten mva 
 
I tillegg er det faktura for materialer på kr 93 318,- uten mva, gjelder for alle oppdrag utført i 2008 
av Vedlikeholdsservice AS.  
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SINTEF v/Hanna Larsen har hittil i år brukt 115 timer med en kostnad på kr 126 108,-. Dette omfatter 
også annet arbeid enn fuktskaden som er utført for Skogen sameie i 2008. 
 
Pr 1. november er AØV 249 nesten ferdig rehabilitert. I AØV 251 pågår fortsatt 
rehabiliteringsarbeidet. 
 
Det er estimert NOK 400 000,- av Vedlikeholdsservice AS og NOK 200 000,- av Torstein Skiaker for 
ferdigstillelse av både utvendig og innvendig arbeid. 
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Sak 3  Forslag til sameiermøtet 
 
3.1  Forslag fra styret   Omdisponering av resterende vedlikeholdsbudsjett 
 
Styret fikk fullmakt til å bruke kr 1 400 000,- av vedlikeholdsbudsjettet til arbeidet med fuktskader i 
AØV 249 og 251. Resterende vedlikeholdsbudsjett er låst til konkrete tiltak som skulle utføres i 2008. 
Styret ser at det er behov for å omdisponere noe av disse midlene til å dekke arbeidet med fuktskadene. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Sameiet gir styret fullmakt til å omdisponere resterende midler av vedlikeholdsbudsjettet 2008 i 
størrelsesorden NOK 500 000,- til å dekke videre kostnader i forbindelse med fuktskadene. 
 
 
3.2  Forslag fra styret  Engangsinnbetaling 
 
Styret har tre alternative forslag til engangsinnbetaling: 
 
Forslag til vedtak: 
 
Alternativ 1  
Kr 5 000,-/boenhet vil innbringe kr 1 010 000,-.  Neste års vedlikeholdsbudsjett vil ikke bli 

berørt. 
 
Alternativ 2 
Kr 4 000,-/boenhet vil innbringe kr 800 000,-.  Kr 200 000,- til gjenstående arbeid på 8. 

plan, våren-09, må belastes 
vedlikeholdsbudsjettet 2009. 

 
Alternativ 3 
Kr 2 500,-/boenhet vil innbringe kr 450 000,-.  Da vil gjenstående fakturaer til 

Vedlikeholdsservice for 2008 kr 400 000,- 
og kr 200 000,- (for nødvendig arbeid på 
8. plan våren-09) totalt kr 600 000,- 
belastes vedlikeholdsbudsjettet 2009. 
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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 ekstraordinært sameiermøtet i Skogen Boligsameie 26. 
november 2008.  
 
Sameieren(e)s navn:   _______________________________________________  
 
Adresse: Arnulf Øverlandsv.    _______________________________________________ 
 
Seksjons nummer:   _______________________________________________ 
 
Underskrift:    _______________________________________________ 
 
Klipp her ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
ADGANGSTEGN 

 
til ekstraordinært sameiermøtet i Skogen Boligsameie 26. november 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. 
En fullmektig kan kun representere en sameier i tillegg til sin egen stemme,  
ref Vedtektene § 4. 


