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Innkalling til sameiermøte i 

Skogen Boligsameie 
 

Onsdag 11. mars 2009 kl. 18.00 

Voksen Kirke (underetasje), Jarbakken 7 

 

Styret innkaller til sameiermøte i henhold til vedtektenes § 5. Møtet er varslet i Skogen Rundt den 18. 

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. En 

sameier kan kun være fullmektig for én annen sameier.  Stemmesedler utleveres ved registrering. 

Vennligst møt frem i god tid før kl. 18.00. 

 

Saksliste : 

Konstituering av møtet med godkjennelse av innkallelsen, fullmakter og valg av protokollfører, tre 

sameiere til tellekorpset og to til å underskrive protokollen.  

 

Styrets årsberetning. (s. 2) 

 

Regnskap med revisors beretning. (s. 9) 

 

Forslag: 

Forslag fra styret om vedlikeholdsbudsjett. (s. 15) 

Forslag fra Jorunn Hillestad om oppgradering av vestibylen på 1.plan (s. 18) 

Budsjett. (s. 18) 

Valg (s. 20) 

 

Fullmaktsskjema og adgangstegn til sameiermøtet er vedlagt sakspapirene. 

 

Oslo 2. mars 2009 

Styret 
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Sak 2 Styrets beretning for driftsåret 2008. 

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 12 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.  

Byggteknisk konsulent 

Vi har fått byggteknisk konsulenthjelp fra Hanna J. Larsen fra SINTEF Byggforsk. Hun har gitt 

uttrykk for at hun trenger å prioritere andre oppgaver ved SINTEF Byggforsk fremover, og vi takker 

henne for hennes store innsats for sameiet, gjennom ca 10 år. Hun har sagt seg villig til å bistå helt til 

utbedringen av fuktproblemene i A.Ø. 249 og 251 er gjennomført. 

Styret har kontaktet og vurdert konsulenter fra fire byggtekniske konsulentfirmaer, og har valgt Petter 

Lahlum fra Dr. Techn. Kristoffer Apeland AS. Hanna Larsen jobbet i dette firmaet da hun startet sitt 

arbeid for sameiet, og har fortsatt nær kontakt med firmaet. Styret anser dette som en fordel i 

videreføringen av kunnskapen om sameiets byggtekniske historie. Sameiet har jevnlig benyttet firmaet 

til tilstandsvurdering av undergrunnen. Vi ønsker Petter Lahlum hjertelig velkommen og ser frem til et 

stabilt og godt samarbeid. 

Økonomi 

Egenkapitalen er per 31. desember 2008 er kr.1 030 900,58. Regnskapet for året 2008 viser et 

årsunderskudd på kr. 123 469 mot budsjettert overskudd på kr 67 100. Underskuddet er ført mot avsatt 

reserve under posten vedlikeholdsfond, som er en del av egenkapitalen. 

Forsikring: 

Forsikringspremien er som følger: 

Traktor                                     2.161,- 

Borettslagsforsikring             641.272,- 

Grunnpremie                                      350,- 

Naturskadepremie                 60.907,- 

Totalt                                704.690,- 

Antall forsikringsskader i 2008 var ”bare” 2 men, med kostnad ca. 430.000 NOK, mot 10 skader i 

2007 og utbetaling ca.180.000. Igjen er det vannskader som det er vanskelig å forhindre. 

Vedlikeholdsplan 

Sameiermøtet 2008 vedtok en vedlikeholdsplan for 2008 bestående av følgende punkter: 

Utbedring av fuktskader på A.Ø. 249/251. 

Avslutte pipearbeider. 

Utsatte oppgaver fra 2007.  

Maling av trevegger som ikke ble malt i 2006. 

Utbedring av takrenner. 

Oppgradering av belysning. 

Utbedringer av utearealer. 
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Det var totalt avsatt kr 2 000 000,- til vedlikeholdsplanen i 2008. Sammen med vedlikeholdsplanen ble 

det presisert at den største og viktigste oppgaven var oppgraving og utbedring av fuktproblemer i A.Ø. 

249 og 251, og at det var vanskelig å forutsi kostnaden fordi man ikke visste omfanget av innvendige 

skader og oppgraving mellom yttervegg og ukjent fjellformasjon. Styret fikk mandat til å bruke inntil 

kr 1 400 000,- på denne oppgaven og innkalle til ekstraordinært sameiermøte hvis det ble behov for 

mer penger. Kostnadene ble høyere enn dette og på ekstraordinært sameiermøte 2. des. 2008 vedtok 

sameierne at: 

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. 

Engangsinnbetaling på Kr 5 000,-/boenhet som vil innbringe kr 1 010 000,-. Slik at neste års 

vedlikeholdsbudsjett vil ikke bli berørt. (Engangsinnbetalingen fordeles på desember 2008 og februar 

2009.) 

Tabellen under viser budsjett og reelt forbruk på hvert av tiltakene og til oppfølging av 

bygningsteknisk konsulent. Deretter følger en gjennomgang av hvert tiltak.  

 

Tiltak Budsjett Forbruk 

Utbedring fuktskader A.Ø. 249/251 1 400 000,- 

+ engangsinnbetaling 1 010 000,- 

- 512 500,- overført til 2009 

2 204 313,- 

Utbedring av piper  50.000,- 

+ 100 000 overført fra 2007 
173.850,- 

Konsulenthonorarer 250 000,- 240 810,- 

Utbedring av uteareal * 100 000,- 115 238,- 

Maling av gjenstående trevegger fra 2007 * 53 000,- 0,- 

Utbedring av takrenner * 230 000,- 0,- 

Oppgradering av belysning * 250 000,- 0,- 

   

Totalt i 2008 2 597 500,- 2 734 211,- 

 (2 000 000,- + 497 500,- +100 000,-)  

 

* Disse 4 punktene tilhørte punkt 4 i vedlikeholdsplanen for 2008 (utsatte oppgaver fra 2007) og skulle 

utføres så langt økonomien tillot innen for totalbudsjettet på 2 000 000,-. 

Utbedring av fuktskader på AØ 249 & 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 
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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 etasjen 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 meterne var imidlertid sprengstein og jord, og det var relativt lite 

sannsynlig at det var 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.” 

TryggVesta har vært meget velvillige overfor sameiet i en rekke store vannskadesaker. Denne type 

skader som er påvist i AØV 249/251 er imidlertid en blanding av dårlig/feil konstruksjon og utførelse, 

(samt evt. manglende vedlikehold om det hadde vært mulig), og  faller ikke inn under sameiets 

forsikringsavtale. 

 

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 vedlikeholdsbudsjett, herunder den foreslåtte vedlikeholdsplanen, ble gjennomgått og 

diskutert. 

Underpunkt 1. Oppgraving bak AØV 249 og 251 

Forslag fra Thomas Høven: 

Styret kaller inn til ekstraordinært sameiemøte om summen går over kr. 1.400.000,-. 

Forslaget ble vedtatt av møtet med 26 mot 15 stemmer.” 
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Innhenting av tilbud 

Styret mottok tilbud fra tre interessenter: 

Dokken AS 

Truls Vold Bygg og Graveservice 

Torstein Skjaker 

Styret henvendte seg til flertallet leverandører for å innhente tilbud. Det var vanskelig å finne 

leverandører som hadde riktig utstyr som kunne grave så dypt det var behov for.  

For å få sammenlignbare tilbud ble de levert på 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 enstemmig styre å inngå kontrakt med Torstein Skjaker og 

arbeidet startet umiddelbart.  

Beslutningen var også i tråd med anbefaling fra Hanna Larsen. Avtaledokument NS 8405 Norsk 

bygge- og anleggskontrakt ble brukt med nødvendige tillegg og endringer.  

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. Det er montert et ca. 40 cm ”ventilasjons 

og inspeksjons-rør” fra bunnen av hullet. Dette skal avsluttes ca. 1 m over bakken langs bakveggen. 

I tillegg er det lagt ned et rør for fremtidig drenering av overflatevann fra asfalten på 8 plan. 

Området skal ligge slik til våren og sette seg, før endelig planering, setting av kantstein og asfaltering 

kan utføres. 
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Innvendig utbedring 

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. Nye vegger er 

satt opp igjen, og utført slik at videre uttørking ikke vil kunne gi noen skade. 

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 gjennomført 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 beboerne 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. 

Ekstraordinært sameiermøte 2.desember 2008 

Styret fikk på sameiemøte i 2008 fullmakt til å bruke kr 1 400 000,- av vedlikeholdsbudsjettet til 

arbeidet med fuktskader i AØV 249 og 251. Resterende vedlikeholdsbudsjett var låst til konkrete 

tilbake som skulle utføres i 2008. Styret så derfor behov for å omdisponere noe av disse midlene til å 

dekke arbeidet med fuktskadene i tillegg til friske midler og kalte derfor inn til ekstraordinært 

sameiermøte den 2. desember 2008. 

Styret la frem tre alternative forslag til vedtak gjeldende engangsinnbetaling. Sameiet vedtok 

enstemmig følgende alternativ: 

Kr 5 000,- per boenhet som vil innbringe kr 1 010 000,-. Dette innebærer at vedlikeholdsbudsjettet i 

2009 ikke vil bli berørt. 

Styret får fullmakt til å omdisponere resterende midler av vedlikeholdsbudsjettet 2008 i 

størrelsesorden kr 500 000,- til å dekke videre kostnader i forbindelse med fuktskadene.  

Faktiske kostnader i 2008 

 

Vedlikeholdsservice as      718 375,- 

Torstein Skjaker              1 485 935,- 

Totalt                               2 204 310,- 

 

Piper.   

Pipeprosjektet ble avsluttet høsten 2008. Siden oppstart i 2006 er i alt 23 pipeløp rehabilitert med 

gjennomgående rør i syrefast stål. 29 ildsteder er tilknyttet, uten noen klager eller reklamasjoner fra 

noen av beboerne.  Totale omkostninger siden 2006 beløper seg til NOK 850.000, hvilket blir NOK 

29.300 pr. ildsted (Opprinnelig anbud i 2006 ; ca. NOK 33.000 pr. ildsted.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Maling av trevegger over inntrukkede enheter. 

Midler i vedlikeholdsbudsjettet til å dekke kostnaden for maling ble på ekstraordinært sameiemøte 

omdisponert til fuktskaden i AØV 249/251.  

Utbedring av takrenner. 

En prøvemodell er utarbeidet og montert i A.Ø.260. Erfaringene herfra vil overføres til videre arbeid i 

2009. 

Utbedringer av utearealer. 

I 2008 har det skjedd en oppgradering av noen av sameiets lekeplasser. 
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1.plan; her er det satt opp ny huske og vippehuske. 

6.plan; her er det ny huske og sandkasse 

7.plan; her er det satt opp et vippedyr og sandkasse. 

Produktene er kjøpt hos Claussen & Heyerdahl og kom på kr.50 238 inkl.mva 

Montering og arbeid ble utført av Torstein Sjaker kr.65 000 inkl.mva 

Diverse skader og vedlikehold. 

Vedlikeholdsservice har reparert skader i/ved 5 boenheter og på fellesareal til en kostnad av 199 022,-. 

Disse midlene er tatt fra posten Vedl.h. bolighus gangv.m.  

HMS 

I løpet av høsten var Oslo Brann- og redningsetat på inspeksjon av hele Sameiet. Brannkummer og 

kraner ble kontrollert og merket på nytt. Tilsynsrapporten er tilgjengelig på forespørsel til Styret. Det 

viktigste ankepunktet her er lagring av ved ved søppelkassene. Resultatet av høstens feiing ble vurdert 

tilfredsstillende.  

Følgende ”Oppfølgingspunkter” er angitt. 

1. Dokumentere skriftlig tilbakemelding på Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid 

i virksomheter # 5.. 

2. Innføre rutiner for sjekk/vedlikehold av røykvarslere og slukkeutstyr. 

Som en følge av dette er et spørreskjema for å få en oversikt over situasjonen i Sameiet nylig levert ut. 

Resultatet fra denne og videre arbeid med kontroll/rehabilitering av varslings- og slukkeutstyr vil 

komme i Skogen Rundt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 Vaktmester/ snømåking 

Styret er fornøyd med arbeidet som NEAS (vaktmester) og Gårdreform (snømåking) utfører hos oss.  

 Sonene og grøntarealene 

Fellesdugnad ble arrangert i april 2008 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: 

 

 Sone 1 nord  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) frem til hun flyttet 

 Sone 7 sør  Jan Mjelde (A.Ø. 252) 

Sone 7 nord   

 Sone 8   Kari Riiber Wisløff (A.Ø. 262)  
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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,26.februar 2009 

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 

 Resultatregnskap      

 
Skogen Boligsameie 

    
         

    Regnskap Budsjett Regnskap 

  Driftsinntekter Noter 2 008 2 008 2 007 

      

  Fellesutgiftsandeler 1) 5 666 100 5 666 100 5 211 600 

  Ekstra innbetaling  1) 505 000 505 000   

  Motorvarmegebyr/garasje 2) 59 250 58 000 58 100 

  Andre inntekter 2) 14 805 10 000 6 950 

  Ekstrainnbet periodisering   -7 500  0 

Sum Driftsinntekter 1),2) 6 237 655 6 239 100 5 276 650 

      

 Driftskostnader     

  Styrehonorar   140 000 140 000 140 000 

  Arbeidsgiveravg.   19 740 19 000 20 300 

  Renhold   126 318 130 000 126 561 

  El strøm, lys   348 015 390 000 392 647 

  Vaktmestertjenester   277 507 280 000 288 246 

  Snøbrøyting og strøing   194 928 225 000 210 698 

  Skadedyrkontroll / renhold   28 292 43 000 43 303 

  Verktøy m.m   32 669 18 000 18 098 

  Vedlikehold heis og driftsavtale   82 775 56 000 25 648 

  Vedl.h.garasjehus   56 683 85 000 83 367 

  Vedl.h. bolighus gangv.m.   291 984 200 000 244 575 

  Grøntarealer   43 642 50 000 27 433 

  Vedlikeholdsplanen   2 597 853 2 000 000 1 226 843 

  Vedlikeh.p tillegg vedtatt  2/12/08      505 000   

  Regnskapsførsel   86 750 86 000 82 719 

  Revisor   16 000 16 000 16 000 

  Konsulenttjenester   4 375 80 000 59 441 

  Kontorrekvisita   462 3 000 591 

  Telefon - fax   8 127 10 000 7 030 

  Porto   0 1 000 700 

  Andre driftsutgifter   26 122 19 000 18 900 

  Forsikring 11) 704 690 705 000 645 762 

  Vakthold (verdisikring)   35 401 30 000 31 261 

  Get kabeltv   331 969 250 000 241 096 

  Styremøter   4 362 2 000 1 127 

  Festeavgift      335 766 

  Vann- og avløpsavgift   678 813 620 000 618 785 

  Feieravgift   27 521 27 000 26 178 

  Renovasjon/miljøtransport   209 982 180 000 174 989 

  Transaksjons og bankkost   6 316 7 000 7 510 

 Avskrivning maskiner invr     

Sum Driftskostnader   6 381 296 6 177 000 5 115 575 

      

Sum Driftsresultat    -143 641 62 100 161 075 

       

 Annen renteinntekt     

  Renteinntekter bank, post   26 350 5 000 60 065 

  Renter innbetalt av sameiere tomt 5) 668 903  276 083 
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Sum Finansinntekter   695 253  336 148 

       

 Annen renteinntekt     

  Renteutgifter   6 179  16 057 

  Renter lån .98330 5) 668 903  269 583 

  Renter vedr innbet fra sameiere      84 535 

  Andre finansutgifter      6 500 

Sum Finanskostnader   675 082  376 676 

Sum Finansresultat   20 172 5 000 40 528 

      

  Årets resultat  -123 469 67 100 120 547 

  Overført fra/til vedlikeholdsfondet  123 469  -120 547 

 

 

 Balanse     

 Skogen Boligsameie      

Eiendeler Note  2 008  2 007 

      

Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm      

  Parkeringsplasser tomt 9) 911 508  911 508 

  Traktor 10) 1 000  1 000 

  Snøfreser tokvam 220 10) 1 000  1 000 

  Dørtelefon 10) 1 000  1 000 

  Møterom 10) 1 000  1 000 

Sum Anleggsmidler   915 508  915 508 

           

  Kundefordringer og andre fordringer     

  Debitoter/sameiere 1) 471 830  415 894 

           

  Annen fordring forsikringsoppgjør 6) 73 433  99 475 

  Påløpt ikke forfalt 7) 60 392  4 884 

  Interim forsikring 7) 21 800  39 023 

  Forskuddsbet kostn. el. 8) 390 858  704 690 

  Mellomregning Tomtekjøp 3) 12 920 418  12 920 418 

  Nedbetaling Tomt 4) -4 548 469  -4 378 757 

Sum Andre fordringer   8 918 432  9 389 733 

      

  Bankinnskudd, kontanter og lignende     

  DnbNor 7878.05.09693   69 439  166 218 

  Bn bank 9235 12 40018   388  388 

Sum Bankinnskudd   69 827  166 606 

      

Sum Eiendeler   10 375 597  10 887 741 

      

Egenkapital og gjeld      

      

  Annen egenkapital     

  Vedlikeholdsfond   -154 092  -154 092 

  Egenkapital pr 1/1   -1 000 278  -879 731 
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  Årets resultat   123 469  -120 547 

Sum Annen egenkapital   -1 030 901  -1 154 370 

      

  Gjeld     

  Dnb lån nr 5083 81 98330 5) -8 485 051  -8 735 205 

  Leverandørgjeld 13) -215 187  -155 182 

  Skyldig arb.avgift   -19 740  0 

  Forskudd fra kunder innbetalt 1) -275 539  -75 560 

  Periodisering ekstrainnbetaling 2) -7 500  0 

  Påløpt kostnad 12) -341 679  -767 424 

Sum Annen gjeld   -9 344 696  -9 733 371 

      

Sum Egenkapital og gjeld   -10 375 597  -10 887 741 

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2008 

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 6 171 100,-.   Dette inkluderer kr 505 000,- i ekstrainnbetaling 

som er halvpart av innkalt kapital, da resterende kostnader kommer i 2009 og skal samsvare med den 

andre halvpart av kapital.   I tillegg ble det fakturert for innbetaling av renter og avdrag til lånet som 

ble opptatt ved kjøp av tomtene tidligere benevnt som festetomtene.  Innbetalingene blir fortløpende 

overført avsatt mot konto nedbetaling tomt.  Forfalte fellesutgiftsandeler var på kr 471830,-.  Samtidig 

hadde også mange betalt fellesutgifter for forskudd, slik at gjeld til sameierne var på kr 275 539,-.  

Mange utsatte betalingen av ekstrainnbetaling til over nyttår.  Det var meget stor inngang på betaling 

etter nyttår.  En stor del er allerede innbetalt og resten blir fulgt tett opp.  Satt inn ekstra ressurser. 

 

Note 2 Diverse inntekter 

Utleie garasjeplasser og motorvarmegebyr  kr      59 250,- 

Purregebyr og dugnad     kr        3 254,- 

Andre inntekter     kr      11 550,-  

-periodisering av ekstrainnbetalingen   kr       -7 500,- 

   Totalsum kr      66 554,- 

 
 

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 ideell 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 
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sameierne innbetalte sin andel kr 64 000,- totalt kr 3 520 000, mens resten, 147 sameiere ble med på 

langsiktig finansiering av tomten. 

 

Sum inngående saldo 2008          kr  -4 378 757,- 

Fakturert til sameierne   kr 400 a 147 stk renter/avdrag i 2008 i 3 mnd    kr     -176 400,- 

Fakturert til sameierne   kr 460 a 147 stk renter/avdrag i 2008 i 3 mnd    kr     -202 860,-  

Sameier innbetalte sin andel av felleslån        kr      - 57 392,-  

Fakturert til sameierne   kr 460 a 146 stk renter/avdrag i 2008 i 6 mnd    kr     -402 960,-      

Betalt renter i 2008           kr      668 903,- 

Endringer             kr            997,-  

 

Nedbetaling tomt           kr -4 548 469,- 

 

Note 5 Gjeldsbrevlån 

Gjeldsbrevlån nr 50838198330 ble opptatt i DnbNor med 20 års nedbetalingstid.     

     

Tomtekostnad                kr   12 920 418      

Finanskostnader v/låneopptak              kr            6 500     

Lån opptatt med                                   kr    8 848 318  

 

Gjeld pr. 31.12.08 etter rente og avdragbetaling kr 8 485.051,-. 

Betalte renter og avdrag i 2008 kr 669 023 og 250 154,-. 

Neste års renter og avdrag er stipulert til kr 629 396,- og kr 232 290,-  Totalt kr 861 686,-.   

 

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 2009, halvpart, ble forskuddsbetalt i 2008 med kr 390 858,- for perioden 

01012009 til  30062009.   
 

Note 9 Tomt til parkeringsplasser 

Tomt til Parkeringsplasser     kr         911 508,- 

 

Note 10 Driftsløsøre 

Traktor,                  sum pr 31.12.08    kr     1 000,- 

Snøfreser,               sum pr 31.12.08    kr     1 000,- 

Dørtelefonanlegg, sum pr 31.12.08     kr     1 000,-  

Spise og møterom,  sum pr 31.12.08    kr     1 000,- 

 

Note 11 Forsikringspremie  

Forsikringspremie gjelder i perioden 01.01.2008 til 31.12.2008   kr 704 690,-. TryggVesta polisenr. 

5156167. 

 

Note 12 Påløpt kostnad 

Avsatte for påløpte kostnader ved årsskiftet. 

Vaktmestertjenester, styreformann har forespurt om faktura  kr    -84 000,-  

Regnskapstjenester       kr   -31 000,- 
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Revisjonskostnader       kr   -16 000,- 

Støm og nettleie levert av Hafslund     kr   -  8 179,- 

Sjaker, rest for montering lekeapparat    kr  - 15 000,- 

Vedlikeholdsservice arbeid i 2008     kr -187 500,- 

 

Sum         kr -341 679,- 

Note 13 Leverandørgjeld 

Anna Regnskapsbyrå AS -1 860,00 

Apeland, Dr.Tech Kristoffer AS -4 300,00 

Crawford Norge AS  krnota 625,00  

Gjeld til styrets representanter/fordring                        1 180,20  

Gårdreform Snø AS -20 000,00 

Mortensen Hege Advokat -29 980,00 

NEAS AS -22 767,90 

Norsk Nøkkelservice AS krnota 896,00  

Oslo Komm. Plan og Bygningsetat krnota                   3 520,00  

PEWI AS -57 938,00 

SINTEF Byggforsk. -84 562,50 

  

 -215 187,20 
 

 

 

Samtlige leverandører har forfall januar/februar 2009.  Kostnadene er utgiftsført i 2008.  



 14 

 



 15 

Sak 4 Forslag til sameiermøtet 

 

4.1 Forslag fra Styret:   Vedlikeholdsbudsjett 2009 

 

Styret har sammen med vår avtroppende byggetekniske konsulent Hanna J. Larsen hos SINTEF 

Byggforsk og påtroppende konsulent Petter Lahlum fra Dr. Techn. Kristoffer Apeland As, 

gjennomgått behovet for vedlikehold i 2009. 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 2009. 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 2009 vil 

bli: 

 

Vedlikehold heis    80 000,-  

Vedlikehold garasjehus og port  85 000,-  

Vedlikehold bolighus, gangveier etc.  200 000,- 

Grøntarealer     70 000,- 

Vedlikeholdsplan    2 000 000,- 

Totalt      2 435 000,- 

 

Forslag til vedlikeholdsplan: 

1. Ferdigstillelse av fuktskadene i A.Ø. 249 og 251 og tilbakeføring av utearealet på 8. plan. 

Det gjenstår noe arbeid i A.Ø. 251. Sluttkontroll og sluttrapport fra begge leilighetene.  

Utearealet på 8.plan ble ikke ferdigstilt i 2008 da massene måtte få sette seg. I løpet av 2009 gjøres 

dette ferdig og ny asfalt legges. Det holdes et sonemøte hvor detaljer diskuteres og endelig utforming 

bestemmes. 

Estimert kostnad 512 500,- Dette tilsvarer den summen som ble tatt inn via ekstra innbetalingene og 

overført til 2009. Disse pengene er øremerket dette prosjektet og holdes utenfor årets budsjett. 

2. Garasjehuset. 

Fugen på gangveien utenfor inngangspartiet på 5.plan ble byttet sommeren 2008. Det har i vinter  

begynt å lekke ned i parkeringshuset på nytt. Nytt av i vinter er at det også lekker ned til 2. og 3.plan. 

Samtidig som de vertikale fugene på samme sted kan se ut som om de har sluppet. Det kan også se ut 

som det er forandring av sprekkdannelsen ved en drager på 3.plan. Dette bildet gjør at det ser ut som 

om det har vært unormal stor bevegelse i byggningsmassen og ikke dårlig arbeid ved byttingen av 

fugen i fjor. En mulig årsak kan være settningsskader etter sprengningsarbeidet på Orreskogen. Fugene 

må byttes og det må gjøres en utredning av parkeringshuset. I denne utredningen må det undersøkes 

om det er fortsatt bevegelse i bygningsmassen og om det er ytterligere skader og om mulig fast slå 

årsaken. Man må også inspektere undergrunnen og sammenligne med tidligere befaringer. 

Utredningen gjøres av firmaet Dr. Techn.K. Apeland As, som tidligere har undersøkt undergrunnen 

vår og har data å sammenligne med. 
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Når de først inspiserer garasjehuset bør det også tas opp status på tidligere rehabilitering med 

katodiskbeskyttelse. Videre var det satt spørsmålstegn ved noen av pilarene da de viste tegn til 

korrosjonsskader på armeringsjernene. Dersom skadene har utviklet seg på søylene bør det lages en 

plan for rehabilitering av disse. 

Antatte utgifter i 2009: 200.000,- 

 

3. Utskiftning av takrenner på C-boligene. 

Takrennene på C-boligene er i dårlig forfatning med mange lekkasjer. Dagens utforming gjør dem 

vanskelige å holde rene og de har dårlig helling. Dette gjør at de fylles med skitt og vannet renner ikke 

ned i avløpet men over kanten. Etter mange forsinkelser kom endelig blikkenslageren og det ble tidlig i 

vinter montert en ny modell i AØ 260. Viser det seg at denne modellen fungerer tilfredsstillende, 

byttes alle til denne modellen. 

Antatte utgifter i 2009:  250.000,- 

 

4. Maling/rehabilitering av gavelvegger. 

Vi forsetter å rehabilitere og male gavelvegger. Da kostnadene varierer kraftig etter hvor mye betong- 

rehabilitering som må gjøres før maling, settes det av en sum for arbeidet og vi tar så mange vegger vi 

får for denne summen. Vi ønsker å forsette der vi slapp i 2007 og begynner med veggen til venstre for 

inngangen på 1.plan. 

Antatt utgift for 2009: 300.000,- 

 

5.  Utbedring av balkongkonsoller 

Arbeidet med å utbedre skadede balkongkonsoller og fugingen mellom balkonger har stått 

på vedlikeholdsplanen i mange år, men flere ganger blitt nedprioritert på grunn av andre og mer 

kritiske tiltak. Det ble utbedret 7 balkonger i 2007. Erfaringene her i fra viser at det fort kan bli en del 

arbeid ”rundt” balkongen og ikke bare bytte av selve fugen. Styret foreslår derfor at det tas sikte på å 

få utbedret 5 balkonger i 2009. 

 

Estimert kostnad i 2009: 100 000,- 

 

6. Vestibyle og heishus. 

Det er kommet nye forskrifter som gjør at lysarmaturene i heishuset ikke lengre er 

lovlige. Disse må derfor byttes ut. Pris overslag fra elektriker fra 2007 var på 150 000,-. Når man først 

bytter lysarmaturene i vestibylen bør man finne et alternativ til dagens tak som er hyppig utsatt for 

hærverk. Se forslag 4.2 for oppgradering av vestibylen. Temperaturen i heishuset må minst holde +5 

grader for å øke driftssikkerheten og forhindre frostskader på personer som sitter fast ved en eventuell 

driftsstans. På kalde dager gjør ikke heishuset det i dag og flere ovner må settes inn. 

 

Antatte utgifter i 2009: 350 000,- (150 000,- for elektriker og 200 000,- for forslag 4.2) 

 

7. Vannskader. 

Det er tre kjente vannskader som ikke dekkes av forsikringen. Disse er i AØ 103,113 og 123. 

Antatte utgifter i 2009: 250 000,- 
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8. HMS. 

Som selveiere er hver enkelt ansvarlig for HMS i sin egen seksjon, men styret er på lagt å kontrollere 

at dette blir gjort. Derfor har dere alle mottatt et skjema i postkassen. Styret er ansvarlig for HMS på 

fellesarealene. Da det er lite fellesarealer har vi til nå ikke prioritert HMS. Stadig flere spørsmål 

knyttet til dette og kontrollen fra Oslo Brann- og redningsetat gjør at vi må heve innsatsen på dette 

området. Det vil medføre utgifter da vi må få utført kontroller og få skrevne rapporter. 

Antatte utgifter i 2009: 50 000,- 

 

9. Konsulenthonorarer 

Som beskrevet under styrets beretning har Hanna J. Larsen fra SINTEF Byggforsk dessverre ikke tid 

og mulighet til å fortsette som vår byggtekniske konsulent. Men hun har sagt seg villig til å være med å 

fullføre arbeidet i AØ 249 og 251. Hun kommer også til å bruke noe tid til å gi vår nye konsulent, 

Petter Lahlum fra Dr. Techn. Kristoffer Apeland As en innføring i Skogens komplekse bygningsmasse. 

Vi regner derfor å bruke noe mer penger på konsulenttjenester enn normalt med denne overlappingen. 

Antatte utgifter i 2009:  300.000,- 

 

10. Uforutsette utgifter ved skade etc. 

Da det hvert år oppstår skader og uforutsette utgifter som fører til at styret må avvike fra 

vedlikeholdsplanen, ønsker vi å avsette noe midler som ikke er øremerket. Håpet er da å kunne 

gjennomføre en større del av vedlikeholdsplanen uten omprioriteringer. 

Antatte utgifter i 2009: 200 000,- 

 

11. Oppgaver Styret er klar over, men ikke har kunnet prioritere 

Dersom tid og økonomi tillater vil punkter på denne listen bli tatt med: 

 Maling av vegger over de inntrukkede enhetene og under A.Ø. 224-230.  

 Boning av oppganger i C-boliger. 

 Vedlikeholdsarbeid i undergrunnen i henhold til rapporten fra Apeland, utarbeidet til 
sameiermøtet i 2008. 

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 2010. Styret gis fullmakt 

til å avvike vedlikeholdsplanen dersom det oppstår forhold eller skader som krever umiddelbar 

utbedring. 

 

Forslag til vedtak  - Vedlikeholdsbudsjett 2009: 

Sameiermøtet vedtar følgende vedlikeholdsbudsjett for 2009: 

Vedlikehold heis    80 000,-  

Vedlikehold garasjehus og port  85 000,-  

Vedlikehold bolighus, gangveier etc.  200 000,- 

Grøntarealer     70 000,- 

Vedlikeholdsplan    2 000 000,- 

Totalt      2 435 000,- 
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Sak 4.2 Forslag fra Jorunn Hillestad om oppgradering av vestibylen på 1.plan 

Taket byttes til spilehimling i eik, alternativt spilehimling i brannimpregnert beiset furu. 

”Utposningene” i gangen kan lukkes og brukes til bøttekott og lager. Det vil gjøre inngangen mer 

enhetlig og kostnadene for å bytte tak kan reduseres. Se tegning neden for. 

Døren inn til heisen byttes til en branndør i glass i stedet for dagens ståldør. 

Det er sendt ut prisforespørsel på arbeidet, men det er ikke kommet tilbake før innkallelsen er gått i 

trykken og vil bli lagt frem på sameiermøtet. 

Styrets kommentar: 

J. Hillestad har lagt ned et godt og gjennom tenkt arbeid. Vår nye byggtekniske konsulent, Petter 

Lahlum foreslo å benytte en interiørarkitekt for å ”skåne” enkelt beboere og heller benytte eksterne 

folk, da det alltid vil være noen som synes at det var bedre før. Flertallet i styret kan ikke se at det vil 

resultere i et vesentlig bedre forslag, men kostnadene vil bli klart høyere. 

 

Sak 5  Budsjett for 2009 

Det har vært en markant økning av følgende poster i 2008: Kommunale utgifter, forsikring, kabel tv og 

drift av heisen. For å holde driften på samme nivå som i 2008, må vi i 2009 heve felleskostnadene med 

200,- per måned. 

Budsjett Budsjett  Budsjett Regnskap  

SKOGEN BOLIGSAMEIE 2 008  2 009 2 008  

Driftsinntekter      

Fellesutgiftsandeler 5 666 100  6 181 200 5 666 100   

Ekstrainnbetaling feb 2009   505 000 505 000   

Motorvarmegebyr/garasje 58 000  58 000 59 250   

Andre inntekter 10 000  10 000 14 805   

Periodisering    7 500 -7 500   

Driftsinntekter 5 734 100  6 761 700 6 237 655  

      

Driftskostnader       

Styrehonorar 140 000  140 000 140 000  

Honorar til ekstern konsultent 60 000   19 740  

Arbeidsgiveravg. 19 000  20 000    

Renhold 130 000  130 000 126 318  

El strøm, lys 390 000  390 000 348 015  
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Vaktmestertjenester 280 000  300 000 277 507  

Snøbrøyting, strøing og feiing 225 000  265 000 194 928  

Skadedyrkontroll  43 000  29 000 28 292  

Verktøy, materialer og søppels. Med mer 18 000  33 000 32 669  

Driftsavtale og vedlikehold heis 56 000  80 000 82 775  

Vedl.h.garasjehus 85 000  85 000 56 683  

Vedl.h. bolighus gangv.m. 200 000  200 000 291 984  

Grøntarealer 50 000  70 000 43 642  

Vedlikeholdsplanen 2 000 000  2 000 000 2 597 853  

Ferdigstillelse av 8.plan jf ekstrainnbet.   512 500    

Konsulenttjenester  80 000  80 000 4 375  

Regnskapsførsel 86 000  86 000 86 750  

Revisor 16 000  16 000 16 000  

Kontorrekvisita 3 000  1 000 462  

Telefon - faks 10 000  8 000 8 127  

Porto 1 000  1 000 0  

Andre driftsutgifter 19 000  19 000 26 122  

Forsikring 705 000  782 000 704 690  

Vakthold (verdisikring) 30 000  36 000 35 401  

Get kabel-tv 250 000  342 600 331 969  

Sameiemøter 2 000  4 500 4 362  

Vann- og avløpsavgift 620 000  747 000 678 813  

Feieravgift 27 000  31 000 27 521  

Renovasjon/miljøtransport 180 000  231 000 209 982  

Transaksjons og bankkost 7 000  7 000 6 316  

Driftskostnader 5 732 000  6 646 600 5 115 575  

      

Driftsresultat 2 100  115 100 161 075  

      

Renteinntekter bank, post 5 000  5 000 26 350  

Renteutgifter         

Resultat til annen egenkapital 7 900  120 100 336 148  

      

Stemningen på det ekstraordinære sameiermøtet var at man skal øke fellesutgiftene, slik at man får 

bygget opp en liten kapitalreserve og ikke må ty til ekstra innbetalinger like ofte. 

Sak 5.1 Forslag fra styret   Økning av fellesutgiftene 

Forslag til vedtak: 

Alternativ 1 

Fellesutgiftene økes med 200,-/måned til kr. 2 600,- per måned (+ evt. lån) per enhet. Driften 

videreføres lik 2008. 

Alternativ 2 

Fellesutgiftene økes med 500,-/måned til kr.2900,- per måned (+ evt. lån) per enhet. Driften 

videreføres lik 2008 og overskytende beløp settes i reservepost for uforutsette skader som ikke dekkes 

av forsikringen.  
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Sak 6 Valg 

Valgkomiteen har foreslått følgende personer til valg: 

 

 Styreleder:  

   Mette Steen , Arnulf Øverlands vei 225  (nyvalg) 

  

Styremedlemmer: 

      Halvor Holm, Arnulf Øverlands vei 264 (gjenvalg) 

      Kari Riiber Wisløff, Arnulf Øverlands vei 262 (gjenvalg) 

      Barbro Bottheim, Arnulf Øverlands vei 131 (gjenvalg) 

      Steffen Brandstad, Arnulf Øverlands vei 218 (gjenvalg) 

 

Valgkommiteen vil jobbe frem til årsmøte med å få siste styremedlem på plass. 

 

Valg av valgkomité:  

 

     Bjørn Ståle Tennfjord, Arnulf Øverlands vei 123, leder (gjenvalg) 

     Roar Skålin, Arnulf, Øverlands vei 224 (gjenvalg) 

     Hanne Heiberg, Arnulf Øverlandsvei 251  (nyvalg) 

 

 

 

Skogen Boligsameie 

Arnulf Øverlandsvei 81 – 282 

0763 Oslo 
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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. En fullmektig kan kun representere en sameier 

i tillegg til sin egen stemme, ref Vedtektene § 4. 


