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Innkalling til sameiermøte i 
Skogen Boligsameie 

Mandag 22. mars 2010 kl. 18.00 
Voksen Kirke (underetasje), Jarbakken 7 

 

Styret innkaller til sameiermøte i henhold til vedtektenes § 5. Møtet er varslet i Skogen Rundt 
den 2. februar 2010 og senere korrigert 16. februar 2010. 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: 

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: 

4.1 Forslag fra styret om vedlikeholdsbudsjett. (s. 14) 

4.2 Forslag fra Inger Helene Madshus, A.Ø. 136.  Installasjon av varmepumper i 
sameiet. (s. 17) 

4.3 Forslag fra Karin Hallen, A.Ø. 256.  Utskiftning dør og vinduer ut mot terrasse. 
(s. 18) 

4.4 Forslag fra Thomas Høven, A.Ø. 154.  Reparasjon av gjerdet mellom plassen 
med flaggstang og gangvei på 5. plan. (s. 18) 

5. Budsjett for 2010. (s.19) 

6. Valg (s. 20) 

 

Fullmaktsskjema og adgangstegn til sameiermøtet er vedlagt sakspapirene. 

 

Oslo 12. mars 2010 

Styret 
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Sak 2  Styrets beretning for driftsåret 2009. 

Styret har i perioden bestått av Mette Mesna (leder), Halvor Holm, Knut Bidne, Kari Riiber 
Wisløff, Barbro Bottheim og Steffen Brandstad.  Regnskapsfører har vært Anna Regnskap AS 
og revisor Lars Harald Brinchmann.  Det har vært avholdt 8 styremøter. 
Valgkomiteen har bestått av Roar Skålin, Bjørn Ståle Tennfjord og Hanne Heiberg.   
 
Forretningsførsel/ Regnskapsfører  
Regnskapet er ført av Ann-Kristin Aunbakk hos Anna Regnskap, som har vært knyttet til 
Skogen Boligsameie i lang tid.  
 
Byggteknisk konsulent  
Petter Lahlum fra Dr. Techn. Kristoffer Apeland AS overtok som bygningsteknisk konsulent 
ved årskiftet.  Han begynner å bli godt kjent med sameiets bygningsmasse og planlegger 
både kortsiktige og langsiktige vedlikeholds oppgaver.  Styret er fornøyd med hans arbeid. 
 
Hanna J. Larsen fra SINTEF Byggforsk bistod oss med utbedringsarbeidene i forbindelse 
med fuktproblemene i A.Ø. 249 og 251 i begynnelsen av året.   
 
Økonomi  
Egenkapitalen er per 31. desember 2009 kr. 1 620 207.  Regnskapet for året 2009 viser et 
årsoverskudd på kr. 589 306 mot budsjettert overskudd på kr. 519 000.  
 
Forsikring  
Forsikringspremien er som følger: 
Traktor                                         2 216,- 
Borettslagsforsikring              709 307,- 
Grunnpremie                                    350,- 
Naturskadepremie                   60 520,- 
Totalt                                 772 393- 
 
Antall forsikringsskader i 2009 var 5, med kostnad ca. kr. 220.000, mot 2 skader i 2008 og 
kostnad ca. kr. 430.000. Det er de innvendige vannskadene som er vanskelige å forhindre og 
det er disse som utgjør en stor andel av forsikringskostnadene. Det anbefales derfor nye 
røropplegg (rør i rør system) når kjøkken og bad rehabiliteres. Å forhindre utvendige 
lekkasjer vil fortsatt være et prioritert arbeidsområde i 2010. 
 
Vedlikeholdsplan 
Sameiermøtet 2009 vedtok en vedlikeholdsplan for 2009 bestående av følgende punkter: 
 

- Ferdigstillelse av fuktskader på A.Ø. 249/251 og tilbakeføring av uteareal 8. plan. 
- Garasjehuset. Oppfølging av bevegelser i fuger og utredning for videre vedlikehold. 
- Utskifting av takrenner på C-boligene 
- Maling / rehabilitering av gavlvegger 
- Utbedring av betongkonsoller 
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- Oppussing vestibyle/skifting av himling og lamper ved heishus 1.plan 
- Vannskader  
- HMS oppfølging 

 
Det var totalt avsatt kr 2 000 000,- til vedlikeholdsplanen i 2009. I tillegg var det overført      
kr. 512.000 fra 2008 for ferdigstillelse av fuktskadene i A.Ø. 249, 251 og utearealene på 8. 
plan.  
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 

Fuger garasjehus + undersøkelser 200 000.- Ubetydelig, inkludert i 
konsulenttjeneste 

Takrenner 250 000,- 20 000,- 

Maling gavlvegger 300 000,- 330 000,- 

Utbedring balkongkonsoller 100 000,- 70 000,- 

Vestibyle 1. plan 450 000,- 530 000,-  

Vannskader 250 000,- 650 000,- 

HMS 50 000,- 0,- 

Konsulenttjenester 300 000.- 230 000,- 

Uforutsette utgifter 100 000.- 70 000.- 

   

Totalt i 2009 2 000 000,- 1 890 000,-  

   

Ferdigstillelse fuktskader A.Ø. 249/251 
+ tilbakeføring uteareal 8.plan 

+ div. asfalteringsarbeider 1. og 8. plan 

512 000.-  

ekstrainnbetaling 880 000.- 

   

 2 512 000 2 780 000 

 

Fuger garasjehus og utredning av tilstand av betongkonstrksjoner. 
Gipsplomber ble montert for å vurdere indikasjon på bevegelser av konstruksjonen i fugene. 
Oppsprekking av plombene viste bevegelser på gjennomgående dilatasjonsfuge som går i 
akse ved trappehus, garasje, A.Ø. 148/150 og 211. Konklusjon er at dette er naturlige 
bevegelser i konstruksjonen som følge av temperatursvingninger og at fugene ikke har 
kapasitet til så store bevegelser og samtidig fortsatt å være tette. 
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Rapport fra K. Apeland datert 29.04.2008 fra befaringer utført i februar 2008 ble gjennomgått 
og vurdert. Dette vil bli fulgt opp i 2010, se vedlikeholdsbudsjettet. 
 
Utskifting av takrenner C-boliger.   
Utsatt til 2010 på grunn av overskridelser på andre poster.   
Et prøveprosjekt i A.Ø. 260 er satt opp, og den har vært flyttet litt på i løpet av året, og vi 
følger nå med for å se om den tar unna vann fra balkongen over slik den bør. 
Vil bli fulgt opp i 2010, se vedlikeholdsbudsjettet. 
 
Maling /rehabilitering av gavlvegger. 
Utbedring omfattet forbehandling med vask/slip, fjerning av løs og dårlig maling. 
Betongreparasjoner utført i henhold til en begrenset mekanisk utbedring, d.v.s. synlige 
skader og bom/delaminering (heftbrudd på betong p.g.a. korrodert armering) er blitt reparert 
i henhold til RIF norm for betongrehabilitering. Flatene er påført ny overflatebehandling med  
CO2 -hemmende egenskaper. Horisontalfuger er korrigert med påstøp med fall utover. 
Følgende gavlvegger er utbedret:  
A.Ø. 111, A.Ø. 138, A.Ø. 140, A.Ø. 164, A.Ø. 174, (1. og 5. plan). 
Arbeidet vil fortsette i 2010, se vedlikeholdsbudsjettet. 
 
Utbedringer av betongkonsoller. 
Utbedringen omfattet utbedring av fuger på overside ved at gammel fugemasse er blitt 
fjernet, spalte renset, bunnfyllingslist lagt i og ny Sikaflex 15 LM lagt i. 
Selve konsollen ble forbehandlet med vask/slip, fjerning av løs og dårlig maling. 
Betongreparasjoner utført i henhold til en begrenset mekanisk utbedring, d.v.s. synlige 
skader og bom/delaminering (heftbrudd på betong på grunn av korrodert armering er blitt 
reparert i henhold til RIF norm for betongrehabilitering). 
Følgende konsoller er utbedret:    
A.Ø. 81 endekonsoll, A.Ø. 152/154, A.Ø. 154 endekonsoll, A.Ø. 138 endekonsoll, A.Ø. 164 
Arbeidet vil fortsette i 2010, se vedlikeholdsbudsjettet. 
 
Vestibyle ved heishus 1. plan. 
Vestibylen på første plan er blitt pusset opp og lysarmeturene i taket er blitt skiftet ut.  
Resultatet er fantastisk og hele arealet har fått en skikkelig etterlengtet ansiktsløftning. 
Vi vil gjerne takke Jorunn Hillestad som er arkitekt og bor i sameiet, for bistand med 
planlegging, oppfølging og kontroll av arbeidene.  Hun har gjort alt dette i sin fritid uten 
betaling.   
Vestibylen er blitt pusset opp for ca. kr. 520 000.  Dette er noe dyrere enn planlagt på grunn 
av bruk av andre lamper i taket og noen uforutsatte problemer.   
 
Vannskader. 

- A.Ø. 113: Lekkasje i underkant balkong, har utbedret detaljer over balkong, beslag, 
panel.  

- A.Ø. 123: Omfattende utbedring utvendig og innvendig. Ny taktekking og utskifting 
av isolasjon (over gammel taktekking) da all isolasjon var våt. Årsak til 
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lekkasjeskadene var vanskelige å lokalisere og primærårsak syntes å være 
lekkasjepunkter i randsoner og gjennomføringer. Status nå: de store skadene er nå 
utbedret, men det gjenstår å utbedre skade på soverom pga manglende beslag ved 
reparasjonsarbeider(forsikringssak).   

- I tillegg har det vært en del mindre utbedringer i samband med vannskader og noen 
seksjoner er under oppfølging/observasjon i 2010. 

 
Uforutsette utgifter ved skade etc. diverse skader og vedlikehold. 
Utbedring av trapp, vegg og ståldetaljer over vaktmestergarasjen. 
 
Her var det en lekkasje som førte til korrosjon på ståldrager og ståldør over inngang til 
vaktmestergarasjen. Lekkasjen skyldes utett overgang trapp/vegg. Treveggen ble fjernet (noe 
råte), trapp og vegg ble utbedret med hensyn til betongskader, lekkasjen ble tettet med 
fugemasse og nytt panel ble montert. Rustskader på inngangsdør og ståldrager ble utbedret, 
flatene ble primet og malt. 
 
3 leiligheter har blitt beiset av styret på grunn av at dette ikke er utført av eierne etter flere 
purringer.  Fakturaer for disse arbeidene vil bli viderefakturert til eierne. 
 
I tillegg noen mindre saker.  
 
Løpende vedlikehold bolighus, gangveier etc. 
Det er asfaltert på gangvei 1. plan sør på grunn av setningsskader inn mot grunnmur. I 
tillegg er asfalten reparert på øvre parkeringsplass, innkjøringen til nedre parkeringsplass og 
ved oppkjøring fra buss stoppestedet. 
Totalt utført arbeid i underkant av 100 000.-  
 
HMS  
I løpet av høsten var Oslo Brann- og Redningsetat på inspeksjon i 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 inntil 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 levert 
ut.  Resultatet fra denne og videre arbeid med kontroll/rehabilitering av varslings- og 
slukkeutstyr er blitt igangsatt.    
 
Røykvarslere og slukkeutstyr: 
Av 202 boenheter besvarte til slutt 179 spørreskjemaet ”Internkontroll boenhetene” angående 
den enkeltes beredskap ved eventuell brann og vannlekkasje.  
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Det var urovekkende mange skremmende svar.  
I ca. 100 boliger fantes det ikke slukkeapparat og det hadde ikke vært utført kontroll eller 
vedlikehold av eksisterende apparater.  De fleste apparatene var fra 1990 årene.  Flere hadde 
ikke røykvarsler og ”batteritilstanden” var noe lav, (ca 20 stk). Ytterligere 20 hadde ikke 
kontrollert/godkjent elektrisk anlegg og hos like mange kunne man ikke stenge boligens 
hovedvannkran og dermed vannet inn til boligen. Kunnskap om alternative 
rømmingsveier/utstyr var dårlig.  
Resultatet av spørreskjemaene førte til at styret inngikk en 3-årig serviceavtale med firmaet 
”Norsk Brannvern” som gjelder både for boligene og fellesområdene, (garasjene, heishuset 
og inngangspartiene/ trappeoppgangene til C-boligene hvor det nå er installert koblede 
varslere og pulverapparater). 
I henhold til avtalen skal alle boliger få ”hjembesøk” for oppgradering av varslere og 
slukkeutstyr, informasjon om rømmingsveier og utstyr. På grunn av vinter er 
utstyrsdemonstrasjonen utsatt til våren 2010.  I fellesområdene gjenstår bare utskifting av 
vannslangene i heishuset.  
(I begynnelsen av 2010 er 161 (80 %) av boligene besøkt.  18 har ikke godkjent standard/vil bli 
ordnet privat.  De som ikke har fått besøk vil få anledning igjen i forbindelse med 
demonstrasjon av rømmingsutstyr til våren.) 
Etter oppgraderingen i 2009/2010 vil alle bli kontrollert også i 2011 og 2112. 
 
Nød og ledelys i garasjer og heishus. 
En gjennomgang av det eksisterende 24V anlegg, (fra antageligvis 1980 årene) viste at større 
deler av systemet ikke virket eller var så ødelagt at det ikke var mulig å reparere det. Etter å 
ha innhentet pris fra 3 firmaer, er det derfor bestilt nytt nød- og ledelys til garsjen og 
heishuset. En ny nødlyssentral med overvåkningsutstyr og 80 lys vil bli montert i løpet av 
våren.  Bare det gamle ledningsnettet vil bli benyttet. 
 
Måling av vannforbruk. 
Skogen boligsameie betaler Oslo kommune for et ”Beregnet vannforbruk”. Erfaringsmessig 
viser det seg ofte at i større boligbyggelag/sameier er det reelle forbruket vesentlig lavere. 
Mulig installasjon av måleutstyr er derfor under utredning og sees i sammenheng med 
nødvendig vedlikehold av reduksjonsventiler og rørledninger til hele feltet, særlig i de øvre 
nordlige områdene. 
 
Vaktmester/ snømåking  
Styret er fornøyd med arbeidet som NEAS (vaktmester) og Gårdreform (snømåking) utfører 
hos oss.  
Det har vært noen klager på rystelser og høy fart ved brøyting av veiene.  Vår 
bygningsteknisk ansvarlige, Lahlum, sier at veiene er bygget til å tåle vekten av den store 
traktoren.  De som rydder snø lover å kjøre mer forsiktig i fremtiden. 
 
Sonene og grøntarealene  
Fellesdugnad ble arrangert i mai 2009 med godt oppmøte og resultat.  I tillegg har de 
sonetillitsvalgte både før og etter fellesdugnaden tatt initiativ til dugnader innad i sine 
respektive soner. 
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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   
 Sone 5 sør  Arild Paulsen (A.Ø. 171) 
 Sone 6 nord   
 Sone 6 sør  Rina Lilje (A.Ø. 195) 
 Sone 7 sør   

Sone 7 nord  Cecilia Jonth (A.Ø. 265) 
 Sone 8   Kari Riiber Wisløff (A.Ø. 262) 
  
Ny garsjeport  
I april ble garsjeporten påkjørt og alvorlig skadet.  Styret besluttet å kjøpe ny garasjeport og 
mesteparten av kostnadene i forbindelse med dette ble dekket av forsikringsselskapet til 
personen som kjørte på porten. 
 
25 års jubileumsfest for sameiet (ett år forsinket) 
Den 12. september feiret vi sameiets 25 års jubileum, ett år forsinket.  Det ble en veldig 
hyggelig feiring på plenen på 1. plan med grilling, god salat, mange gode hjemmebakte 
kaker og leker for store og små.  Barbro i styret sto for et veldig flott arrangement, tusen takk!  
Tusen takk også til dere som kom med salat og kaker. 
 
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.  
 
Vi vil gjerne takke Halvor Holm, som nå gir seg i styret (etter mange år) for all den tiden han 
har brukt og arbeidet han har lagt ned i forbindelse med HMS, kontroll av røranlegget i 
sameiet, oppfølging av nød- og ledelys, forsikringsskader og mye annet. 
 
Vi takker også Kari og Barbro for all den gode hjelp de har gitt til styret i årene som har gått. 
 
  
 

Oslo, 12. mars 2010 
Mette Mesna (sign.), Halvor Holm (sign.), Knut Bidne (sign.) Kari Riiber Wisløff (sign.), 

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

 Resultatregnskap         

        
            
    Regnskap  Budsjett Regnskap  
  Driftsinntekter Noter 2 009   2 009 2 008  
        
  Fellesutgiftsandeler 1) 6 726 600   6 726 600 5 666 100  
  Ekstra innbetaling  1) 505 000   505 000 505 000  
  Motorvarmegebyr/garasje 2) 56 050   58 000 59 250  
  Andre inntekter 2) 19 589   10 000 14 805  
  Ekstrainnbet periodisering   7 500    -7 500  
Sum Driftsinntekter 1),2) 7 314 739   7 299 600 6 237 655  
        
 Driftskostnader       
  Styrehonorar   170 000   170 000 140 000  
  Arbeidsgiveravg.   23 970   24 000 19 740  
  Renhold   132 858   130 000 126 318  
  El strøm, lys   359 547   390 000 348 015  
  Vaktmestertjenester   236 457   300 000 277 507  
  Snøbrøyting og strøing   187 979   265 000 194 928  
  Skadedyrkontroll / renhold   28 912   29 000 28 292  
  Verktøy m.m   21 374   33 000 32 669  
  Vedlikehold heis og driftsavtale   83 253   80 000 82 775  
  Vedl.h.garasjehus   80 078   85 000 56 683  
  Vedl.h. bolighus gangv.m.   267 381   200 000 291 984  
  Grøntarealer   95 997   70 000 43 642  
  Vedlikeholdsplanen   2 778 004   2 100 000 2 597 853  
  Ferdigstill. av 8. plan      512 500    
  Regnskapsførsel   85 000   86 000 86 750  
  Revisor   20 000   16 000 16 000  
  Konsulenttjenester   8 845   80 000 4 375  
  Kontorrekvisita   259   1000 462  
  Telefon - fax   7 694   8 000 8 127  
  Porto   452   1000 0  
  Andre driftsutgifter   12 763   19 000 26 122  
  Forsikring 11) 772 389   782 000 704 690  
  Vakthold (verdisikring)   44 398   36 000 35 401  
  Get kabeltv   342 591   342 600 331 969  
  Sameiermøter   1 750   4 500 4 362  
  Vann- og avløpsavgift   702 659   747 000 678 813  
  Feieravgift   25 596   31 000 27 521  
  Renovasjon/miljøtransport   231 744   231 000 209 982  
  Transaksjons og bankkost   6 198   7 000 6 316  

Sum Driftskostnader   6 728 148   6 780 600 6 381 296  
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Sum Driftsresultat    586 591   519 000 -143 641  
         
 Annen renteinntekt       
  Renteinntekter bank, post   12 214   5 000 26 350  
  Renter innbetalt av sameiere tomt 5) 522 953    668 903  
Sum Finansinntekter   535 167    695 253  
         
 Annen renteinntekt       
  Renteutgifter   9 499    6 179  
  Renter lån .98330 5) 522 953    668 903  
  Renter vedr innbet fra sameiere          
  Andre finansutgifter          
Sum Finanskostnader   532 452    675 082  
Sum Finansresultat   2 715   5 000 20 172  
        
  Årets resultat  589 306  524 000 -123 469  
  Overført fra/til vedlikeholdsfondet  589 306   123 469  
        
 

 Balanse     

Eiendeler Note  2009   

      
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm      
  Parkeringsplasser tomt 9) 911508   
  Traktor 10) 1000   
  Snøfreser tokvam 220 10) 1000   
  Dørtelefon 10) 1000   
  Møterom 10) 1000   
Sum Anleggsmidler   915508   
         
  Kundefordringer og andre fordringer     
  Debitoter/sameiere 1) 432298   
         
  Annen fordring forsikringsoppgjør 6) 33433   
  Påløpt ikke forfalt 7) 54128   
  Interim forsikring 7) 40000   
  Forskuddsbet kostn. el. 8) 552255   
  Tomtekjøp Mellomregning  3) 12920418   
  Nedbetaling Tomt 4) -5155961   
Sum Andre fordringer   8444273   
      
  Bankinnskudd, kontanter og lignende     
  DnbNor 7878.05.09693   2126936   
  Bn bank 9235 12 40018   7721   
Sum Bankinnskudd   2134657   
      
Sum Eiendeler   11926736   1
      

Egenkapital og gjeld      
      
  Annen egenkapital     
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  Vedlikeholdsfond   -30623   
  Egenkapital pr 1/1   -1000278   
  Årets resultat   -589306   
Sum Annen egenkapital   -1620207   
      
  Gjeld     
  Dnb lån nr 5083 81 98330 5) -7853047   
  Leverandørgjeld 13) -2010210   
  Skyldig arb.avgift og skattetrekk   -83070   
  Forskudd fra kunder innbetalt 1) -269392   
  Periodisering ekstrainnbetaling 2) 0   
  Påløpt kostnad 12) -90810   
Sum Annen gjeld   -10306529   
      
Sum Egenkapital og gjeld   -11926736   -1
      
SKOGEN BOLIGSAMEIE      
      
 

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2009 
 
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 7 231 600,-.   Dette inkluderer kr 505 000,- i ekstrainnbetaling som er halvpart av 
innkalt kapital, da første del ble innkalt i desember 2008 og årets var andre del.  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 432 298,-.  Samtidig hadde 
også mange betalt fellesutgifter for forskudd, slik at gjeld til sameierne var på kr 269 392,-.  Det var meget stor inngang på 
betaling etter nyttår.  En stor del er allerede innbetalt og resten blir fulgt tett opp.  Ekstra ressurser er innsatt. 
 
Note 2 Diverse inntekter 
Utleie garasjeplasser og motorvaremegebyr  kr      56 050,- 
Purregebyr  og dugnad    kr        3 064,- 
Andre inntekter     kr      16 525,-  
periodisering av ekstrainnbetalingen  kr        7 500,-   

Totalsum kr      83 139,- 
 
 
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 sameiermøte 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.  En sameier innfridde i 08.   
 
Sum inngående saldo 2009     kr        -4 548 469,- 
Fakturert til sameierne kr 460 a 146 stk renter/avdrag i 2009 i 3 mnd kr       -201 480,-  
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Fakturert til sameierne kr 460 a 141 stk renter/avdrag i 2009 i 6 mnd kr       -389 160,-   
Fakturert til sameierne kr 460 a 140 stk renter/avdrag i 2009 i 3 mnd kr       -193 200,-      
Betalt renter i 2009      kr         522 953,- 
Seks sameiere innfridde sin andel gjeld av felleslån i 2009  kr       -346 485,-  
 
Nedbetaling tomt      kr       -5 155 961,- 

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. 31.12.09 etter rente og avdragsbetaling kr 7 853 047,-. 
Betalte renter og avdrag inkl. nedbetaling fra sameiere i 2009 kr 522 953 og 632 004,-. 
Neste års renter og avdrag er stipulert til kr 416 712,- og kr 321 944,-. Totalt kr 738 656,-.   
 
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 2009 med kr 382 130,- for perioden 01012010 til  30062010.   
Samt forskuddsbetaltbetalt til Vedlikholdsservice og Nexus for. 
 
Note 9 Tomt til parkeringsplasser 
Tomt til Parkeringsplasser     kr          911 508,- 
 
Note 10 Driftsløsøre 
Traktor,                  sum pr 31.12.09    kr     1 000,- 
Snøfreser,               sum pr 31.12.09    kr     1 000,- 
Dørtelefonanlegg,   sum pr 31.12.09    kr     1 000,-  
Spise og møterom,  sum pr 31.12.09   kr     1 000,- 
 
Note 11 Forsikringspremie  
Forsikringspremie gjelder i perioden 01.01.2009 til 31.12.2009   kr 772 389,-. TryggVesta polisenr. 5156167. 
 
 
Note 12 Påløpt kostnad 
Avsatte for påløpte kostnader ved årsskiftet. 
Grøntregning og julegaver     kr    - 2 931,-  
Telenor       kr    -    241,- 
Motor       kr    -    319,- 
Regnskapstjenester     kr   -30 730,- 
Revisjonskostnader     kr   -18 000,- 
Støm og nettleie levert av Hafslund    kr   -36 114,- 
 
 
Sum       kr   -90 810,- 
 

Note 13 Leverandørgjeld 
  

Anna Regnskapsbyrå AS kr -1 860
Apeland, Dr. Tech Krist AS kr -88 816
Bentzenbygg og Partners as kr -152 790
Crawford Door kr -9 600
Digital Rådgivning as kr -1 688
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Elektrikertjenesten AS kr -28 840
Fokus Renhold as kr -11 698
G4S Security Services as kr -20 826
Hafslund kr -138 224
Icopal Tak Øst AS kr -32 123
Neas AS kr -111 546
Nexus Drift AS kr -10 075
Norfolier AS kr -266
Norsk Nøkkelservice AS kr -2 314
Oslo Kemnerkontor kr -243 535
Oslo Komm. Plan og Bygningsetat kr -5 405
Oslo Veggdyrkontroll A/S kr -7 228
Sintef Byggforsk kr -10 020
Telenor AS kr -3 737
TrygVesta Forsikring kr -1 318
Veolia Miljø Gjenvinning as kr -205
VS Vedlikeholdservice kr -1 128 098
   
Sum kr -2 010 210
  
Samtlige leverandører har forfall januar/februar 2010.  Kostnadene er utgiftsført i 2009.  
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Sak 4  Forslag til sameiermøtet 

4.1  Forslag fra Styret:  Vedlikeholdsbudsjett 2010 

 

Styret har sammen med vår byggetekniske konsulent Petter Lahlum fra Dr. Techn. Kristoffer 
Apeland AS, gjennomgått behovet for vedlikehold i 2010. 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 kr. 2 500 000,- til vedlikeholdsplan for 2010. 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 2010 vil bli: 
 
Vedlikehold heis        80 000,-  
Vedlikehold garasjehus og port      85 000,-  
Vedlikehold bolighus, gangveier etc.   200 000,- 
Grøntarealer         70 000,- 
Vedlikeholdsplan              2 500 000,- 
Totalt                2 835 000,- 
 
 
1. Betongkonstruksjonen under leiligheter. 
Det vil bli tatt utgangspunkt i rapport fra Kristoffer Apeland AS datert 29.04.2010. 
Dette er vedlikehold som må antas å gå over flere år.  
Hovedaktiviteter som starter opp dette år er: 

• Utbedre gjenværende betongskader som tidligere ble gitt lav prioritet. 
• Utbedre skader etter forsterkningsarbeider i 2003  
• Kontrollere og vurdere nærmere behovet for fjellsikring. 
• Bedre lysforholdene og luftsirkulasjon under plan 5. 
• Sørge for tilgang under husgruppe IX (7. plan). 

 
Budsjett avsatt til arbeider i 2010:    kr. 500 000,- 
 
2. Garasjehuset. 
En tilstandsrapport datert 16.01.2003, notat vedrørende vannavrenning datert 26.02.2003 og 
brev i forbindelse med supplerende kloridprøver datert 03.06.2003 er utgangspunkt for 
arbeider.  
Tidligere utbedringstiltak som er utført i garasjen: 

• I 1991/92 ble det lagt støpeasfalt på garasjegulvene. Mekanisk reparasjon av synlige 
skader på gulvene ble gjort i forkant. 

• I 2003 ble det foretatt utbedring av forkantene på dekkene langs ytterfasaden. Nye 
forkantbeslag ble montert og vannavrenningen ble utbedret. 
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• I 2003 ble det foretatt utbedring med katodisk beskyttelse av dragere i bakkant mot 
fjellet. 

 
En tilstandsrapport fra Kristoffer Apeland AS datert 16.01.2003 anbefaler tre forskjellige 
rehabiliteringsalternativer. Alle alternativene omfattet elektrokjemisk rehabilitering (katodisk 
beskyttelse) av ulik omfang.  
Før valg av metode anbefales det gjennomført supplerende kloridprøver. Apeland tok 
kloridprøver fra oversiden av garasjedekkene i mai 2003, men det er ikke tatt supplerende 
kloridprøver av søylene. Dette anbefales gjennomført i løpet av 2010. 
I 2010 anbefaler vår bygningstekniske konsulent at det utføres undersøkelser som angitt 
ovenfor og at det lages en plan for vedlikehold og reparasjon av garasjehuset for 2011. 
 
Avsatt til dette arbeidet i 2010:   kr.100 000,- 
 
3. Fuger garasjehus 
Bevegelser er større enn kapasiteten for dagens fuger/fugemasse. Utforming må vurderes 
nærmere og det er viktig at konstruksjonen beskyttes mot kloridinntregning på grunn av 
veisalt samt at biler beskyttes mot kalkholdig vanndrypp fra takene.  
 
Antatte utgifter i 2010:     kr. 100 000,- 
 
4. Utskiftning av takrenner på C-boligene.  
Takrennene på C-boligene er i dårlig forfatning med en del 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 2009 montert en ny modell i AØ 260. Viser det seg at 
denne modellen fungerer tilfredsstillende, byttes alle til denne modellen. 
 
Antatte utgifter i 2010:      kr. 250 000,- 
 
5. Maling/rehabilitering av gavlvegger. 
Vi forsetter å rehabilitere og male gavlvegger som i 2009.  
 
Antatt utgift for 2010:     kr. 300 000,- 
 
6.  Utbedring av balkongkonsoller 
Det ble utbedret 5 konsoller i 2009. Styret foreslår derfor at det tas sikte på å få utbedret 
konsoller av noe større omfang i 2010. 
 
Antatt utgift for 2010:     kr. 200 000,- 
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7. Elektrikerarbeider  
Etter kontroll av nød- og ledelys anlegget i garasje- og heishuset ble det oppdaget at systemet 
ikke har vært kontrollert og fungerte ikke.  Anleggene ble reparert og kontrollert tidligere i 
år.  Sikringsskapene i garasjen var i dårlig forfatning og er også blitt skiftet ut. 
 
Nød og ledelys til garasje og heishus:  kr. 150 000,-  
Sikringsskap i garasjen:    kr.   50 000,-   
 
Antatt utgift for 2010:    kr. 200 000,- 
 
8. Vannskader. 
Det er 5 kjente lekkasjesaker som må følges opp i 2010.  Erfaringsmessig dukker det opp nye 
vannskader når snøen smelter. 
 
Budsjett for vannskader i 2010:    kr. 300 000,- 
 
9. Utbedring/vedlikehold av røranlegg.  
Sameiets rør, spesielt i de øvre, nordlige delene av sameiet, trengs å etterses og eventuelt 
skiftes.  Vi må sannsynligvis skifte noen reduksjonsventiler og det er ønskelig å sette inn 
vannmålere for å måle faktisk forbruk og for å registrere eventuelle vannlekkasjer i rørnettet. 
 
Antatt utgift i 2010:      kr. 200 000,- 
 
8. HMS.  
Som selveiere er hver enkelt ansvarlig for HMS i sin egen seksjon, men styret er pålagt å 
kontrollere/registrere at dette blir gjort. Derfor fikk alle sameiere et skjema i postkassen i fjor. 
Styret er ansvarlig for HMS på fellesarealene. Stadig flere spørsmål knyttet til dette og 
kontrollen fra Oslo Brann- og redningsetat i fjor, gjør at vi må heve innsatsen på dette 
området. V kommer til å motta en rapport fra Norsk Brannvern hver gang de har kontroll. 
 
Antatte utgifter i 2010:     kr. 50 000,- 
 
9. Konsulenthonorarer 
Petter Lahlum fra Dr. Techn. Kristoffer Apeland As er vår faste bygningstekniske konsulet. 
Vi regner også at det blir noe konsulentbistand til diverse utredninger som må gjøres. 
 
Antatte utgifter i 2010:      kr. 200.000,- 
 
10. Uforutsette utgifter ved skade.  
Hvert år oppstår skader og uforutsette utgifter som fører til at styret må avvike fra 
vedlikeholdsplanen, derfor ønsker vi å avsette noen midler som ikke er øremerket til 
spesielle prosjekter. Håpet er da å kunne gjennomføre en større del av vedlikeholdsplanen 
uten omprioriteringer. 
 
Antatte utgifter i 2010:     kr. 100 000,- 
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Forslag til vedtak - Vedlikeholdsbudsjett 2010:  
 
Sameiermøtet vedtar følgende vedlikeholdsbudsjett for 2010: 
 
Vedlikehold heis     kr.     80 000,-  
Vedlikehold garasjehus og port   kr.     85 000,-  
Vedlikehold bolighus, gangveier etc.  kr.   200 000,- 
Grøntarealer      kr.     70 000,- 
Vedlikeholdsplan     kr. 2 500 000,- 
Totalt       kr. 2 835 000,- 
 

 

Sak 4.2 Forslag fra Inger Helene Madshus, A.Ø. 136.  Installasjon av varmepumper i 
  sameiet. 

 
Basert på myndighetenes prioriteringer og ønsker om bruk av ”miljøvennlig” energi ønskes 
at Årsmøtet diskuterer mulighetene for installasjon av luft-luft varmepumper i leilighetene. 
Varmepumper vil være mer økonomisk enn elektrisk fyring. Leilighetene på Skogen er 
relativt kalde og dårlig isolerte, og oppvarming blir kostbart i perioder med kaldt vær (som 
vinteren 2009-2010). Varmepumper vil også bedre inneklimaet i sommersesongen. Det er om 
sommeren stort behov for avkjøling/solskjerming fordi vindusveggene vender mot vest. 
Motargumentet mot varmepumper hevdes å være at dette representerer en fasadeendring. 
Det er imidlertid mulig å installere den utvendige delen av varmepumpen lavt nede på 
terassen. På denne måten vil enheten ikke være synlig fordi den skjermes av rekkverket. Det 
blir derved en ikke synlig fasadeendring.  I diskusjonsgrunnlaget ligger også at det allerede 
er foretatt en rekke fasadeendringer av leiligheter på Skogen.  Noen av disse har vært 
”akseptert” av Årsmøtet, mens en rekke andre endringer virker det som om den enkelte eier 
har utført på egenhånd uten å innhente tillatelse. Dette gjelder for eksempel montering av 
svære parabolantenner. På bakgrunn av slike store og synlige endringer synes installasjon av 
varmepumper å være et lite inngrep. Den eneste ulempen man bør være klar over er at det 
vil bli noe støy (som svak susing). 
Alternativt kan det vurderes fjellvarme. Sameiet har så vidt vites fortløpende kontakt med 
bygg- og anleggskyndig konsulent som bør kunne vurdere de tekniske aspektene ved slike 
installasjoner. 
 
Forslag til vedtak: 
Det gis en generell tillatelse til å installere varmepumper etter at den beste plasseringen av 
slike er vurdert. 
 
Subsidiært: 
Det gjøres en teknisk utredning om muligheter for installasjon av fjellvarmeanlegg. 
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Styrets kommentar/ forslag til vedtak: 
Styret forusetter at etablering av varmepumpe ikke skaper problemer for naboer verken 
estetisk eller støymessig.  Ethvert tiltak skal godkjennes av styret. 
 

Sak 4.3 Forslag fra Karin Hallen, A.Ø. 256.  Utskiftning dør og vinduer ut mot  
  terrasse. 

  
I forbindelse med planlagt renovering av min leilighet ønsker jeg å skifte dør og vinduer ut 
mot terrasse. Jeg viser til sak 4.2 fra sameiermøte i 2007 (Stigen A.Ø. 160 og Møller A. Ø. 191) 
der det ble vedtatt at man kunne skifte ut dører og vinduer med skyvedør mot at man 
innhentet eksperthjelp og godkjenning fra sameiets tekniske ekspert.  
  
Jeg søker derfor om en tilsvarende endring men ønsker som prioritet 1 en glassfoldedør 
istedenfor en skyvedør.  Ut i fra mitt skjønn vil en foldedør være mer lik den eksisterende 
fasaden i den grad den er synlig fra andre steder.  Man kan få samme farge på utsiden som 
sameiets eksisterende vinduer og dører (ref tilbud).  Med en foldedørløsning vil det dessuten 
heller ikke være behov for kranbil ved montering. 
  
(Tilbudet fra entreprenør og bilder legges frem på årsmøtet, da det er svært plasskrevende å 
ha de med i innkallingen.) 
 
Styrets kommentar/ forslag til vedtak: 
Styret er skeptisk til konsekvensene av en slik løsning og det tenkes her særskilt på at 
montering av en slik glassfoldevegg vil utløse en rekke byggtekniske utfordringer (beslag, 
oppkanter, fuktsikring/dampsperrer/vindsperrer, statikk, osv.) som vi forutsetter ivaretas av 
beboer/tilbyder.  Et annet problem er at dette blir regnet som en fasadeendring og må søkes 
godkjent av både sameiermøtet og plan- og bygningsetaten.   

Styret anbefaler at forslaget ikke vedtas. 

 

Sak 4.4 Forslag fra Thomas Høven, A.Ø. 154.  Reparasjon av gjerdet mellom plassen 
  med flaggstang og gangvei på 5. plan. 

  
Gjerdet og store betongkasser mellom plassen med flaggstanga (garasjetaket) og gangveien 
rettes opp og repareres. I dag står kassene litt skjevt, og gjerdet har fått gjennomgå spesielt i 
forbindelse med snømåking. Det hele fremstår i dag som lurvete.  
  
Det bør tas opp med firmaet som brøyter at man utviser litt større varsomhet for å unngå 
skader både på gjerdet og betongkonstruksjoner. Ved flytting av snø fra gangveien over på 
garasjetaket bør snøfreser benyttes istedenfor traktor med skuffe.  
 
 
 



 19

 
Styrets kommentar/ forslag til vedtak: 
Styret ser liten grunn til å ta opp dette som en sak på årsmøtet.  Styret foreslår at utbedring 
skjer.  Styret vil forsøke å få overført kostnaden for utbedringen til brøyteselskapet, noe de 
pleier å ta på seg 
 
Sak 5   Budsjett for 2009 

konto nr NAVN 2009 2010   

Driftsinntekter      

3100 Fellesutgiftsandeler 6 726 600 7 029 600  

3100 Ekstra innbet. Feb 2009 505 000 0  

3120 Motorvarmegebyr/garasje 58 000 75 000  

 Andre inntekter 10 000 10 000   

Sum Driftsinntekter 7 299 600 7 114 600   

     

Driftskostnader    

5330 Styrehonorar 170 000 170 000  

5400 Arbeidsgiveravg. 24 000 24 000  

6240 Renhold 130 000 130 000  

6250 El strøm, lys 390 000 390 000  

6270 Vaktmestertjenester 300 000 300 000   

6275 Snøbrøyting og strøing 265 000 265 000   

6280 Skadedyrkontroll / renhold 29 000 29 000   

 Serviceavtale brannvern  42 000   

6420 Verktøy, matrialer, søppelsekker m.m 33 000 35 000   

6500 Vedlikehold heis og driftsavtale 80 000 80 000   

6520 Vedl.h.garasjehus 85 000 85 000   

6530 Vedl.h. bolighus, gangv.m. 200 000 200 000   

6540 Grøntarealer 70 000 70 000   

6550 Vedlikeholdsplanen 2 100 000 2 400 000   

 Ferdigstillelse 8. plan (ekstrainnbet.) 512 500   

6610 Regnskapsførsel 86 000 96 000   

6620 Revisor 16 000 18 000   

6640 Konsulenttjenester 80 000 50 000   

6710 Kontorrekvisita 1000 1 000   

6810 Telefon - fax 8 000 8 000   

6940 Porto 1000 1 000   

7190 Andre driftsutgifter 19 000 20 000   

7500 Forsikring 782 000 800 000   

7520 Vakthold (verdisikring) 36 000 45 000   

7530 Get kabel TV 342 600 351 000   

7710 Sameiermøter 4 500 3 000   

7762 Vann- og avløpsavgift 747 000 703 000   
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7764 Feieravgift 31 000 26 000   

7766 Renovasjon/miljøtransport 231 000 243 000   

7770 Transaksjons og bankkost 7 000 7 000   

Sum Driftskostnader 6 780 600 6 592 000   

      

Sum Driftsresultat 519 000 522 600   
Styret og revisor foreslår at vi fortsetter å la fellesutgiftene være på dagens nivå (kr. 2 900), 
fordi det gir sameiet en bedre likviditet og egenkapital.  Det vil også gjøre det mulig for 
sameiet i fremtiden å kunne utføre større vedlikeholdsoppgaver uten å måtte innhente 
ekstrainnbetalinger som tidligere. 

 

Sak 6  Valg 

 

Valgkomiteen har foreslått følgende personer til valg: 
 
 Styreleder:  
   Mette Steen Mesna, Arnulf Øverlands vei 225 (gjenvalg) 
  

Styremedlemmer: 
      Steffen Brandstad, Arnulf Øverlands vei 218 (gjenvalg) 
      Knut Bidne, Arnulf Øverlands vei 107 (gjenvalg) 
      Erik Ruud-Olsen, Arnulf Øverlands vei 133 (nyvalg) 
      Kristian Langhoff Dahlen, Arnulf Øverlands vei 227 (nyvalg) 
      Harald Schiøtz, Arnulf Øverlands vei 250 (nyvalg) 
 
 
Valg av valgkomité:  
      Roar Skålin, Arnulf, Øverlands vei 224 (gjenvalg) 
      Hanne Heiberg, Arnulf Øverlandsvei 251 (nyvalg) 
      Barbro Bottheim, Arnulf Øverlands vei 131, (nyvalg) 
 
Roar Skålin ønsker avlastning og valgkomiteen arbeider for å finne en avløser. 
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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 22. mars 
2010.  

Sameieren(e)s navn:   _______________________________________________  

 

Adresse: Arnulf Øverlandsv.    _______________________________________________ 

 

Seksjons nummer:   _______________________________________________ 

 

Underskrift:    _______________________________________________ 

 

Klipp her ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ADGANGSTEGN 

til sameiermøtet i Skogen Boligsameie 22. mars 2010. 

 

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. 


