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Innkalling til sameiermøte i 
Skogen Boligsameie 

Torsdag 17. mars 2011 kl. 18.00 
Voksen kirke (underetasje), Jarbakken 7 

 

Styret innkaller til sameiermøte i henhold til vedtektenes § 5. Møtet er varslet i Skogen Rundt 
den 6. februar 2011.  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 innkallingen, 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. 7) 

4. Forslag: 

4.1 Forslag fra styret om vedlikeholdsbudsjett. (s. 13) 

4.2 Forslag fra Kari Kristine Berger, A.Ø. 209, forbud mot kjøring på gangveiene 
mellom kl. 22 og 07 for private biler og taxi. (s. 16) 

5. Budsjett for 2011. (s.17) 

6. Valg (s. 18) 

 

Fullmaktsskjema og adgangstegn til sameiermøtet er vedlagt sakspapirene. 

 

Oslo 9. mars 2011 

Styret 
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Sak 2  Styrets beretning for driftsåret 2010 

Styret har i perioden bestått av Mette Mesna (leder), Knut Bidne (frem til 5.1.2011), Steffen 
Brandstad, Harald Schiøtz, Erik Ruud-Olsen og Kristian L. Dahlen.  Regnskapsfører har vært 
Anna Regnskap AS og revisor Lars Harald Brinchmann.  Det har vært avholdt 9 styremøter. 
Valgkomiteen har bestått av Roar Skålin, Hanne Heiberg og Barbro Bottheim. 
 
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 er godt kjent med sameiets 
bygningsmasse og planlegger både kortsiktige og langsiktige vedlikeholdsoppgaver. Styret 
er fornøyd med hans arbeid. 
 
Økonomi  
Egenkapitalen er per 31. desember 2010 kr 2 238 595.  Regnskapet for året 2010 viser et 
årsoverskudd på kr 618 388 mot budsjettert overskudd på kr 522 600.  
 
Forsikring  
Forsikringspremien er for perioden 1.6.2010 til 31.5.2011 er kr 530 000.   
Sameiet byttet forsikringsselskap i juni 2010 fra Vesta til If Skadeforsikring.  Dette fordi 
tilbudet fra IF Skadeforsikring lå kr 230 000 under den eksisterende avtalen med Vesta 
forsikring.  
 
Vedlikeholdsplan 
Vi har fått følgende rapport vedrørende vedlikeholdsarbeider fra Petter Lahlum hos Dr. 
techn. Kristoffer Apeland AS:  
 
Bærende konstruksjoner under husene - sikring: 
Utbedring av betongskader begynte 25.11.2010. Utbedring av påpekte betongskader iht. 
rapport av 29.04.2008 ble utført fortløpende av Vedlikehold Service Drammen, og arbeidene 
med punkter som ikke skyldes lekkasjer ble avsluttet ca. 16.12.2010. Et punkt vedr. 
forsterkning av en søyle/drager under vei mellom AØ 176 og AØ 177 gjenstår å ferdigstille 
da utbedring krever ståldetaljer som må spesiallages, galvaniseres og monteres. Det gjenstår 
nå å montere forsterkning. Bygging av gangbaner ble prioritert for sikring ifb. 
utbedringsarbeider og gangbaner ble etablert under AØ 240 – 246, AØ 176 – 178, AØ 262 – 
266 og AØ 276 – 282. Etablering av anleggslys i forbindelse med tilkomst for 
betongutbedring ble etablert under de fleste blokker, men det gjenstår å etablere lys under 
AØ 137 - 157, AØ 179 – 183, AØ 260 til halve AØ 258, AØ 268 – 274. 
Totale entreprenørkostnader 2010 for disse arbeider:   
kr 690 729,- inkl. mva 
I denne summen er utbedring ifb. fuktskader under AØ 244 – 246 medtatt. 
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Garasjeanlegget: 
Overside av garasjedekker belagt med støpeasfalt: 
Stikkprøver i garasjen og utbedring av et større prøvefelt i 4 etg. på p-plassene 424 og 425 ble 
gjennomført i oktober 2010. Konklusjonen av prøvene er at skadeomfanget er noe større enn 
det som er synlig på overflaten i form av "bobler" i asfalt, og mengden skadelige klorider er 
varierende. Høye kloridverdier ser ut til å være lokalisert til de områder der det er synlige 
”bobler” i asfalt. Omfanget er vurdert til at en mekanisk rehabilitering kan økonomisk sett 
være den beste løsning, forutsatt at skadeomfanget er begrenset til de felt der det er synlige 
tegn til skader i overflate i form av bobler, men med forbehold om at videre arbeider kan 
avdekke et større skadeomfang.   
Vedr. søyler: 
Prøver tatt på søyler viser at skadeomfanget kan begrenses til der det er synlige skader i dag, 
med forbehold om at vurderingen er basert på stikkprøvekontroller. 
Entreprenørkostnader ifb. prøvefelt i 2010:  
Kr 122 338,- inkl. mva.  
 
Fuger: 
Fuger i akse 40 ble utbedret i plan 2, 3, 4 og 5. Fuge på plan 5 viste seg å være annerledes 
bygget opp enn fuger i garasjen. Ved utbedringen av fuge på 5. plan viste det seg at det her 
er tresviller på hver side av fugen som muligens er lagt som avslutning/opplegg for 
støpeasfalt/membran. Membranen var her trukket over tresviller/fugen. Utbedring av 
dilatasjonsfugen viste seg å være vanskelig da støpeasfalten og membranen satt homogent i 
hverandre og det er ikke lagt glidesjikt mellom lagene, dvs. at det var vanskelig eller umulig 
å blottlegge og skjøte på eksisterende membran. En fullgod utbedring vil kreve at store deler 
(sannsynligvis hele) av dekket blottlegges og ny membran legges. Dette er en detalj som det 
hefter seg mye usikkerhet og risiko ved. Dette vil også gjelde for reparasjoner på alle 
lekkasjepunkter som omfatter gamle membraner. Det ble avtalt at det skulle gjennomføres en 
foreløpig utbedring ved oppskjæring av hele fugen og at det ble lagt en bløt støpeasfalt som 
kan ta opp bevegelsene noe, men det er usikkert om dette vil stoppe lekkasjene. Det er 
anbefalt på sikt en vurdering av løsningen og en nærmere vurdering av detaljer og 
kost/nytteverdi.    
 
Entreprenørkostnader ifb. fuger i 2010:  
Kr 138 800,- inkl. mva.  
 
Konsoller og gavlvegger: 
Konsoller: 
Utbedring av konsoller ble utført på AØ 213/215, AØ 105/107, AØ 130, AØ 239 og AØ 267. 
Ubedring av konsoller og fuge på overside er vanskelig pga. tilgjenglighet som følge av at 
det er boder som dekker spalten mellom balkongene (betongelementene). Erfaring fra en 
balkong viser at lagte fliser kan føre til ansamling av fukt (pga. nedkant/spalte) i randsone 
ved vegg mot bod pga. endret vannavrenning. Dette fører igjen til økt fuktbelastning på fuge 
med påfølgende risiko for lekkasjer i leilighet og malingsavflassing på konsoll. Det anbefales 
etablert rutiner for rensk av vannkummer og nedløp. 
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Gavlvegger: 
Totalt ble det utbedret tre gavlvegger i 2010. Dette var gavlvegger med vanskelig tilkomst og 
i bratt terreng mot nord (AØ 130/238, AØ 239/260 og AØ 267/282).  
 
Entreprenørkostnader ifb. galvegger og konsoller i 2010:   
Kr 540977,- inkl. mva.  
 
Lekkasjesaker: 
Befaringer, kontroller og vurderinger gjort i 2010. 
Følgende konklusjoner er gjort: 

• Fukt pga. inngangspartier er antatt avklart og prøvebeslag montert på AØ 244-246. 
Fuktskader som følge av vann over DT-elementer er utbedret under blokken i nr. 242-
244. 
Fuktig isolasjon og ødelagte gipsplater ble skiftet ut med nytt.  
Årsak til fuktinntrengning kan skyldes manglende membran og fuktsikring i 
inngangspartier som er skiferbelagte med innbygget rist/sandfang. Det skal ikke 
utelukkes at fuktproblemene også kan skyldes kondens da det ble observert 
kondensdråper i himlinger under inngangspartier mange steder. Full utbedring 
krever sannsynligvis fuktsikring av grunnmur, fjerning av skifer/påstøp, ny påstøp, 
membran m/detaljer og ny skifer. Evt. isolering på underside kan være aktuelt. For å 
begrense kostnader og omfang av utbedringsarbeidene er det som et alternativ 
montert et prøvebeslag i bakkant av DT betongelementer for å hindre ny fukt i å 
komme inn på gipskledte stendervegger. Det ble foretatt enkle fuktmålinger inne i 
leilighet AØ 244 og det ble ikke påvist fukt på tilstøtende flater til inngangsparti inne i 
leiligheten. Antydinger til fukt ble påvist i bod. Generelt nevnes at fuktskjolder på 
gipsvegger under tilsvarende inngangspartier er observert andre steder, men i mindre 
grad(med forbehold om at vurderingen er basert på en visuell observasjon). Det er 
også registrert kondensdråper i himlinger under inngangspartier.  
 

• Lekkasje i AØ 95, fukt konstatert i isolasjonen, muligens større utskifting/omtekking. 
Årsak er sannsynligvis vanninntrengning i randsoner og avslutninger.  Utbedres når 
været tillater det. 

• Lekkasje i nr. 103: periodevise lekkasjer ved antatt slagregn. Taktekkerfirmaet Nortekk 
antar at lekkasjen skyldes feil på beslag på oppkant/gesims over bod. Utbedres når 
været tillater det. 

• Lekkasje i AØ 213: Utbedret ved at fuge mellom balkonger/konsoll ble utbedret. 
Kontrollåpning av felt på taket viste ingen fukt i isolasjonen på tak. 

• Lekkasje i AØ 154 pga. frost i vannledning i vegg. Avtale om endring av føringen i 
2011? Avtales nærmere.  

• Skade på takpapp i AØ 140 utbedret  av Nortekk AS 
• Mulig lekkasje i AØ 235. Nortekk AS skal kontrollere isolasjonen på taket så snart 

forholdene tillater det. Omfang ikke kartlagt. 
• Kontroll og rensk av slukrister på tak/nedløp må gjennomføres to ganger årlig. 

Serviceavtale med taktekkerfirma bør vurderes. 
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Nye takrenner C-boligene 
Nye takrenner er blitt montert på C-boligene.  Arbeidene skulle ha vært utført før nytt år, 
men på grunn av den ekstreme kulden på den tiden er disse kommet på plass i februar 2011.  
Kr 110 000 fra budsjettet i 2010 er blitt overført til vedlikeholdsbudsjettet i 2011 for å dekke 
disse kostnadene. 
 
HMS, Røykvarslere og slukkeutstyr:  
Sameiet inngikk en 3-årig serviceavtale i 2010 med firmaet ”Norsk Brannvern”.  Avtalen 
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 får alle boliger et ”hjembesøk” hvert år for oppgradering av varslere og 
slukkeutstyr og informasjon om rømmingsveier og utstyr.   
Det ble planlagt å montere brannstiger flere steder i sameiet for å gjøre rømningsmuligheter 
fra store høyder lettere fra seksjonene.  Det ble montert noen stiger før kulden gjorde 
arbeidene vanskelige.  Arbeidet vil bli gjenopptatt nå på våren.   
 
Nød og ledelys i garasjer og heishus.  
En ny nødlyssentral med overvåkningsutstyr og 80 lys ble montert i garasjen og heishuset i 
løpet av våren.   
 
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.  Disse arbeidene skulle blitt igangsatt i 2010 og er under planlegging og 
vil bli gjennomført i første halvdelen av 2011.  
 
Vaktmester/ snømåking  
NEAS har stått for vaktmestertjenesten i 2010. Utover å få utført primære oppgaver som 
søppeltømming og lyspæreskifting, har styret gjentatte ganger måttet følge opp de fleste 
tiltak for å få disse gjennomført. Som følge av dette ble det sommer 2010 tatt kontakt med tre 
firmaer i bransjen, og tilbudet fra AS Alt i Vaktmestertjenester (AIV) ble akseptert. 
Kontrakten med AIV spesifiserer de tjenester som skal gis til en fast pris. 
AIV overtok 1. januar 2011 etter å ha tatt enkelte oppdrag for oss i 4. kvartal 2010. 
Erfaringene så langt er meget gode. 
Snøbrøytingen har vært utført av Gårdreform AS til styrets fulle tilfredshet. Det har vært 
noen klager på at snø er blitt lagt på steder hvor den hindrer atkomst, og i disse tilfellene har 
det vært gjennomgående rask respons fra firmaets side. Videre har Gårdreform vært 
imøtekommende med hensyn til vederlagsfri utbedring av skader som følge av brøytingen. 
 
Renhold  
Fokus Renhold er sameiets renholdere. De vasker heishuset og tilstøttende arealer.  Sameiet 
er fornøyd med deres innsats. 
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Sonene og grøntarealene  
Fellesdugnad ble arrangert i mai 2010 med tradisjonelt opplegg.  I tillegg har de 
sonetillitsvalgte både før og etter fellesdugnaden tatt initiativ til dugnader innad i sine 
respektive soner. 
 
Sonetillitsvalgte i 2010 har vært: 
 1 syd: Jeanette Helene Krøger (AØ 99) 
  1 nord: Per Bjørn Sandvold (AØ 117) 
  5 syd: Arild Paulsen (AØ 171) 
  5 nord: Kjell Kallseter, (AØ 138) 
  6 syd: Rina Lilje (AØ 195) 
 6 nord: Kjartan Farnes (AØ 219) 
 7 syd: Jan Mjelde (AØ 252) 
 7 nord: Cecilia Jonth (AØ 265) 
 8:  Jens Solli (AØ 274) 
 
Styret takker de sonetillitsvalgte for solid innsats i 2010. 
  
Websider 
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, 9. mars 2011 
Mette Mesna (sign.), Steffen Brandstad (sign.) Harald Schiøtz (sign.),  

Erik Ruud-Olsen (sign.), Kristian L. Dahlen (sign.)  
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Sak 3   Regnskap med revisors beretning 

 Resultatregnskap      
       
   Regnskap  Budsjett Regnskap 
 Driftsinntekter Noter 2 010  2 010 2 009 
       
 Fellesutgiftsandeler 1) 7 029 600  7 029 600 6 726 600 
 Ekstra innbetaling  1) 0  0 505 000 
 Motorvarmegebyr/garasje 2) 67 750  75 000 56 050 
 Andre inntekter 2) 4 900  10 000 19 589 
 Ekstrainnbet periodisering  0   7 500 
Sum Driftsinntekter 1),2) 7 102 250  7 114 600 7 314 739 
       
 Driftskostnader      
 Styrehonorar  170 000  170 000 170 000 
 Arbeidsgiveravg.  23 970  24 000 23 970 
 Renhold  161 108  130 000 132 858 
 El strøm, lys  568 656  390 000 359 547 
 Vaktmestertjenester  328 323  300 000 236 457 
 Snøbrøyting og strøing  211 734  265 000 187 979 
 Skadedyrkontroll / renhold  23 367  29 000 28 912 
 Serviceavtale brannvern  41 663  42 000  
 Verktøy m.m  55 028  35 000 21 374 
 Vedlikehold heis og driftsavtale  76 436  80 000 83 253 
 Vedl.h.garasjehus  48 311  85 000 80 078 
 Vedl.h. bolighus gangv.m.  222 165  200 000 267 381 
 Grøntarealer  88 629  70 000 95 997 
 Vedlikeholdsplanen  2 355 179  2 400 000 2 778 004 
 Regnskapsførsel  96 000  96 000 85 000 
 Revisor  18 000  18 000 20 000 
 Konsulenttjenester  16 111  50 000 8 845 
 Kontorrekvisita  2 425  1000 259 
 Telefon - fax  6 719  8 000 7 694 
 Porto  1 232  1000 452 
 Andre driftsutgifter  13 088  20 000 12 763 
 Forsikring 11) 605 395  800 000 772 389 
 Vakthold (verdisikring)  -549  45 000 44 398 
 Get kabeltv  350 118  351 000 342 591 
 Sameiermøter  2 320  3 000 1 750 
 Vann- og avløpsavgift  702 659  703 000 702 659 
 Feieravgift  25 597  26 000 25 596 
 Renovasjon/miljøtransport  257 053  243 000 231 744 
 Transaksjons og bankkost  5 603  7 000 6 198 
Sum Driftskostnader  6 476 340  6 592 000 6 728 148 
       
Sum Driftsresultat   625 910  522 600 586 591 
       
 Annen renteinntekt      
 Renteinntekter bank, post  19 289  0 12 214 
 Renter innbetalt av sameiere tomt 5) 442 722   522 953 
Sum Finansinntekter  462 011   535 167 
       
 Annen renteinntekt      
 Renteutgifter  26 810   9 499 
 Renter lån .98330 5) 442 722   522 953 
 Renter vedr innbet fra sameiere     
 Andre finansutgifter     
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Sum Finanskostnader  469 532   532 452 
Sum Finansresultat  -7 521  0 2 715 
       
 Årets resultat  618 388  522 600 589 306 
 Overført fra/til vedlikeholdsfondet 110 000   589 306 
 Overført til ny egenkapital  508 388    
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 Balanse     

      

Eiendeler Note 2 010  2009  
      
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm     
 Parkeringsplasser tomt 9) 911 508  911508  
 Traktor 10) 1 000  1000  
 Snøfreser tokvam 220 10) 1 000  1000  
 Dørtelefon 10) 1 000  1000  
 Møterom 10) 1 000  1000  
Sum Anleggsmidler 915 508  915508  
     
 Kundefordringer og andre fordringer     
 Debitoter/sameiere 1) 436 269  432298  
     
 Refusjoner og erstatninger 6) 41 933  33433  
 Påløpt ikke forfalt 7) 54 128  54128  
 Opptjent ikke fakturert 7) 127 750  40000 
 Forskuddsbet kostn. el. 8) 49 034  552255 
 Tomtekjøp Mellomregning  3) 12 920 418  12920418  
 Nedbetaling Tomt 4) -5 486 039  -5155961  
Sum Andre fordringer 7 707 224  8444273  
      
 Bankinnskudd, kontanter og lignende     
 DnbNor 7878.05.09693 2 020 814  2126936  
 Bn bank 9235 12 40018 10  7721  
Sum Bankinnskudd 2 020 824  2134657  
      
Sum Eiendeler 11 079 825  11926736  
      
Egenkapital og gjeld     
 Annen egenkapital     
 Vedlikeholdsfond -140 623  -30623  
 Egenkapital pr 1/1 -1 589 584  -1000278  
 Årets resultat -508 388  -589306  
Sum Annen egenkapital -2 238 595  -1620207  
      
 Gjeld     
 Dnb lån nr 5083 81 98330 5) -7 538 162  -7853047  
 Leverandørgjeld 13) -854 047  -2010210  
 Skyldig arb.avgift og skattetrekk -107 830  -83070  
 Forskudd fra kunder innbetalt 1) -248 281  -269392  
 Periodisering ekstrainnbetaling 2) 0  0  
 Påløpt kostnad 12) -92 910  -90810  
Sum Annen gjeld -8 841 230  -10306529  
      
Sum Egenkapital og gjeld -11 079 825  -11926736  
      
 

 

 



NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2010 
 
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 7 029 600,-.   I tillegg ble det fakturert for innbetaling av renter og avdrag med kr 772 800 til 
lånet som ble opptatt ved kjøp av tomtene; tidligere benevnt som festetomtene.  Rentene betales og Innbetalingene blir fortløpende 
overført avsatt mot konto nedbetaling tomt.  Forfalte fellesutgiftsandeler var på kr 436 269,-.  Samtidig hadde også mange betalt 
fellesutgifter for forskudd, slik at gjeld til sameierne var på kr 248 281,-.  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      67 750,- 
Purregebyr, dugnad og andre inntekter   kr        4 900,- Totalsum kr  71 139,- 

 
 
 
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 sameiemøte avholdt i 2007, hvor det ble besluttet at de av sameierne som ønsket det 
kunne innbetale sin andel av tomtekjøpet før låneopptak ble iverksatt.  55 av sameierne innbetalte sin andel kr 64 000,- 
totalt kr 3 520 000, mens resten, 147 sameiere ble med på langsiktig finansiering av tomten.  Senere har 7 sameier 
innfridd sin andel av lånet.   
 
Sum inngående saldo 2010          kr  -5 155 961,- 
Fakturert til sameierne   kr 460 a 140 stk renter/avdrag i 2010 i 12 mnd     kr     -772 800,-  
Betalt renter i 2010           kr      522 953,- 
Det var ingen som innfridde sin andel gjeld av felleslån i 2010      kr                 0,-  
 
Nedbetaling tomt           kr -5 486 039,- 
 
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. 31.12.10 etter rente og avdragbetaling kr 7 538 162,-. 
Betalte renter og avdrag  2010 kr 442 722 og 314 885,-.  
Neste års renter og avdrag er stipulert til kr 452 416,- og kr 326 020,-  Totalt kr 778 436,-.   
 
Note 6 Refusjoner og erstatninger 
Refusjoner  og erstatninger.    
        
Note 7 Opptjent ikke fakturert  
Beis og mindre andre fordringer.   Opptjent, inntektsført, men utsendt til oppgjør etter årsskiftet.    
 
Note 8 Forskuddsbetalte kostnader 
Fakturert fra Norsk Brannvern AS, Oslo Veggdyrkontroll og Telenor gjelder 2011. Forsikringspolisen for 2010 har endret 
betalingsplan med to-månedlig betalinger slik at ved årsskiftet har man betalt det som er polise for inneværende år. 
 
Note 9 Tomt til parkeringsplasser 
Tomt til Parkeringsplasser     kr         911 508,- 
 
 



Note 10 Driftsløsøre 
Traktor,                  sum pr 31.12.10    kr     1 000,- 
Snøfreser,               sum pr 31.12.10    kr     1 000,- 
Dørtelefonanlegg,   sum pr 31.12.10     kr     1 000,-  
Spise og møterom,  sum pr 31.12.10    kr     1 000,- 
 
Note 11 Forsikringspremie  
Forsikringspremie gjelder i perioden 01.01.2010 til 31.12.2010   kr 605 395,-. Sameiet skiftet forsikringsleverandør fra TryggVesta 
til If… polisenr. 3844478.  Dette har medført en betydelig reduksjon i forsikringspremien. 
 
 
Note 12 Påløpt kostnad 
Avsatte for påløpte kostnader ved årsskiftet. 
Neas       kr   -     124,- 
Revisjonskostnader     kr   -18 000,- 
Mellomregning styrets repr.     kr   -  4 089,-    
Støm og nettleie levert av Hafslund    kr   -70 697,- 
 
Sum       kr   -92 910,- 
 
 
Note 13 Leverandørgjeld 

  
Active 24 kr -223
Anna Regnskapsbyrå AS kr -9 160
Alt i Vaktmestertjenester AS Kr -2 810
Apeland, Dr. Tech Krist AS kr -97 855
Clas Ohlsen AS kr -717
Corroteam AS Kr -6 250
Crawford Door kr -66
Digital Rådgivning as kr -1 620
Euroskilt AS kr -519
Fokus Renhold as kr -45 990
Get AS kr -3 723
Hafslund kr -48 875
Neas AS kr -24 413
Norfolier AS kr -15 894
Norsk Nøkkelservice AS kr -2 603
Norsk Brannvern AS kr -100 155
Nortekk AS kr -10 781
Oslo Komm. Plan og Bygningsetat kr 3 520
Posten Norge A/S kr - 431
Schindler Stahl Heiser AS kr -5 722
Telenor AS kr -3 737
TrygVesta Forsikring kr -1 318
Union Consult VVS as kr -22 000
VS Vedlikeholdservice kr -456 441
   
Sum kr -854 047
  
 Samtlige leverandører har forfall januar/februar 2011.  Kostnadene er utgiftsført i 2010.  
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Sak 4  Forslag til sameiermøtet 

4.1  Forslag fra Styret:  Vedlikeholdsbudsjett 2011 

 

Styret har, sammen med vår bygningstekniske konsulent Petter Lahlum fra Dr. techn. 
Kristoffer Apeland AS, gjennomgått behovet for vedlikehold i 2011. 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 3 300 000,- 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 2011 vil bli: 
 
Vedlikehold heis     kr      80 000,-  
Vedlikehold garasjehus og port   kr      60 000,-  
Vedlikehold bolighus, gangveier etc.  kr    200 000,- 
Grøntarealer      kr      70 000,- 
Vedlikeholdsplan     kr 3 300 000,- 
Totalt       kr 3 710 000,- 
 
 
1. Bærende konstruksjoner under boligene. 
Det vil bli tatt utgangspunkt i rapport fra Kristoffer Apeland AS datert 29. april 2010. 
Dette er vedlikehold som må antas å gå over flere år.  
Hovedaktiviteter som startet opp i fjor er: 

• Utbedre gjenværende betongskader som er fuktrelaterte. Omfanget kan være 
betydelig, avhengig av membraner/detaljer på oversiden. Her inngår også 
dilatasjonsfuger. 

• Kontrollere og vurdere nærmere behovet for fjellsikring. 
• Bedre lysforholdene og luftsirkulasjon under plan 5. 
• Etablere tilkomst/gangbaner/lys under blokkene AØ 137 til 157 og AØ 213 til 223.  

 
Budsjett avsatt til arbeider i 2011:    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, etter mekanisk reparasjon av 
synlige skader på gulvene. 

• 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. 

 
I 2010 ble et prøvefelt på 4. plan i garasjen undersøkt og rehabilitert.  Det viste seg at 
skadebildet er noe større enn det som vises i form av bobler i asfalten. Felt i øvre plan ble 
utbedret ved at asfalt i hele feltet på to parkeringsplasser ble fjernet og skader som var 
synlige på betongoverflaten ble utbedret. I tillegg ble det avdekket felt med bom hvor det 
ikke var synlige skader på betongoverflaten. Også disse felt ble utbedret.  
 
Kostnadsvurdering: Basert på et areal på 25 m2 og en entreprenørkostnad på ca. kr 100 000,- 
inkl. mva. antas en kvadratmeterpris på ca. kr 4 000,- inkl. mva. Dette legges til grunn for en 
kostnadsvurdering der skadeindikatorer i form av ”bobler” i asfalten samles/slås sammen i 
større felt og hvor en utbedring kun vil begrense seg til disse feltene. Samles bobler i felt vil 
det være 16 felt av varierende grad med et areal på ca. 350 m2. Dersom skadeomfanget er 
begrenset til felt med bobler og entreprisekostnaden er på kr 4 000,- pr. m2, vil en samlet 
entreprisekostnad ligge på ca. kr 1 400 000 inkl. mva. (Det er ikke regnet med det området 
som ble kontrollert og rehabilitert i 2010). Utbedring av søyler kommer i tillegg. Budsjettet er 
avhengig av metode for utbedring.  
 
Arbeidet vil bli igangsatt på det øverste planet i garasjen og man vil deretter arbeide seg 
nedover i garasjen.  De mest utsatte områdene i garasjen ligger i kjørebanen i den sørlige 
delen av garasjen.   Den delen av garasjen som ikke utbedres i 2011 foreslås utbedret i 2012.   
 
Det vil bli begrensninger i forbindelse med parkering mens arbeidene pågår. 
 
Avsatt til dette arbeidet i 2011:   kr 800 000,- 
 
3.  Utbedring av balkongkonsoller 
Omfang utbedring i 2011 antas som i 2010. Økning bør vurderes. Utbedring av fuge der 
bodvegg finnes er vanskelig. Der det er lagt fliser økes fuktbelastning på dilatasjonsfuge 
mellom balkongene. Fem konsoller ble utbedret i 2010.  Vi håper å få utbedret noen flere i 
2011. 
 
Antatt utgift for 2011:     kr 250 000,- 
 
4. Maling/rehabilitering av gavlvegger. 
Vi forsetter å rehabilitere og male gavlvegger.  
 
Antatt utgift for 2011:     kr 350 000,- 

 
 

5. Lekkasjesaker videre undersøkelser - oppfølging i 2011: 
Viktige saker:  

- Mulig utskifting av taktekking på nr. 95 (+97): under avklaring, meget usikkert.  
- Mulig taklekkasje i AØ 235: Omfang ikke avklart. 
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- Lekkasje nr. 103: Lekkasjeårsak ikke entydig, mulig at utbedring av beslagarbeider 
 kan stoppe den sporadiske lekkasjen. 

- Fuktskader som følge av vann over DT elementer. Her utbedret i nr. 242-244. 
- Antydninger til begynnende fukt andre steder på plan 8, men holdes under oppsikt, 

 d.v.s. ikke utbedring i år. 
 
Antatt utgift for 2011:     kr 400 000,- 
 
6. 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.  
Disse arbeidene skulle utføres i 2010 men pga. planlegging og kontakt med kommunen har 
det tatt lengre tid enn beregnet å komme i gang. 
 
Antatt utgift i 2011:      kr 200 000,- 
 
7. Beising av C-boligene og fellesarealene.  
Som selveiere er hver enkelt ansvarlig for å beise sin egen seksjon, men på grunn av HMS og 
den enkelte sameiers trygghet, utsatte takkonstruksjoner og behov for stillaser må beising av 
C-boligene foretas av profesjonelle malere.  Sameiet har også en del utvendige 
trappeområder og trevegger som trenger å beises.  Alle vanskelig tilgjengelige trevegger på 
bodene på nordsiden av sameiet ble beiset i fjor i forbindelse med utbedring av gavlveggene. 
 
Antatte utgifter i 2011:     kr 500 000,- 

 
8. Utskifting av utelys på C-boligene, langs gangveien 7. plan. 
Mange av utelysene på C-boligene langs gangveien er i dårlig stand.  Styret foreslår å bytte 
lysarmaturene med lamper som sitter bedre inntil veggen.  Antall lyspunkter reduseres noe. 
 
Antatte utgifter i 2011:     kr 50 000,- 
 
9. Konsulenthonorarer 
Petter Lahlum fra Dr. techn. Kristoffer Apeland AS er vår faste bygningstekniske konsulent.  
 
Antatte utgifter i 2011:      kr 250 000,- 
 
 
 
Forslag til vedtak - Vedlikeholdsbudsjett 2011:  
 
Sameiermøtet vedtar følgende vedlikeholdsbudsjett for 2011: 
 
Vedlikehold heis     kr      80 000,-  
Vedlikehold garasjehus og port   kr      60 000,-  
Vedlikehold bolighus, gangveier etc.  kr    200 000,- 
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Grøntarealer      kr      70 000,- 
Vedlikeholdsplan     kr 3 300 000,- 
Totalt       kr 3 710 000,- 
 

 

Sak 4.2 Forslag fra Kari Kristine Berger, A.Ø. 209 

Jeg får ikke selv deltatt på sameiermøtet torsdag 17. mars, men jeg har følgende forslag til 
endring av husordensregel 3 ”Trafikkmiljø”: 

I dag står det slik: Det er forbudt å bruke motorkjøretøy på gangveiene med unntak av 
nødvendig vare- og syketransport. 

Jeg foreslår endring til: Det er forbudt å bruke private motorkjøretøy og taxi på gangveiene 
kl 22-07. Kl 07-22 er motorkjøretøy kun tillatt ved nødvendig vare- og syketransport.  

Når det skrives slik hindres ikke utrykningskjøretøy.  

Ber om at dette forslaget tas med på møtet. Håper det blir vedtatt slik at dette trivsels- og 
helseproblemet får en løsning! 

Mvh, Kari Kristine Berger 

 
Styrets kommentar/ forslag til vedtak: 
Styret støtter dette forslaget, fordi vi ser at kjøring på gangveiene er et tiltagende problem og 
mener forslaget kan være med på å redusere noe av kjøringen. 
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Sak 5  Budsjett for 2011 
 
konto nr NAVN 2010 2011 2011    
        
3100 Fellesutgiftsandeler 7 029 600 7 029 600 7 575 000   

3100 Engangsinnbetaling kr 2500/seksjon 505 000    

3120 Motorvarmegebyr/garasje 75 000 75 000 75 000    
 Andre inntekter 10 000 10 000 10 000    
Sum Driftsinntekter 7 114 600 7 619 600 7 599 400    
        
Driftskostnader       
5330 Styrehonorar 170 000 170 000 170 000    
5400 Arbeidsgiveravg. 24 000 24 000 24 000    
6240 Renhold 130 000 140 000 140 000    
6250 El strøm, lys 390 000 550 000 550 000    
6270 Vaktmestertjenester 300 000 500 000 500 000    
6275 Snøbrøyting og strøing 265 000 220 000 220 000    
6280 Skadedyrkontroll 29 000 29 000 29 000    
 Serviceavtale brannvern 42 000 42 000 42 000    
6420 Verktøy, matrialer, søppelsekker m.m 35 000 35 000 35 000    
6500 Vedlikehold heis og driftsavtale 80 000 80 000 80 000    
6520 Vedl.h.garasjehus 85 000 60 000 60 000    
6530 Vedl.h. bolighus gangv.m. 200 000 200 000 200 000    
6540 Grøntarealer 70 000 70 000 70 000    
6550 Vedlikeholdsplan 2 500 000 3 300 000 3 300 000    
6610 Regnskapsførsel 96 000 96 000 96 000    
6620 Revisor 18 000 18 000 18 000    
6640 Konsulenttjenester 50 000 50 000 50 000    
6710 Kontorrekvisita 1000 1 000 1 000    
6810 Telefon  8 000 8 000 8 000    
6940 Porto 1000 1 000 1 000    
7190 Andre driftsutgifter 20 000 20 000 20 000    
7500 Forsikring 800 000 530 000 530 000    
7520 Vakthold (verdisikring) 45 000 10 000 10 000    
7530 Get kabel TV 351 000 360 000 360 000    
7710 Sameiermøter 3 000 3 000 3 000    
7762 Vann- og avløpsavgift 703 000 703 000 703 000    
7764 Feieravgift 26 000 26 000 26 000    
7766 Renovasjon/miljøtransport 243 000 330 000 330 000    
7770 Transaksjons og bankkost 7 000 7 000 7 000    
Sum Driftskostnader 6 692 000 7 583 000 7 583 000    
        
Sum Driftsresultat 422 600 36 600 16 400    
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Styret foreslår at vi enten betaler inn et engangsbeløp på kr 2 500 i juni 2011 eller vi at øker 
fellesutgiftene til kr 3 200 per seksjon per måned for å dekke inn kostnadene til rehabilitering 
av garasjedekket som beskrevet i forslag til vedlikeholdsbudsjettet.   

 

Forslag 1: Vi fortsetter å betale kr 2 900 per måned i fellesutgifter og i tillegg betaler inn et 
  engangsbeløp på kr 2 500 i juni 2011. 

Forslag 2: Vi øker fellesutgiftene fra dagens nivå på kr 2 900 til kr 3 200 for perioden 1. 
  april til og med 31. desember 2011.  Fra 1. januar 2012 til og med 31. mars 2012 
  reduseres fellesutgiftene igjen til kr 2 900. 

 

 

 

Sak 6  Valg 

 

I henhold til vedtektenes §10 er det valgkomiteens oppgave å fremme forslag på medlemmer 
til styret, valgkomité og eventuelt andre oppnevnte komiteer. 
 
Det er valgkomiteens oppfatning at styrearbeid på Skogen er en omfattende oppgave. Denne 
oppfatningen er basert både på egne opplevelser og samtaler med nåværende og tidligere 
styremedlemmer. Det skyldes både størrelsen på sameiet, kompleksiteten i bygningsmassen 
og at styret i tillegg til vanlige styreoppgaver også gjør mange praktiske oppgaver for og i 
sameiet. 
 
Konsekvensene av dette er, etter valgkomiteens vurdering, at det er vanskelig for styret å 
bruke tilstrekkelig med ressurser på langsiktig planlegging og styring og at det er vanskelig 
for mange av sameierne å ta på seg styreverv. Det første avhjelpes delvis av gode 
konsulenter, spesielt innenfor vedlikehold av betongkonstruksjonene, men det ville vært 
ønskelig at styret kunne brukt mer ressurser på analyse og planlegging. Det andre problemet 
erfarer valgkomiteen hvert år i sitt arbeid med å finne et nytt styre. Det er ikke heldig for 
sameierne at det er slik. For mange av oss er boligen her på Skogen vår største investering, og 
vi bør alle ha mulighet til å være med på å forvalte denne investeringen. 
 
Det er vanskelig å gjøre noe med størrelsen på sameiet og kompleksiteten i bygningsmassen. 
Derimot bør det være mulig å redusere omfanget av de praktiske gjøremålene til styret. 
Tidligere styrer har vurdert å sette bort oppgaver til profesjonelle boligselskap som OBOS. 
Ved å bruke en forretningsfører er det mulig å få hjelp til budsjettplanlegging, 
fakturahåndtering, regnskap, innkreving av felleskostnader, håndtering av forsikringssaker, 
planlegging og gjennomføring av sameiermøter osv. Det er vår oppfatning at dette vil kunne 
redusere omfanget av styrearbeidet i større grad enn det vi får til med dagens bruk av 
regnskapsbyrå. 
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Valgkomiteen vil derfor anbefale det nye styret å utrede bruk av forretningsfører og legge 
frem forslag om dette på neste sameiermøte. Vi understreker at dette ikke er til erstatning for 
byggeteknisk rådgiver, men det vil erstatte bruk av regnskapsbyrå og redusere omfanget av 
praktiske gjøremål for styremedlemmene. 
 
I arbeidet med å sette sammen et nytt styre har valgkomiteen konsultert nåværende og 
tidligere styremedlemmer og flere andre sameiere. Vi har snakket med mulige kandidater 
som har blitt foreslått av sameiere og vi har selv tatt kontakt med mulige kandidater. I 
henhold til vedtektene skal valgkomiteen i sine forslag tilstrebe lik kjønnsfordeling. Vi synes 
i tillegg det viktig med en viss kontinuitet i styret. Videre er det er viktig at det er en 
spredning av styremedlemmer på ulike plan og ulike typer boliger.   
 
Vi fremmer følgende forslag til nytt styre: 
 
Styreleder:  
 Mette H. Steen Mesna, Arnulf Øverlandsvei 225 (gjenvalg) 
 
Styremedlemmer:  
 Steffen Brandstad, Arnulf Øverlandsvei 218 (gjenvalg) 
 Harald Schiøtz, Arnulf Øverlandsvei 250 (gjenvalg) 
 Kjartan Farnes, Arnulf Øverlandsvei 219 (ny) 
 Kristine Månsson, Arnulf Øverlandsvei 256 (ny) 
 Øyvind Omang, Arnulf Øverlandsvei 249 (ny) 
   
Alle kandidatene har sagt seg villig til å stille til valg. Vi gjør for ordens skyld oppmerksom 
på at Øyvind Omang er samboer med valgkomiteens medlem Hanne Heiberg.  De øvrige 
medlemmene valgkomiteen er av den oppfatning at dette ikke skal diskvalifisere Omang, og 
kjenner han som en person med utmerkede egenskaper, både personlig og profesjonelt, for 
styrearbeid på Skogen. Det kan nevnes av Omang har bistått sameiet med opprettelse og 
vedlikehold av websider og arbeid knyttet til Rødkleiva-saken. 
 
Vi fremmer følgende forslag til ny valgkomité:  
 
 Barbro Bottheim, Arnulf Øverlandsvei 131 (gjenvalg) 
 Hanne Heiberg, Arnulf Øverlandsvei 249 (gjenvalg) 
 Jacob Vikse, Arnulf Øverlandsvei 230  (ny) 
 
Alle kandidatene har sagt seg villig til å stille til valg. 
 

 

 

 

Skogen Boligsameie 

Arnulf Øverlandsvei 81 – 282 
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0763 Oslo 

FULLMAKT 

Jeg/ vi gir herved 

Navn:      _______________________________________________  

 

fullmakt til å møte og stemme for meg/ oss på sameiermøtet i Skogen Boligsameie 17. mars 
2011.  

Sameieren(e)s navn:   _______________________________________________  

 

Adresse: Arnulf Øverlandsv.    _______________________________________________ 

 

Seksjons nummer:   _______________________________________________ 

 

Underskrift:    _______________________________________________ 

 

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

 

ADGANGSTEGN 

til sameiermøtet i Skogen Boligsameie 17. mars 2011. 

 

Sameieren(e)s navn:   _______________________________________________  

 

Adresse: Arnulf Øverlandsv.    _______________________________________________ 

 

Seksjonsnummer:   _______________________________________________ 

 

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. vedtektenes § 4. 


