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Innkalling til sameiermøte i

Skogen Boligsameie

Torsdag 15. mars 2012 kl. 18.00

Voksen kirke (underetasje), Jarbakken 7

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

den 23. januar 2012. 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. 12 )

4. Forslag:

4.1 Forslag fra styret om vedlikeholdsbudsjett. (s. 19)

4.2 Forslag fra styret om endring av vedtekter og husordensregler. (s. 23)

4.3 Forslag fra Liv Sedberg, A.Ø. 260. Endring av Husordensreglene vedrørende

spyling av balkong. (s. 24)

4.4 Forslag fra Tone Cecilie Høgestøl, A.Ø. 241 B. Endring av vedtektene

vedrørende fellesutgifter. (s. 25)

4.5 Forslag fra Brudvik, A.Ø. 199, Dotche/ Holland, Månsson/van Leeuwen, Tveito,

Årdal, A.Ø. 256. Ny husordensregel hvor beboerne henstilles om ikke å røyke

utendørs der det er til sjenanse for andre. (s. 27)

5. Budsjett for 2011. (s. 28)

6. Valg (s. 29)

Fullmaktsskjema og adgangstegn til sameiermøtet er vedlagt sakspapirene.

Oslo 9. mars 2011

Styret
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Sak 2 Styrets beretning for driftsåret 2011

Styret har i perioden bestått av Mette Mesna (leder), Steffen Brandstad, Øyvind Omang,

Harald Schiøtz, Kjartan Farnes og Kristine Månsson. Regnskapsfører har vært Anna

Regnskap AS og revisor Lars Harald Brinchmann. Det har vært avholdt 8 styremøter.

Valgkomiteen har bestått av Jakob Vikse, 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.

Økonomi

Egenkapitalen er per 31. desember 2011 kr 2 516 087. Regnskapet for året 2011 viser et

årsoverskudd på kr 277 492 mot budsjettert overskudd på kr 36 600.

Forsikring

Forsikringspremien er for perioden 1.6.2010 til 31.5.2011 er kr 530 000. Sameiet benytter If

Skadeforsikring.

Vedlikeholdsplan

Vi har fått følgende vedrørende vedlikeholdsarbeider fra Petter Lahlum hos Dr. techn.

Kristoffer Apeland:

Bærende konstruksjoner under husene - sikring:

Sikring av tilkomst under blokkene ble videreført fra 2010 og avsluttet høsten 2011.

Blokker er nå sikret der det er mulig tilkomst. Fremdeles er det noen få steder hvor tilkomst

er meget vanskelig/umulig og vil kreve betydelige ressurser og ombygninger.

Kort oppsummert ble det utført følgende arbeider:

 Under AØ 137 til 157: Utbedring og komplettering av eksisterende dårlige gangbaner.

Montering av rekkverk, utskifting av deler på gangbane med råte. Montering av

lysrekke under hele AØ 137 til 157. Fjerning av gamle og råtne byggematerialer

generelt under hele AØ 137 til 157.

 Under AØ 213 til 223: Utbedring og komplettering av eksisterende dårlige gangbaner.

Montering av rekkverk, utskifting av deler med råte på gangbane. Montering av

lysrekke under AØ 213 til 223.

 Komplettering av lysrekke under hele vei C dvs. AØ 184 til 239.

 Bygging av trapp mellom AØ 211 og 213 for bedre tilkomst/sikring på baksiden av

AØ 213 til 223.
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 Bygging av ny gangbro for bedre sikring under gangvei under plan 7, akse AC-AD/10-

16; dvs. under AØ 251 – 243.

 Utbedring av råte på eksisterende gamle plattinger/rekkverk og bedre

sikring/kompletteringer under vei mellom AØ 194 til 210; dvs. akse AF-AG/40-50, 61-

64.

 Utbedring av eksisterende plattinger og bedre sikring under blokken i AØ 250 til 252;

dvs akse AC-AD/40-47.

 Kontroll og kompletteringer av gangbane under husrekke AØ 159 til 177, dvs. akse

DE-DF/ 43-49, 72-77.

 Montering av ny lysrekke under AØ 261 til 267, dvs akse AB-AC/ 1-5.

 Bygging av ny repo under strømkasse ved gavl til AØ 211, dvs akse CB-CC/40.

 Akse DF/66: montering av galvanisert søyleforsterkning. Arbeidene ble påbegynt i

desember 2010 og avsluttet februar 2011

Totale entreprenørkostnader 2011 for disse arbeider:

kr. 343.098,- inkl. mva.

Garasjeanlegget: (Dette avsnittet bygger på en uttalelse fra Consolvo)

Reparasjoner gjennomført i 2011 på overside av dekke og søyler på 3. og 4. plan:

Reparasjonen ble utført i perioden juli 2011 av Consolvo AS (tidl. Vedlikeholdsservice AS).

I utgangspunktet skulle utbedringen begrenses til de områdene der synlige bobler i asfalten

viste seg, men ved fjerning av asfalt viste skadeomfanget i betongen å være noe større enn

først antatt. Asfalt ble da fjernet utover til det ikke var synlige skader på betongoverflaten,

dvs til riss og delamineringer stoppet. I tillegg ble det fjernet asfalt i et større område for å

kunne kontrollere området for bom og eventuelle småskader. Små skader i nærheten av

hverandre ble meislet frem som en større flate. Synlige skader på søyler ved felt ble utbedret.

Skadet armering med tversnittsreduksjon ble komplettert og det ble etablert armerings-

kontinuitet der dette ikke var tilfredsstillende. Felt er reparert og klargjort for katodisk

beskyttelse, eventuelt for kloriduttrekk ved en forbedring av kontinuiteten dersom dette blir

aktuelt.

Totalt ble det fjernet ca 320 m2 asfalt.

Følgende er en oversikt over det som ble reparert (små og store skader slått sammen):

 Øvre plan 4. etg.: 5,5 m2.

 Nedre plan 4. etg.: 20,4 m2

 Øvre plan 3.etg.: 18,4 m2

 Nedre plan 3.etg.: 23,5 m2

Sum areal reparasjoner ble 67,8 m2 og gjennomsnittsdybden ble målt til ca. 7 cm.

Konklusjonen av reparasjoner og gjennomføring av prøvefelt:

Skader på grunn av klorider må tas alvorlig da klorider ved gitte parametere kan skade

armeringen ved groptæring(pitting) og føre til tverrsnittsreduksjon på armeringen uten at
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dette nødvendigvis synes på betongoverflaten i form av delaminering (avskalling).

Avdekkede skader og utførte prøvefelt/stikkprøver viser et varierende skadebilde, i enkelte

tilfeller alvorlig der tverrsnittreduksjon har ført til redusert bærekapasitet. Utførte

reparasjoner i 2010 og spesielt i 2011 viser at skadene forsetter under asfalten i varierende

grad og at risikoen for skjulte skader andre steder er derfor stor. En vurdering av skadebildet

vanskeliggjøres av at alle synlige flater på overside av dekket er asfaltbelagt. Skadebildet kan

være stykket opp på grunn av tidligere betongreparasjoner før asfalten ble lagt. Risiko for

skader på grunn av klorider i betong generelt, registrering av skjulte skader, usikkerheten

med hensyn til omfanget av skjulte skader og en risikovurdering legges til grunn for at vi

anbefaler elektrokjemisk behandling av kloridutsatte konstruksjoner i garasjeanlegget.

Ved gjennomføring av kun en mekanisk utbedring av lokaliteter der det er synlige skader på

overflaten ansees risikoen for fremtidige skader å være høy der det ikke repareres og i

randsoner mellom reparerte/ikke reparerte områder. Dersom kun en begrenset mekanisk

utbedring velges, anbefales tett oppfølging/kontroll. Sameiet må forvente at nye skader vil

oppstå slik at nye reparasjoner må gjennomføres, eventuelt en ny gjennomgang/vurdering av

rehabiliteringsmetode.

Øvrige betongflater anbefales behandlet som beskrevet i rapport av 16.01.2003, det vil si de

flater som ikke beskyttes katodisk, anbefales påført en karbonatiseringsbremsende maling.

På flater med kapillærsug og bakforliggende vanntrykk vil maling sannsynligvis flasse av.

Kostnadsestimater som er belyst i prøveprosjektet er meget usikre og er kun orienterende.

Endelige beslutninger bør tas etter at tilbud er innhentet. Det anbefales utarbeidet et

tilbudsgrunnlag som sendes til utvalgte entreprenører med kompetanse innen

betongrehabilitering og elektrokjemisk beskyttelse av betong. Utarbeidelse av et

tilbudsdokument er gjennomført og pristilbud antas mottatt i løpet av mars 2012. Arbeidene

anbefales gjennomført i 2012. Oppdeling av prosjektet kan også være aktuell ut fra en

økonomisk og parkeringsproblematisk vurdering.

Kostnad for en elektrokjemisk utbedring av overside dekker/ramper og søyler er foreløpig

estimert til ca. kr. 9 millioner. Eventuell overflatebehandling i himlinger og på vegger

kommer i tillegg.

Totale entreprenørkostnader 2011 for utbedringsarbeider utført av Consolvo AS på plan 3.

og 4. plan:

kr. 777 713,- inkl. mva.

Kostnad for driftsoppfølging gjennomført av Consolvo AS på katodisk anlegg der montert i

garasjeanlegget; kr. 8.326,- inkl. mva.
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Konsoller og gavlvegger:

Konsoller:

Utbedring av konsoller ble utført i AØ 257/259, samt på konsoller tilhørende gavlvegger i AØ

225, 227, 233 og 235.

Utbedring av konsoller og fuger på overside er vanskelig på grunn av tilgjengelighet som

følge av at det er bodvegger som dekker spalten mellom balkongene (betongelementer).

Erfaring med fliser på balkonggulv der det ikke er etablert hulkil mot sidene, viser at lagte

fliser kan føre til ansamling av fukt (på grunn av nedkant/spalte). Dette skyldes ansamling av

vann i randsone/overgang ved vegg mot bod/vegg pga endret vannavrenning. Dette igjen

kan føre til økt fuktbelastning på fuge med påfølgende risiko for lekkasjer i leilighet og

malingsavflassing på konsoll. Som i fjor anbefales etablert rutiner for rensning av

vannkummer og nedløp.

Gavlvegger med tilhørende konsoller:

Totalt ble det utbedret 4 stk gavlvegger i 2011. Gavlveggene har lokalitet i AØ 225, AØ 227,

AØ 233 og AØ 235.

Entreprenørkostnader ifb gavlvegger og konsoller i 2011:

Kr. 423 029,- inkl. mva.

Lekkasjesaker:

Utbedringer, befaringer, kontroller og vurderinger gjort i 2011.

Følgende ble gjennomført:

 Arnulf Øverlandsvei 95-97:

Årsak til lekkasje inn i beboelsesrom er ikke entydig. Etter en meget regnfull sommer i

2011 ble det ikke registrert antydninger til lekkasjer. Lekkasjer ser ut til å oppstå i

forbindelse med snøsmelting. Tiltak gjennomført av Nortekk AS omfattet montering

av beslag for bedre sikring mot vanntilsig i bakkant av vegg mot gangvei. Dersom nye

lekkasjer oppstår og årsak til lekkasje skyldes kondens må andre tiltak vurderes.

Følges videre opp.

 Lekkasje i nr. 103: Taktekkerfirmaet Nortekk AS har vurdert konstruksjonen og

taktekkingen. Det ble ikke funnet fukt i isolasjonen (ved punktåpning av taket) eller

feil på synlige takflater og detaljer. Et svakt punkt i forbindelse med boden ble vurdert

og funnet i orden da boden er utenpåliggende. Tidligere lekkasje kan skyldes en

kombinasjon av ekstrem nedbør og dårlig/ingen avrenning på grunn av dårlig eller

tett rist (mye bøss) for nedløp. Det er ikke meldt om lekkasje etter den meget regnfulle

sommeren. Følges opp ved at beboer gir umiddelbar beskjed ved evt. ny lekkasje.

 Lekkasje på utside av panel i AØ 235: Taktekkingen ble punktåpnet for kontroll av

evt. fuktighet. Det ble ikke funnet fukt i isolasjonen(ved punktåpning av taket) eller

feil på synlige takflater og detaljer. Det er ikke meldt om lekkasje etter den meget
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regnfulle sommeren. Følges opp ved at beboer gir umiddelbar beskjed ved evt. ny

lekkasje.

Generelt: Kontroll og rensk av slukrister på tak/nedløp må gjennomføres to ganger årlig.

Lekkasjesaker i sameiet tas meget alvorlig og det viser seg at årsak er vanskelig å avdekke

i mange tilfeller. Lekkasjer som sporadisk dukker opp og blir borte krever noen ganger

langtidserfaring der årsak ikke er entydig, og utskifting av hele tak kan vise seg

unødvendig hvis problemet skyldes andre forhold enn først antatt.

Garantisaker:

Overside balkong i AØ 235 ble utbedret av Consolvo AS.

Reklamasjon i AØ 251; Skade på tapet etter lekkasje ønskes av beboer utbedret på nyåret i

2012.

Dr.techn. Kristoffer Apeland AS

14.02.2012

Bytte av lysarmatur og reduksjon i antall lyspunkter på 7. plan

Det ble i løpet av sommeren skiftet ut hele den utvendige lysrekken langs C-boligene på 7.

plan, både i inngangspartiet og langs bodveggene. Arbeidet ble utført av Elekrikertjenesten.

Det ble valgt armaturer som sitter inntil vegg. Armaturene er utstyrt med sparepærer. Antall

lyspunkter er også redusert noe i forhold til det som var det originale.

Beising og utskifting av trematerialer

Firmaet Bygg One har foretatt utskifting av panel mange steder i sameiet og beising av

fellesarealene. Styret begynte å innhente tilbud fra mange entreprenører men det viste seg å

være svært vanskelig å finne en med ledig kapasitet og en fornuftig pris. Bygg One kom i

gang relativt sent, og ble ikke ferdige alle steder på grunn av meget dårlig vær. Styret er

fornøyd med kvaliteten på det arbeidet som Bygg One har utført. Arbeidet med å ferdigstille

malerarbeidene på de resterende C-boligene startes opp igjen til våren.

Studenter beiset trelemmene på blomsterkasser og trevegger mange steder i sameiet til en

rimelig pris.

Tak

Bedre vifteløsninger

Styret har innhentet tilbud på utskifting av takvifter fra blikkenslagerfirmaet Søran AS. Flere

beboere opplever at deres vifter slutter å fungere. Firmaet Aarseth Boligventilasjon har utført

denne typen utskifting for mange av beboerne tidligere. Det har til nå vært benyttet vifter fra

et parti som sameiet kjøpte inn for en del år tilbake og som var produsert av Indola, som også

produserte de opprinnelige viftene. Nye vifter i tilbudet er av type Flexit/Systemair.
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Vannansamlinger på 8. plan, drenering

Det har vært problemer med vannansamlinger i snuplassen lengst nord på 8. plan ved

kraftige regnskyll. Det har i 2011 blitt laget drenering som leder vannet vekk. Dette fungerer

fint (kr. 40 000).

Reparasjon av diverse takrenner/nedløp/takhetter

Det har i løpet av året blitt utbedret diverse takrenner og nedløp. Flere takhetter har også

blitt erstattet, der de enten manglet eller var skadet.

Reklamasjon på takrenner i C-boligene

Det har blitt konstatert at de nye takrennene i C-boligene er montert feil (bl.a. med liten eller

ingen helling). Arbeidet er blitt reklamert på, og firmaet som installerte rennene har lovet å

utbedre disse.

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 hjemmebesøk hvert år for oppgradering av varslere og

slukkeutstyr samt informasjon om rømningsveier og utstyr. Det var ca. en fjerdedel som ikke

var hjemme når representanter fra Norsk Brannvern kom på besøk. Norsk Brannvern

kommer på besøk igjen på vårparten og håper da å treffe på disse.

Montering av utvendige brannstiger flere steder i sameiet ble gjort for å få bedre

rømningsmuligheter fra store høyder lettere fra seksjonene. Disse arbeidene ble ferdigstilt i

2011 (kr. 115 000).

Vaktmester/snømåking

AS Alt i Vaktmestertjenester (AIV) har stått for vaktmestertjenesten i 2011. Kontrakten med

firmaet spesifiserer hvilke arbeider som skal utføres til en fast pris. Etter en lovende start

erfarte vi at de avtalte tjenester ofte ikke ble levert i rett tid, og en tett oppfølging ble

nødvendig. Spesielt har vi måttet purre på den viktige jobben med å holde takslukene åpne.

Høsten 2011 ble disse problemene tatt opp med firmaets leder. Vi gikk gjennom erfaringene

og fikk aksept for en mer presis formulering av enkelte punkter i kontrakten. Vi har også fått

AIV til å skreddersy et nytt, elektronisk rapporteringssystem til vårt behov. Styret

konstaterer at disse tiltakene har resultert i en bedre vaktmestertjeneste, og grunnlaget bør

være lagt for en god gjennomføring av de mer omfattende aktiviteter kommende

sommersesong.

Snøbrøytingen har vært utført av Gårdreform AS, og styret er tilfreds med innsatsen. 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.
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Renhold

Fokus Renhold er sameiets renholdere. De vasker heishuset og tilstøtende arealer. Sameiet er

fornøyd med deres innsats.

Sonene og grøntarealene

Fellesdugnad ble arrangert i mai 2011 med tradisjonelt opplegg. I tillegg har de

sonetillitsvalgte både før og etter fellesdugnaden tatt initiativ til dugnader innad i sine

respektive soner.

Sonetillitsvalgte i 2011 har vært

1 syd: Jeanette Helene Krøger (AØ 99)/Einar Nørgaard (AØ 91)

1 nord: Per Bjørn Sandvold (AØ 117)/Kari Liltved, (AØ 123)

5 syd: Arild Paulsen/Mona Naume (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 plan: Jens Solli (AØ 274)

På grunn av den elendige sommeren har aktiviteten i sonene gjennomgående vært noe

mindre enn året før.

Styret takker de sonetillitsvalgte for innsatsen i 2011.

Vedlikehold av grøntarealene

Styret har hatt befaring med firmaet Uteanlegg AS med bakgrunn i sonekontaktenes

forespørsel vedrørende bistand til vedlikehold. Sonekontaktene gjør en flott innsats, og det er

meldt tilbake fra enkelte av sonekontaktene at det er vanskelig å finne beboere som er

motiverte for dugnader på grøntarealene. Styret er enig med sonekontaktene i at det er

rimelig å innhente profesjonell hjelp. Ikke alle vedlikeholdsoppgaver på grøntarealene er like

egnet for dugnader. Uteanlegg AS har kommet med tilbud på forskjellige tiltak som kan

utføres enkeltvis. Dette gjelder blant annet opparbeiding av gjengrodd lekeplass og et annet

større område på 5. plan nord, noen tiltak for å redusere vedlikeholdsbehovet av

grøntarealene, noe trefelling (trær som er plassert tett inntil boligene i nord forårsaker

raskere tetting av takslukene, noe som lett kan få dyre konsekvenser) og diverse annet.

Orientering om planlagt utbygging i Jerpefaret 31, 33 og 35

To utbyggere har søkt kommunen om rammetillatelse til utbygging av hhv. Jerpefaret 31 og

33/35. Enkelt forklart omfatter dette, skogteigen mellom Skogen stasjon og Skogen

Boligsameie. Området har, i det kommunale planverket, vært regulert til boligformål i hvert

fall siden 19. mai 1983 da den nå gjeldende reguleringsplanen er datert.

Selv om det er to forskjellige utbyggere som står bak søknadene er det naturlig for sameiet å

se utbyggingen samlet sett, ikke minst siden de to tiltenkte byggetomtene grenser til



9

hverandre og det er søkt om byggetillatelse omtrent samtidig. Til sammen er det, etter hva

man forstår, søkt om oppføring av totalt 14 boenheter i form av ene- og tomannsboliger.

Dersom utbyggingene realiseres vil det kunne medføre en viss belastning for sameiet, og da

selvsagt i størst grad for de seksjonseierne som bor tettest mot det aktuelle byggeområdet.

Belastningene vil trolig bli størst i byggeperioden, og da i form av støy, støv, anleggstrafikk,

rystelser ved sprengning, etc. En varig effekt vil bli en større trafikal belastning på gangveien

mellom sameiet og byggetomtene, all den tid denne veien er tiltenkt som adkomstvei til

boligene. Til det sistnevnte skal det dog nevnes at også sameiets beboere i nokså betydelig

grad har benyttet den nevnte gangveien til kjøring og parkering.

Grunnet uroen omkring ovennevnte faktorer engasjerte styret advokatfirmaet Haavind til å

fremme sameiets merknader til søknadene.

I vedtak av 10. oktober 2011 gav Plan- og bygningsetaten rammetillatelse til utbyggingen. I

søknaden om tillatelse hadde utbyggerne bl.a. bedt om dispensasjon fra kravet til

veiopparbeidelse Kommunen hadde i vedtaket særmerknader hva gjelder dette. Imidlertid

har kommunen i brev av 5. mars 2012 til utbygger av Jerpefaret 33/35 varslet omgjøring av

vedtaket. Dette fordi det ikke foreligger en privatrettslig avklaring i forhold til utbyggers rett

til adkomst via gangveien. Med andre ord at det ikke foreligger en akseptabel ordning

vedrørende vei frem til 33/35. Grunneierne som eier denne delen av veien har ikke

samtykket. I skrivende stund er det ikke avklart hvorvidt omgjøring skal skje. Omgjøring vil

trolig bety at utbygger enten må komme til frivillige avtaler med grunneierne inntil veien,

eller gå veien om ekspropriasjon. Det synes således som en eventuell utbygging uansett

ligger litt frem i tid.

Avtalegiro

Styret har jobbet for å kunne tilby beboerne Avtalegiro for innbetaling av fellesutgiftene.

Dagens praksis med å dele ut giroblanketter er både tidkrevende for styret og lite

hensiktsmessig all den tid flertallet av beboerne uansett betaler sine regninger ved hjelp av

nettbank. Regnskapsfører er i ferd med å bytte ut regnskapssystemet sitt og har opplyst at

det vil skje i løpet av noen måneder. Dette har forsinket prosessen.

Styret forventer å kunne tilby avtalegiro i løpet av 2012.

Nye heisalarm

De ”gamle” heisalarmene fungerte dårlig og styret vedtok å oppgradere disse på grunn av

flere tilfeller hvor personer ble sittende i heisen med en heisalarm som ikke fungerte. Nå

fungerer de slik de skal. Når man trykker på alarmknappen i heisen går det et signal til et

vaktselskap som videreformidler henvendelsen til Schindler Stahl heiser. Hvis det er

ventetid for utrykning hos heisleverandøren, vil vaktselskapet rykke og hjelpe eventuelle

innestengte personer ut av heisen (kr. 41 000).

Vaktmesteren kontrollerer heisalarmen jevnlig, det samme gjør heisleverandøren seks ganger

i året.
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Steinmasser på 8. plan

Det er blitt fjernet mye steinmasse ovenfor 8. plan for å redusere faren. Totalt ble det tatt bort

20 tonn med stein. Arbeid og bortkjøring av steinmassen kom på kr 30 000.

Parkering forbudtskilt på gangveiene og parkeringsplassene

Sameiet har i lengre tid slitt med tiltagende problemer med parkering og kjøring på

gangveiene. Styret vedtok på forsommeren å inngå en avtale med AS Parkering for å gjøre

det enklere å få fjernet feilparkerte biler. Det har ikke vært så enkelt for styret å kunne

bestille bortkjøring av feilparkerte biler, og avtalen med et selskap har gjort arbeidet for

fremtidige styrer enklere. Resultatet visste seg fort og det er atskillelig mindre kjøring og

parkering på gangveiene (kr 7 000).

Omlegging av vannrør til nedre del av Skogen syd

I andre halvdel av vinteren 2010/2011 frøs et rør til Skogen syd. Røret måtte skiftes og dette

var relativt kostbart. (kr. 140 000).

Opprydding i garasjen, dekkbodene og sameiet

Garasjen ble ryddet og mange umerkede sykler ble kastet. Det ble levert mange tonn med

dekk til gjenvinning. Sameiet satte ut mange containere på forsommeren slik at beboere

kunne kvitte seg med mye oppsamlet skrot. Styret håpet med dette å unngå at beboere

kaster søppel rundt containere på første plan og legger igjen søppel på gangveiene

(kr. 70 000).

Søppelsortering i sameiet

Sameiet begynte å sortere søppel i 2011. Søppel kastes i egnede poser i henhold til

kommunens regler. Sameiet har selv container til papir, glass og plastposer på den nederste

parkeringsplassen. Andre typer søppel, det vil si blant annet møbler, bygningsmaterialer,

hvitevarer, elektriske artikler og farlig avfall skal leveres til søppelfyllingen eller

gjenvinningsstasjoner. Vaktmester skal tømme innholdet i søppelsekkene direkte i

søppelcontainerne.

Bytte av strømabonnement, overgang til spotpris

Sameiet har i løpet av året skiftet til et rimeligere alternativ på strøm.

E-postsystem

Styret har gjort en omfattende innsats for å få samlet inn og organisert e-postadressene fra

bortimot alle i sameiet som har e-post. Flertallet av sameiere kan derved kontaktes på denne

måten, noe som gir mulighet for en mer effektiv kommunikasjon med beboere enkeltvis eller

etter grupperinger. Bruk av e-post gjør at det er overkommelig å nå flertallet av beboerne

raskt. Det er også greit for seksjoner som er utleid at det er mulighet for å kommunisere

enkelt både med eier og leietaker.

Sameiets e-postliste vedlikeholdes ved hjelp av en egen e-postdatabase som gjør det

oversiktlig og enkelt både å endre oppføringer og å finne frem til enkeltadresser. Det er noe

jobb å holde en slik liste vedlike, men det gir totalt sett en betydelig effektiviseringsgevinst
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og noen nye muligheter. Blant annet kan man til enhver tid hente ut oppdaterte adresselister

for bestemte etasjeplan, eller e-postadressene til alle i A-, B- eller C-boliger. Videre er

adressene organisert i et system spesielt beregnet på utsending. Den enkelte sameiers e-

postadresse blir ikke eksponert for andre og alle styremedlemmene har til enhver tid tilgang

til den samme oppdaterte listen uten å måtte kommunisere internt.

Denne effektiviseringen frigjør en del tid for styrets medlemmer som derved kan benyttes til

å løse andre oppgaver.

Beboere uten e-post blir ivaretatt på annen måte.

Interne websider for styret (wiki)

Styret har i løpet av året etablert interne nettsider som benyttes til å dokumentere styrets

arbeid. De er lagt opp som en Wiki og benytter samme programvare som Wikipedia. Det er

scannet inn en god del informasjon som tilhører sameiet, og det er forsøkt etablert en

oversiktlig struktur for at det skal være enkelt å finne tilbake til innholdet. Av innhold som er

aktuelt å strukturere på denne måten, er styrereferater, historikk om vedlikehold pr bolig,

forsikringssaker, forskjellige kontrakter (vaktmester osv.), informasjon om stoppekraner,

heis, vedlikehold, økonomi, parkering, diverse materiell/oppslag til bruk ved tiltak som

gjentas (dugnad) osv. Det er tenkt at videre/fremtidige styrer skal komplettere informasjonen

slik at hvert nytt styre i større grad enn før kan bygge videre på tidligere styrers innsats.

Styret vil jobbe videre i 2012 for å digitalisere informasjon av eldre dato som anses som

verdifullt å ha enkel tilgang til.

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.

Det er viktig at beboere sender inn e-post adresseendringer, og ved utflytting ber ny eier om

å sende inn sine adresser til adressen for dette, sameiere@skogen.info.

Oslo, 5. mars 2011

Mette Mesna (sign.), Steffen Brandstad (sign.) Harald Schiøtz (sign.),

Øyvind Omang (sign.), Kjartan Farnes (sign.), Kristine Månsson (sign.)
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Sak 3 Regnskap med revisors beretning

Resultatregnskap

Regnskap Budsjett Regnskap
Driftsinntekter Noter 2 011 2 011 2 010

Fellesutgiftsandeler 1) 7 029 600 7 029 600 7 029 600

Ekstra innbetaling 1) 505 000 0 0

Motorvarmegebyr/garasje 2) 57 750 75 000 67 750

Andre inntekter 2) 3 714 10 000 4 900

Ekstrainnbet periodisering 0

Sum Driftsinntekter 1),2) 7 596 064 7 114 600 7 102 250

Driftskostnader

Styrehonorar 170 000 170 000 170 000

Arbeidsgiveravg. 27 679 24 000 23 970

Lønn annen kortidsoppdrag 26 316

Renhold 154 349 130 000 161 108

El strøm, lys 420 784 390 000 568 656

Vaktmestertjenester 498 345 300 000 328 323

Snøbrøyting og strøing 245 108 265 000 211 734

Skadedyrkontroll / renhold 30 406 29 000 23 367

Serviceavtale brannvern 41713 42 000 41 663

Verktøy m.m 31 724 35 000 55 028

Vedlikehold heis og driftsavtale 138 297 80 000 76 436

Vedl.h.garasjehus 59 987 85 000 48 311

Drift og Vedl.h. bolighus gangv.m. 701 556 200 000 222 165

Grøntarealer 104 541 70 000 88 629

Vedlikeholdsplanen 2 489 523 2 400 000 2 355 179

Regnskapsførsel 100 000 96 000 96 000

Revisor 18 000 18 000 18 000

Konsulenttjenester 30 288 50 000 16 111

Kontorrekvisita og porto 3 705 2000 3657

Telefon - fax 7 856 8 000 6 719

Andre driftsutgifter 10 427 20 000 13 088

Forsikring 11) 570 306 800 000 605 395

Vakthold (verdisikring) 5 943 45 000 -549

Get kabeltv 385 871 351 000 350 118

Sameiermøter 3 540 3 000 2 320

Vann- og avløpsavgift 702 659 703 000 702 659

Feieravgift 25 597 26 000 25 597

Renovasjon/miljøtransport 324 846 243 000 257 053

Transaksjons og bankkost 6 603 7 000 5 603

Sum Driftskostnader 7 335 967 6 592 000 6 476 340

Sum Driftsresultat 260 097 522 600 625 910

Annen renteinntekt

Renteinntekter bank, post 20 200 19 289

Renter innbetalt av sameiere
tomt

5)
454 125 442 722

Sum Finansinntekter 474 325 462 011
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Annen renteinntekt

Renteutgifter 2 805 26 810

Renter vedr innbet fra sameiere 5) 454 125 442 722

Sum Finanskostnader 456 930 469 532

Sum Finansresultat 17 395 -7 521

Årets resultat 277 492 522 600 618 388

Overført fra/til vedlikeholdsfondet 110 000

Overført til ny egenkapital 277 492 508 388

Balanse
Eiendeler Note 2 011 2 010

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) 455 201 436 269

Refusjoner og erstatninger 6) 33 433 41 933

Påløpt ikke forfalt 7) 67 728 54 128

Opptjent ikke fakturert 7) 87 750 127 750

Forskuddsbet kostn. el. 8) 48 815 49 034

Tomtekjøp Mellomregning 3) 12 920 418 12 920 418

Nedbetaling Tomt 4) -5 804 714 -5 486 039

Sum Andre fordringer 7 353 430 7 707 224

Bankinnskudd, kontanter og lignende

DnbNor 7878.05.09693 2 229 784 2 020 814

Bn bank 9235 12 40018 10 10

Sum Bankinnskudd 2 229 794 2 020 824

Sum Eiendeler 10 953 933 11 079 825

Egenkapital og gjeld

Annen egenkapital

Vedlikeholdsfond -30 623 -140 623

Egenkapital pr 1/1 -2 207 972 -1 589 584

Årets resultat -277 492 -508 388

Sum Annen egenkapital -2 516 087 -2 238 595

Gjeld
Dnb lån nr 5083 81 98330 5) -7 215 044 -7 538 162

Leverandørgjeld 13) -851 457 -854 047
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Skyldig arb.avgift og skattetrekk -4 155 -107 830

Forskudd fra kunder innbetalt 1) -313 281 -248 281

Påløpt kostnad 12) -53 909 -92 910

Sum Annen gjeld -8 437 846 -8 841 230

Sum Egenkapital og gjeld -10 953 933 -11 079 825
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Noter
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Sak 4 Forslag til sameiermøtet

4.1 Forslag fra Styret: Vedlikeholdsbudsjett 2012

Styret har, sammen med vår bygningstekniske konsulent Petter Lahlum fra Dr. techn.

Kristoffer Apeland AS, gjennomgått behovet for vedlikehold i 2012. 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 2012. 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 150 000,-

Vedlikeholdsplan kr 2 500 000,-

Totalt kr 2 990 000,-

Forslag til utbedringstiltak 2012

Bærende konstruksjoner under husene:

(Det vises til notat fra Dr. Techn. Kristoffer Apeland AS datert 29.04.2008 etter visuell

tilstandsvurdering under husene. Dette kan leses på www.skogen.info, under sameiermøtet

2012).

 Holde under oppsikt, vurdere nærmere og eventuelt utbedre gjenværende

fuktrelaterte betongskader. Omfang kan være betydelig, avhengig av membraner og

eller detaljer på oversiden. Her inngår også dilatasjonsfuger.

 Holde under oppsikt, kontrollere og vurdere nærmere behovet for fjellsikring.

Budsjettet er her avhengig av omfanget/metode i forbindelse med fuktsikring. Det er her

antatt en sum, men denne kan bli for liten dersom utbedrings metoder for å stoppe lekkasjer

blir mer omfattende enn stipulert.

Totale entreprenørkostnader 2011 for disse arbeider var kr. 343 000.

Budsjett avsatt til arbeider i 2012: kr 500 000,-

Garasjeanlegget:

Her gjengitt fra konklusjoner i notat av 09.12.2011:

Skader pga klorider må tas alvorlig da klorider ved gitte parametere kan skade armeringen ved

groptæring(pitting) og føre til tverrsnittsreduksjon på armeringen uten at dette nødvendigvis synes på

betongoverflaten i form av delaminering. Avdekkede skader og utførte prøvefelt/stikkprøver viser et
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varierende skadebilde, i enkelte tilfeller alvorlig der tverrsnittreduksjon har ført til redusert

bærekapasitet. Utførte reparasjoner i 2010 og 2011 viser at skadene fortsetter under asfalten i

varierende grad og at risikoen for skulte skader andre steder er derfor stor. En vurdering av skadebildet

vanskeliggjøres av at alle synlige flater på overside av dekket er asfaltbelagt og at skadebildet kan være

stykket opp pga tidligere betongreparasjoner før asfalten ble lagt. Risiko for skader pga klorider i betong

generelt, registrering av skjulte skader, usikkerheten mhp omfanget av skjulte skader og

risikovurdering legges til grunn for at det anbefales elektrokjemisk behandling av kloridutsatte

konstruksjoner i garasjeanlegget.

Ved gjennomføring av kun en mekanisk utbedring av lokaliteter der det er synlige skader på overflaten

ansees risikoen for fremtidige skader å være høy der det ikke repareres og i randsoner mellom

reparert/ikke reparerte områder. Dersom kun en begrenset mekanisk utbedring velges anbefales tett

oppfølging/kontroll og at sameiet må forvente at nye skader vil oppstå slik at nye reparasjoner må

gjennomføres, evt en ny gjennomgang/vurdering av rehabiliteringsmetode.

Øvrige betongflater anbefales behandlet som beskrevet i rapport av 16.01.2003.

Kostnader som er belyst i dette notat er meget usikre og er kun orienterende. Endelige beslutninger bør

tas etter at tilbud er innhentet. Det anbefales utarbeidet et tilbudsgrunnlag som sendes til utvalgte

entreprenører som har kompetanse innen betongrehabilitering og elektrokjemisk beskyttelse av betong.

Arbeidene anbefales gjennomført i 2012.

For mer informasjon henvises til tidligere rapporter utarbeidet av Dr. Techn. Kristoffer

Apeland AS i form av følgende dokumentasjon:

 Tilstandsanalyse av garasjeanlegget med rapport av 16.01.2003.

 Rapport av 03.06.2003 vedrørende klorider i garasjedekke.

 Rapport 02.07.2010 vedrørende supplerende kloridprøver i garasje.

 Notat av 09.12.2011 vedrørende reparasjoner i felt på garasjedekke i 3. og 4. etasje og

vurdering av alternativer for videre arbeider på garasjehuset.

Budsjett: Er under utarbeidelse. Prisforespørsel er sendt ut og priser fra entreprenører er

planlagt å foreligge i løpet av april. Budsjettet er avhengig av metode for utbedring og

omfang.

Lekkasjesaker/ videre undersøkelser - oppfølging i 2012:

Viktige saker:

Videre fuktvurderinger av AØ 95/97 og AØ103. Tiltak gjennomført på AØ 95/97 med

komplettering av beslag på vegg opp mot gangvei. Usikkert om fuktårsak, sannsynligvis

tidligere dårlige utette beslag, men kondens kan være en årsak. Gjennomførte befaringer i

januar og februar 2012 (gjennomgående en kuldeperiode ca. -5 til -10 oC) i bakkant under

gangvei viser ingen tegn til kondens og ingen endring på synlige gamle fuktskjolder på

vindsperre. Dersom tiltak ikke fungerer må i verste fall utskifting av taktekking på AØ nr. 95

og 97 gjennomføres.
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Til observasjon: AØ 103 og 235.

Videre undersøkelser og oppfølging på rapporterte lekkasjer andre steder i sameiet må

gjennomføres.

Budsjett avsatt til arbeider i 2012: kr 400 000,-

Konsoller og gavlvegger:

Omfang utbedring i 2012 antas som i 2011.

Konsoller:

Økning bør vurderes, sameiet har totalt.

- Antall konsoller over vei/gangbane; ca. 115-120 stk.

- Antall konsoller over tak: antatt ca. 76 stk. Antall må vurderes nærmere. Pris avhenger

av bod, fliser, tilgjengelighet, tilkomst og andre detaljer. Utbedring av fuger under

bodvegg er vanskelig og prisnivå gjenspeiler vanskelighetsgrad. Der det ligger

bodvegg over/ tett inntil fugen vil fuktbelastningen øke på dilatasjonsfuge mellom

balkongene. Det legges opp til at kun de konsoller med mest skader og de konsoller

mot gavler(som rehabiliteres) utbedres.

Gavlvegger:

Bør vurdere å øke omfanget og innhente pris basert på tilbudsinnhenting. Totalt er det 45

gavlvegger av varierende størrelse, utforming og tilgjengelighet.

Entreprenørkostnader i forbindelse med gavlvegger og konsoller i 2011 var

kr. 423 000.

Budsjett avsatt til arbeider i 2012: kr 600 000,-

Heishus:

Utbedringsprosedyre som for gavlvegger.

Consolvo AS har stipulert en stillaskostnad på heishus på kr. 100.000 (opp-/nedrigg + 1 mnd

leie) + 1000,- i døgnleie. Utbedringskostnader kommer i tillegg. Taktekking av tak, utbedring

av fuge og overflatebehandling av vinduer og espalier tas også med.

Budsjett avsatt til arbeider i 2012: kr 400 000,-

Beising av C- boliger (gjenstående arbeider):

Vi fikk dessverre ikke malt alle C-boligene i 2011 på grunn av en sen start og elendige

værforhold. Det gjenstår beising av 4 blokker.

Kostnadene for malerarbeidene og stillaser til C-boligene kommer på kr. 300 000

minus kr 3 500/ seksjon i egenandel (faktureres beboerne i C-boligene våren 2012), kr. 125 000

Til sammen utgjør denne budsjettposten kr. 175 000.

Malerne er klare til å påbegynne arbeidene så snart været og temperaturen er riktig,

sannsynligvis rett etter påske.
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Budsjett for resterende malearbeider i 2012: kr 175 000,-

Varmekabler i nedløp fra taksluk/ og ombygging av nedløp:

Omfang undersøkes i 2012.

Det kan være aktuelt å bygge forandre på eksisterende innvendige løp til utvendige nedløp

på mellombygg og enderekkehus.

Budsjett for prosjektering i 2012: kr 100 000,-

Avsetning til uforutsette vedlikeholdskostnader

Styret ønsker å ha noen midler satt av til uforutsette vedlikeholdskostnader som måtte

dukke opp i 2012

Budsjett uforutsette vedlikeholdskostnader kr 125 000,-

Konsulenthonorar 2012

Budsjett avsatt til arbeider i 2012: kr 200 000,-

Forslag til vedtak - Vedlikeholdsbudsjett 2012:

Sameiermøtet vedtar følgende vedlikeholdsbudsjett for 2011:

Totale kostnader for vedlikehold 2012

Vedlikehold heis kr 80 000,-

Vedlikehold garasjehus og port kr 60 000,-

Vedlikehold bolighus, gangveier etc. kr 200 000,-

Grøntarealer kr 150 000,-

Vedlikeholdsplan kr 2 500 000,-

Totalt kr 2 990 000,-

Styret og Apeland har hatt et omfattende arbeid med planlegging og prosjektering i

forbindelse med rehabilitering av garasjedekket i lengre tid, men vi trenger ytterligere litt tid

før mer informasjon kan oversendes. Vi ønsker å være så sikre som mulig på at valgene som

tas er de riktige ut fra et langsiktig perspektiv. Vi foreslår at det holdes et ekstraordinært

sameiermøte når eksakte priser er mottatt og behandlet. Det vil også komme mer

informasjon om hvilke arbeider som anbefales utført i garasjen. Kostnadene til dette

prosjektet vil være så store at det vil være nødvendig å dekke inn disse kostnadene ved hjelp

av et/flere ekstra innbetalinger eller ved å ta opp lån.
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Sak 4.2 Forslag fra styret om endring av vedtekter og husordensregler.

Styret foreslår følgende tilføyelse i husordensreglene (tilføyelse i kursiv):

Regel 6 Snørydding, feiing, teppebanking, trefelling, etc.

Alle som brøyter snø og feier foran egen bolig, plikter å rydde bort snø og grus. De som kaster snø fra egen
altan på gangveien eller taket foran, plikter å rydde bort snøen igjen. Vær klar over at takene ikke er
dimensjonert for å tåle mer enn 250 kg/m2 slik at når snø kastes ned på taket, må den hives ut til sidene der
bæreveggene er.

Feiing og teppebanking på altanene og foran boligene må skje slik at lyd- og støvplagene ikke er til sjenanse for
naboene. Grilling på altanen må skje hensynsfullt og uten fare for at brann kan oppstå. Beboere oppfordres
derfor til å bruke gass- eller elektrisk grill. Brann- og feiervesenet har forbudt å sende opp raketter fra altanen.

Trær i sameiet kan kun felles etter godkjenning fra styret

Styrets begrunnelse: Det har tidvis vist seg at enkelte beboere har felt trær på eget initiativ.

Dette er betenkelig all den tid trærne er eiet av sameierne i fellesskap uavhengig av om de

står nært enkelte seksjoner. Også av sikkerhetsmessige og estetiske grunner anser styret det

som mest forsvarlig at styret har en godkjennende funksjon her.

Styret foreslår følgende tilføyelse og endring i vedtektene (ny tekst er satt i kursiv og gammel

tekst er satt i parantes):

§ 12 Sameiernes rettigheter og plikter
Den enkelte sameier har full rettslig råderett over sin seksjon.
Seksjonen må ikke benyttes slik at den er til unødig eller urimelig ulempe for øvrige beboere.
Fellesanleggene må ikke brukes slik at andre brukere unødig eller urimelig hindres i avtalt
eller forutsatt bruk av anleggene.
Sameiet skal ha husordensregler, og den enkelte sameier og andre beboere er forpliktet til å
overholde disse.
Ingen seksjon kan utvides, forandres utvendig eller males i annen farge uten etter tillatelse fra
sameiermøtet i den enkelte sak. Ved bytte av markiser skal de nye markisene være ensfargede og i
størst mulig grad i lik farge som naboens markiser.
Utvidelse av seksjoner på baksiden mot fjell kan godkjennes av styret i henhold til styrets til enhver
tids gjeldende retningslinjer.
Til hver av de opprinnelige 201 seksjoner er tilknyttet rett til én parkeringsplass i
garasjehuset. Eventuell deling av seksjonen gir ikke rett til nok en garasjeplass.
Ved utleie av seksjon plikter utleier å melde leietakers navn til Skogen boligsameie ved
regnskapsfører. Utleier plikter å gjøre leietakeren kjent med vedtekter og husordensregler.
Ved salg av seksjon plikter selgeren å melde fra til Skogen boligsameie ved regnskapsfører.
Selger skal gjøre kjøperen kjent med sameiets vedtekter og husordensregler.
(Et eierskiftegebyr på kr 1 000,- skal innbetales til sameiet ved regnskapsfører ved ethvert salg.) Et
eierskiftegebyr skal innbetales til sameiet ved regnskapsfører ved ethvert salg. Styret fastsetter gebyret
som skal være minimum kr. 1.000,- og maksimum kr. 2.500,-. Overfor sameiet er selger og kjøper
solidarisk ansvarlig for beløpet.
Sameierne har rett til å gjøre seg kjent med styreprotokollen og andre dokumenter vedrørende
driften av sameiet.
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Styrets begrunnelse: Etter hvert som seksjonene har byttet ut markiser har det vist seg at det

har sklidd noe ut hva gjelder fargevalg på disse. På samme måte som det ansees best å ha en

mest mulig ensartet farge på bygningsmassen, mener styret det er best å forsøke å ha ens

farge på markisene. Det presiseres at bestemmelsen ikke er ment å ha tilbakevirkende kraft.

Videre ser styret et behov for å kunne justere opp eierskiftegebyret i tråd med prisstigningen

for øvrig, og anser det hensiktsmessig at styret kan gjøre dette uten å måtte gå veien om

vedtektsendringer på et sameiemøte.

Sameiets parkeringstomt, Gnr. 33, bnr. 3053

I april 2006 inngikk sameiet et rettsforlik med Ole Christian Ruud, som hevdet å eie tomten med gnr

33, bnr. 3053, etter arv fra sin far. Tomten det var uenighet om var den som sameiet i dag blant annet

benytter som parkeringsplass. Tomten ble etter forliket tinglyst som Skogen Boligsameies eiendom.

I paragraf 3 i vedtektene står det følgende:

"Skogen boligsameie skal ivareta medlemmenes felles interesser, herunder å forvalte gnr. 33 bnr. 1801
og 2121"

Teksten endres til:

"Skogen boligsameie skal ivareta medlemmenes felles interesser, herunder å forvalte gnr. 33 bnr. 1801,
2121 og 3053"

Sak 4.3 Forslag fra Liv Sedberg, A.Ø. 260. Endring av Husordensreglene vedrørende

spyling av balkong.

Forslag til tilføyelse i Husordensreglene

Jeg bor i en C-bolig hvor 3 leiligheter er bygget over hverandre. Min leilighet ligger i midten

av de 3 leiligheter. Jeg har en leilighet under meg og en over meg. Beboeren i leiligheten

over meg har en hund som holder seg på balkongen. Det gjøres rent hver dag ved å spyle

med vann. Mye av dette vannet kommer ned til meg. Hos meg blir det vått på halve gulvet

innover mot veggen. Jeg har også observert at vannet inneholder hundehår, og etter

stikkprøve var ikke vannet klart men hadde en brunlig farge. Det har ikke nyttet å be

vedkommende å slutte med spylingen.

Vi har husordensregler, men der står det ikke noe om at spyling på balkonger ikke må

foretas. Jeg har fått vite at bl.a. et borettslag i OBOS (Hovseter) ikke har lov til å spyle på

balkongene.

Med ovennevnte som begrunnelse ber jeg om at Sameiermøtet tar opp dette problemet og får

tilføyet i Husordensreglene at det er forbudt å spyle på balkongene. (Dette gjelder spesielt

for C-boligene)

Styrets kommentar/ forslag til vedtak:
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Liv Sedberg har ikke mulighet til å delta på møtet. Hvis hennes forslag om endring av

husordensreglene skal vedtas, bør det kanskje komme et tillegg til regel 2, bomiljø: Det er

ikke tillatt å spyle balkongene der det er andre seksjoner under.

Sak 4.4 Forslag fra Tone Cecilie Høgestøl, A.Ø. 241 B. Endring av vedtektene

vedrørende fellesutgifter.

To forslag til vedtektsendringer:

Bakgrunn for forslagene:

Jeg kjøpte en 45 kvm leilighet i sameiet i mai i fjor. Nå i ettertid har jeg forstått det slik at jeg

betaler samme beløp i felleskostnader som eiere av rekkehus på 150 kvm. Det syntes jeg er

lite forholdsmessig. Min leilighet har for eksempel ikke tilgang til pipe, men en del av

felleskostnadene går til feieavgift. Leiligheten har også egen inngang, men jeg forstår det slik

at jeg bidrar til å dekke kostnader for renhold, strøm og vaktmestertjenester som ikke

utelukkende er tilknyttet fellesarealene, men også oppgangene til de bruksenhetene som har

dette. Uansett om utgiftene sameiet har til vann, avløp og renovasjon er beregnes etter faktisk

forbruk eller areal bidrar jeg også i mye større grad her enn etter arealet jeg

disponerer/forbruket jeg har.

Jeg er enig i at alle skal bidra til fellesskapet. Likevel er det lite forholdsmessig at en liten

leilighet med ett soverom skal betale like mye av felleskostnadene som leilighetene som er

egnet for en husholdning med flere medlemmer å spre kostnadene på. Min leilighet var

tidligere tilknyttet en enhet i sameiet, men etter at denne ble seksjonert ut som egen del ble

ikke felleskostnadene fordelt mellom de to enhetene som tidligere utgjorde en enhet, men

sameiet fikk en ekstrainntekt i fellesutgifter.

I eierseksjonsloven § 23 første ledd står det at ”

”Kostnader med eiendommen som ikke knytter seg til den enkelte bruksenhet, skal fordeles mellom

sameierne etter sameiebrøken med mindre særlige grunner taler for å fordele kostnadene etter nytten

for den enkelte bruksenhet eller etter forbruk. ”

Det er på denne bakgrunn jeg foreslår en endring i vedtektenes § 14 første ledd for å fordele

kostnadene mer etter nytten og forbruket til den enkelte bruksenheten.

Forslag 1

Dette forslaget vil gi en mer proporsjonal fordeling av felleskostnadene, de som har større

bruksenheter vil betale en større andel av kostnadene enn de med mindre bruksenheter. Jeg

foreslår å endre det første leddet i vedtektenes § 14 til følgende:

De felles utgifter skal etter det vedtatte budsjett utliknes på samtlige seksjoner etter størrelsen på

bruksenheten til den enkelte sameier. Sameiermøtet kan vedta å øke fellesutgiftene hvis det er ønskelig

å bygge opp kapital til større anskaffelser eller vedlikehold.
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I dag er fellesutgiftene kr 2900 + renter og avdrag. Dersom opplysningene på hjemmesiden til

sameiet stemmer vil mitt forslag anslagsvis medføre en årlig felleskostnad på ca 259 kr/kvm.

Dette vil gi følgende fordeling av fellesutgifter før renter og avdrag legges til:

Rekkehus med 3 plan, 158 kvm: 3400 kr/mnd

Leiligheter på to plan, 125 kvm: 2700 kr/mnd

Leiligheter på et plan, 90 kvm: 1900 kr/mnd

Min leilighet på 45 kvm: 970 kr/mnd

Da vil jeg fremdeles bidra til å dekke kostnadene som ikke har tilknytning til min leilighet

som beskrevet over (feieutgifter, utgifter tilknyttet oppganger osv), men dette vil være mer

forholdsmessig. Anslagsvis ville jeg betalt ca 700 kr mnd dersom disse kostnadene ble

trukket fra.

Forslag 2

Som det fremgår av mitt første forslag er felleskostnadene fordelt svært urimelig. Jeg har

forståelse for at eiere av de største bruksenhetene ikke har lyst til å betale mer i

felleskostnader, men jeg håper også at dere ser at fordelingen i dag uforholdsmessig. Jeg

fremmer derfor et annet forslag til vedtektsendringer, som gir halv pris av felleskostnader til

leiligheter under 50 kvm. Dette blir således et unntak som kun vil gjelde min leilighet, da det

foreløpig ikke finnes flere leiligheter i sameiet som er så små. Forslaget krever ikke ny

beregning av felleskostnadene. Som nevnt over var min leilighet opprinnelig en del av en

annen bruksenhet, slik at sameiet fikk en ekstrainntekt ved seksjoneringen av denne. Det

samlede årlige tapet i felleskostnader etter dette forslaget vil være ca 17 500 kr.

De felles utgifter skal etter det vedtatte budsjett utliknes på samtlige seksjoner med 1/202

hver, med unntak av bruksenheter mindre enn 50 kvadratmeter som betaler halvparten av en slik

andel. Sameiermøtet kan vedta å øke fellesutgiftene hvis det er ønskelig å bygge opp kapital til større

anskaffelser eller vedlikehold.

Styrets kommentar/ forslag til vedtak:

Styret foreslår at forslaget ikke tas til følge og skal kort bemerke:

- Det har opp gjennom årene vært flere forslag til endringer av beregningen av

fellesutgiftene. Men disse har konsekvent blitt nedstemt av årsmøtene, hvilket etter

styrets oppfatning har vært fornuftig.

- Gjennom en henvisning til deler av eierseksjonsloven § 23 kan det synes som

forslagsstiller forsøker å reise tvil om dagens vedtekter er i tråd med loven. Det skal

derfor presiseres at dagens vedtekter om “seksjonsvis” fordeling av fellesutgiftene

etter styrets oppfatning åpenbart er lovmessig.

- Dagens fordeling av de felles utgiftene fremstår også som rimelig ikke minst

hensyntatt hva som er sameiets store utgiftsposter. Av tunge utgiftsposter nevnes

vedlikehold av fellesarealet, herunder garasjeanlegget, snømåking,

vaktmestertjenester etc. Dette er goder som alle sameierne nyter godt av upåaktet av

størrelsen på seksjonen. Som kjent har samtlige seksjoner samme tilgang til en

garasjeplass etc. Således kan ikke vårt sameie sammenliknes med andre sameier der

hovedtyngden av utgiftene går til dekning av oppvarming, varmtvann o.l.
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- Endelig må det være tillatt å vise til at fellesutgiftene var kjent for forslagsstiller når

hun kjøpte boligen sin, og at de som sådan ikke kan ha kommet som noen negativ

overraskelse.

Sak 4.5 Forslag fra Brudvik, A.Ø. 199, Dotche/ Holland, Månsson/van Leeuwen,

Tveito, Årdal, A.Ø. 256. Ny husordensregel hvor beboerne henstilles om ikke

å røyke utendørs der det er til sjenanse for andre.

Ifølge Astma- og Allergiforbundets rådgivningstjeneste har boligsameier selv anledning til å

regulere hvor folk kan røyke på eiendommen inklusiv utendørs. I tillegg angir

Borettslagslovens § 5-11: "(1) Andelseigaren skal fare fint med bustaden og fellesareala. Bruken av

bustaden og fellesareala må ikkje på urimeleg eller unødvendig vis vere til skade eller ulempe for andre

andelseigarar.”

Per i dag inneholder husordensreglene til Skogen Boligsameie instruks angående lyd men

ingenting angående røyk.

Vi anbefaler at en ny husordensregel blir introdusert hvor beboerne henstilles om ikke å

røyke utendørs på eiendommen til Skogen Boligsameie der det er til sjenanse for andre. Dette

inkluderer en henstilling om ikke å røyke på eiernes private verandaer og på fellesarealer (for

eksempel utenfor A-blokk soveromsvinduer) der det er til sjenanse for andre. Dedikerte

røykeplasser hvor det er umulig at røyken kommer inntil soverom kan opprettes (ellers kan

man selvfølgelig røyke innendørs i sine egne boliger).

Man bør spesielt vise hensyn mellom kl 20 og kl 8. På kvelds og nattestid, og særlig når været

er fint og vinduer må være åpne, er det ikke mulig å dra fra røyken. Dette er særlig

uakseptabelt når røyken siver inn på rom til barn. I noen tilfeller kan det være helsemessig

farlig på grunn av nær avstand mellom røykeren og vedkommende (dvs. passiv røyking).

Astma- og Allergiforbundet har en grov tommelfingerregel at avstanden må være minst 10

meter for at det ikke overveies som passiv røyking.

Derfor fremmer vi et forslag om å legge følgende regel til husordensreglene (evt som tillegg

til regel 2 Bomiljø):

Husordensregel x Røyking

Beboerne henstilles om ikke å røyke utendørs på eiendommen til Skogen Boligsameie der det

er til sjenanse for andre. Dette inkluderer en henstilling om ikke å røyke på eiernes private

verandaer og på fellesarealer (for eksempel utenfor A-blokk soveromsvinduer) der det er til

sjenanse for andre. Man bør spesielt vise hensyn mellom kl 20 og kl 8.

Styrets kommentar/ forslag til vedtak:

Styret foreslår at dette eventuelle tillegget til husordensreglene kan komme inn under regel

nr. 2, bomiljø.
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Sak 5 Budsjett for 2012

konto nr NAVN 2011 2012

3100 Fellesutgiftsandeler 7 029 600 7 029 600

3100 Engangsinnbetaling kr 2500/seksjon 505 000

3120 Motorvarmegebyr/garasje 75 000 75 000

Andre inntekter 10 000 10 000

Sum Driftsinntekter 7 619 600 7 114 600

Driftskostnader

5330 Styrehonorar 170 000 200 000

5400 Arbeidsgiveravg. 24 000 28 000

6240 Renhold 140 000 145 000

6250 El strøm, lys 550 000 550 000

6270 Vaktmestertjenester 500 000 500 000

6275 Snøbrøyting og strøing 220 000 240 000

6280 Skadedyrkontroll 29 000 30 000

Serviceavtale brannvern 42 000 42 000

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

6500 Vedlikehold heis og driftsavtale 80 000 80 000

6520 Vedl.h.garasjehus 60 000 60 000

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

6540 Grøntarealer 70 000 150 000

6550 Vedlikeholdsplan 3 300 000 2 500 000

6610 Regnskapsførsel 96 000 120 000

6620 Revisor 18 000 18 000

6640 Konsulenttjenester 50 000 50 000

6710 Kontorrekvisita 1 000 1 000

6810 Telefon 8 000 8 000

6940 Porto 1 000 1 000

7190 Andre driftsutgifter 20 000 20 000

7500 Forsikring 530 000 560 000

7520 Vakthold (heis) 10 000 10 000

7530 Get kabel TV 360 000 415 000

7710 Sameiermøter 3 000 3 000

7762 Vann- og avløpsavgift 703 000 766 000

7764 Feieravgift 26 000 30 200

7766 Renovasjon/miljøtransport 330 000 330 000

7770 Transaksjons og bankkost 7 000 7 000

Sum Driftskostnader 7 583 000 7 099 200

Sum Driftsresultat 36 600 15 400
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Styret foreslår at vi beholder dagens nivå på fellesutgifter (kr. 2 900/mnd/seksjon) inntil vi vet

mer om kostnadene til rehabilitering av garasjen og hvilke metoder vi eventuelt skal bruke til

rehabiliteringen.

Sak 6 Valg

Forslag til nytt styre:

Styreleder:

Øyvind Omang, Arnulf Øverlandsvei 249 (ny som styreleder, gjenvalg i styret)

Styremedlemmer:

Harald Schiøtz, Arnulf Øverlandsvei 250 (gjenvalg)

Mette Mesna, Arnulf Øverlandsvei 225 (gjenvalg)

Eric Krogh, Arnulf Øverlandsvei 250 (ny)

Michael Krallmann, Arnulf Øverlandsvei 196 (ny)

Elina Willert, Arnulf Øverlandsvei 280 (ny)

Forslag til ny valgkomité:

Barbro Bottheim, Arnulf Øverlandsvei 131 (gjenvalg)

Jacob Vikse, Arnulf Øverlandsvei 230 (gjenvalg)

Kjartan Farnes, Arnulf Øverlandsv. 219 (ny)

Alle kandidatene har sagt seg villig til å stille til valg.
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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 15. mars

2012.

Sameieren(e)s navn: _______________________________________________

Adresse: Arnulf Øverlandsv. _______________________________________________

Seksjons nummer: _______________________________________________

Underskrift: _______________________________________________

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

ADGANGSTEGN

til sameiermøtet i Skogen Boligsameie 15. mars 2012.

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.


