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Innkalling til sameiermøte i 

Skogen boligsameie 

Onsdag 19. mars 2014 kl. 18.00 

Voksen kirke (underetasje), Jarbakken 7 

 

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

Skogen Rundt den 19. desember 2013. 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 

møteleder, 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. 18) 

4.2 Forslag fra valgkomiteen om utvidelse av styret (s. 21) 

4.3 Forslag fra styret om presisering av vedtekter (s. 21) 

4.4 Forslag fra Jan Mjelde (s. 22) 

4.4.1 Forslag om utskifting av takvifter 

4.4.2 Forslag om bordtennisbord i 1. etg. i heishuset 

5. Budsjett for 2014 (s. 22)  

6. Valg (s. 24) 

 

Fullmaktsskjema og adgangstegn til sameiermøtet er vedlagt saksdokumentene. 

Oslo, 10. mars 2014 

Styret 
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Sak 2  Styrets beretning for driftsåret 2013 

Styret har i perioden bestått av Øyvind Omang (leder), Mette Mesna, Harald Schiøtz, 

Michael Krallmann, Hanne Margrethe Olsen og Barbro Bottheim. Regnskapsfører har vært 

Anna Regnskapsbyrå AS og revisor Lars Harald Brinchmann. Det har vært avholdt ni 

styremøter. 

Valgkomiteen har bestått av Jakob Vikse, Halvor Holm og Sigve Søråsen.  

 

Forretningsførsel  
Forretningsfører har vært Anna Regnskapsbyrå som har vært knyttet til Skogen boligsameie i 

lang tid. Hovedansvar for føring av sameiets regnskap har vært Ann-Kristin Aunbakk. Styret 

vedtok i løpet av året å engasjere USBL som ny forretningsfører med virkning fra 1.1.2014. 

Overgangen til ny forretningsfører har gitt styret mye arbeid i 2013, men styret forventer at 

dette vil gi bedre tjenester til sameierne og frigjøre ressurser for styrets øvrige arbeid.  

Det nye tilbudet inkluderer blant annet: 

 mulighet for betaling av felleskostnader gjennom Avtalegiro, eFaktura eller faktura på 

papir 

 mulighet for individuell nedbetaling av lån (mer informasjon kommer)  

 bistand fra USBL til håndtering av forsikringshenvendelser, så lenge sameiet benytter 

et av de selskapene USBL har samarbeid med, dette gjelder bl.a. forsikringsselskapet 

If, som sameiet benytter. 

 bistand i forbindelse med utarbeidelse av innkalling til sameiermøte  

 bistand med forslag til budsjett 

 møteledelse på ordinært sameiermøte etter ønske fra styret 

 mulighet for deltakelse på inntil to styremøter pr. år uten ekstra kostnad 

 mulighet for eiendomsmeglere til å hente ut nødvendig informasjon gjennom en 

digital portal (Infoland) 

 digital tilgang til nye og gamle fakturaer 

 egen portal som gir styret direkte tilgang til aktuelle økonomifunksjoner  
 

Økonomi 
Sameiets økonomi er solid. Egenkapitalen er per 31. desember 2013 kr 3 205 277,-. 

Regnskapet for året 2013 viser et årsoverskudd på kr 502 781,- mot et budsjettert overskudd 

på kr 34 600,- 

 

Reforhandlet avtale med Fokus Renhold 

Kontrakten med Fokus Renhold ble reforhandlet i 2013, og den månedlige prisen ble redusert 

fra kr 12 456,- høst/vinter og kr 11 725,- sommer, til være kr 8 231,- per måned, hele året. Både 

ny og gammel pris inkluderer leie av to matter i vinterhalvåret (uke 45-18). Ny avtale gjaldt 

fra 1.8, årlig besparelse er ca kr 55 000,- 

 

Byggteknisk konsulent  

Petter Lahlum fra Dr. techn. Kristoffer Apeland AS er godt kjent med sameiets 

bygningsmasse og planlegger både kortsiktige og langsiktige vedlikeholdsoppgaver.  



 3 

Forsikring  

Forsikringspremien er for perioden 1.6.2013 til 31.5.2014 er kr 614 000. Sameiet benytter If 

Skadeforsikring.  

I år 2013 har If behandlet 9 erstatningssaker for sameiet. Totalt beløper disse sakene seg til 

kr 582 912,- 

Samtlige saker i 2013 er vann/fuktskader. Antallet av slike skader har siden 2010 økt med 

nesten 100 %. If har på bakgrunn av denne skadehistorikken foreslått at sameiet rekvirerer en 

skadekonsulent for en gjennomgang av bygningene for på den måten å avdekke 

skadeforebyggende tiltak.  

 

Vedlikehold 
Limtredragere: 

Det ble i mai 2013 oppdaget at to limtredragere som bærer balkonger i C-blokkene hadde 

råteskader på enkelte oppleggspunkter og at det var fare for at deformasjoner ville skade 

taktekkingen og bæringen. Consolvo AS utførte full utskifting av to dragere og de resterende 

ble kontrollert/godkjent.  

Totale entreprenørkostnader i 2013 dette arbeidet ble:  

kr 140 000,- 

 

Garasjeanlegget: 

Rehabilitering av garasjeanlegget gjennomført i 2013: 

Enkelte små etterarbeider ble gjennomført sommeren 2013 av Consolvo, som 

reklamasjonsarbeider. 

I forbindelse med mye vanninnsig og frost vinteren 2012/13 ble det gjennomført sikringstiltak 

for å hindre isdannelse på de nye parkeringsplassene i garasjen. Tiltak omfattet graving, 

drens og kulting av ny grøft, oppbygging av mur og legging av ny varmekabel.  

Ekspansjonsfuge på taket av garasjeanlegget (mellom 4 etg og plan 5), ble injisert av 

Consolvo med polyuretan som et forsøk på å stoppe vanninnsig fra dette stedet. Tidligere 

utbedringer viser at en flekkvis utbedring av membranen er vanskelig, da støpeasfalt er brent 

fast i membranen og ikke lar seg flekkvis reparere.  

Totale entreprenørkostnader 2013 for rehabilitering av garasjeanlegget ble: 

kr 75 000,- 

 

Konsoller og gavlvegger: 

Gavlvegger med tilhørende konsoller: 

Totalt ble det utbedret 6 stk gavlvegger med tilhørende konsoller i 2013. Disse befinner seg 

på AØ 261/276, AØ 259/274, AØ 232, AØ 230, AØ 253/268 og AØ247/266. 

Entreprenørkostnader i forbindelse med gavlvegger og konsoller i 2013: 

kr 550 000,- 

 

Div. under byggene: 

Reparasjon av isolasjon rundt vannrør utført av Consolvo AS i forbindelse med 

rørleggerarbeider. Belysningen i undergrunnen er reparert og oppgradert. 
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Entreprenørkostnader i forbindelse med diverse under bygget i 2013: 

kr 10 000,- 

 

Heishuset og gangbanen: 

I overgang dekke og heishuset ble det montert et innslisset beslag for sikring mot direkte 

fuktinnsig i ekspansjonsfuge. I overgang mellom gangbane og heishus ble det på hver side av 

gangbroen montert et beslag for å hindre direkte slagregn på innfestingsdetaljer for gangbro. 

Stillaser måtte bygges.  

Entreprenørkostnader i forbindelse med heishuset i 2013: 

kr 35 000,- 

 

Oppussing av oppganger i C-boligene:  

Følgende arbeider ble utført i 2013: Maling av vegger og himlinger, nytt vinylbelegg på repos 

og trapper, div. detaljer. Gulvbelegg ble lagt av firmaet Ragnar Andersson AS, mens 

malingsarbeidet ble utført av Wojtek Bygg og Renovering AS. 

Entreprenørkostnader i forbindelse med oppussing av oppgangene i 2013:  

kr 390 000,- 

 

Montering av vannmålere:  

Montering av vannmålere på hovedledninger i sameiet. Det ble også montert utstyr for 

fjernavlesning av målerne. Sameiet venter på at det åpnes opp for tilgang til denne 

fjernavlesningen.   

Kostnader til rørleggerarbeider og utstyr:  

kr 220 000,- 

 

Beising av gjerder på øvre og nedre parkeringsplass 

Wojtek Bygg og Renovering har beiset gjerdet på øvre og nedre parkeringsplass. 

 

Lekkasjesaker: 

Utbedringer, befaringer, kontroller og vurderinger gjort i 2013. 

 

Følgende ble gjennomført i 6 lekkasjesaker i ulike boliger i sameiet: 

 Innslissede beslag: 

Det ble i 2013 montert nye innslissede oppkantbeslag på taktekkingen og taket ble 

kontrollert for hull og skader i taktekkingen.  

Det ble i høst (2013) påvist ny lekkasje inn i beboelsesrom selv om tiltak er 

gjennomført. Lekkasjen oppsto i en kort periode og det er antatt at lekkasjen skyldtes 

regn kombinert med sterk vind. Kondens kan heller ikke utelukkes som årsak.  

 

 Slissebeslag i bakkant:  

Slissebeslag ble montert i bakkant i sommer av Consolvo AS. Hele veggen ble malt for 

å hindre innsug av fukt i porer. 

Følges opp med nye fuktmålinger i 2014 før evt. utbedring innvendig. 
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 Tiltak på vegg og tak: 

Fukt i vegg/gulv i stue ved balkong. Tiltak gjennomført på taket og på vegg.  

Følges opp med nye fuktmålinger i 2014 før evt. utbedring innvendig. 

 

 System for elektroosmose: 

Pris for elektroosmose er innhentet. 

 

 Lekkasje i bod:  

Befaring gjennomført. Årsaken er muligens lekkasje rundt drensrør i oppbrett mot 

hovedtaket. Undersøkes nærmere og utbedres av taktekker i 2014. 

 

 Utbedring yttervegg/balkong/tak:  

Taket på seksjonen ble utbedret og detaljer på vegg/balkong skiftet ut og 

forbedret/endret med nye beslag/panel/listverk. Gjenstår å utbedre i 2014 skadet panel 

under balkong. 

  

Andre fukt/lekkasjesaker: Enkelte andre engangstilfeller av fukt/lekkasjer holdes under 

oppsikt og beboere skal melde i fra til styret umiddelbart ved ny påvisning av fukt/vann.  

Entreprenørkostnader i forbindelse med utbedring av lekkasjer i 2013: 

kr 150 000,- 

 

Fukt i sameiet:  

Som nevnt utgjør fuktproblemer en betydelig del av sameiets vedlikeholdskostnader. Dette 

gjelder både kostnader for reparasjoner, lønn til byggteknisk konsulent, og indirekte 

gjennom størrelse på forsikringspremien.  

Styret ønsker å sikre at alle seksjonene i sameiet er tilstrekkelig sikret mot fukt og andre 

konstruksjonsmessige problemer, samt at bygningsforskrifter er overholdt. Som en del av 

dette har styret i 2013 fokusert på endringer som er gjort av beboere. 

Styret har i 2013 tatt opp to saker der det er mistanke om eller påvist at en beboer har gjort 

endringer på yttervegger, dvs. utvidet areal ved utbygging mot terrasse, uten de nødvendige 

godkjenninger. 

Styret viser til vedtektenes § 12, 5. ledd, første punkt: ”Ingen seksjon kan utvides, forandres 

utvendig eller males i annen farge uten etter tillatelse fra sameiermøtet i den enkelte sak.” 

Følgelig krever bygningsmessige tiltak som angår yttervegg forhåndsgodkjenning av 

sameiermøtet. 

På generelt grunnlag anser styret det som meget uheldig at arbeid utføres uten godkjenning, 

og ønsker å gjøre sameierne oppmerksom på at de er ansvarlige for eventuelle fukt- og andre 

skader som måtte følge av slike arbeider. For ordens skyld gjør styret også oppmerksom på 

at fasaden kan kreves tilbakeført til opprinnelig stand dersom tiltaket ikke skulle godkjennes 

av sameiet eller Plan- og bygningsetaten. 
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Styret har vedtatt tre krav for bygningsmessige tiltak som ønskes fremmet som sak på 

sameiermøte. Styrets innstilling til sameiermøtet vil avhenge av at disse kravene er oppfylt 

på forhånd: 

1. Tiltakshaver må sende inn beskrivelse og tegning(er) av den foreslåtte endringen. 

2. Tiltakshaver må avklare om tiltaket krever godkjenning av Plan- og bygningsetaten. Hvis 

godkjenning kreves, må det gis skriftlig bekreftelse på at dette er gitt, alternativt presenteres 

en kopi av godkjenningen eller dispensasjonsgrunnlaget. 

3. Tiltaket må godkjennes av sameiets bygningstekniske konsulent, av hensyn til potensielle 

fuktskader. Kostnader ved dette må dekkes av tiltakshaver.  

 

Ventilasjon/takvifter 
Styret blir jevnlig kontaktet av beboere som ønsker informasjon om takviften sin. Styret har 

ingen samlet oversikt over arbeider som er utført i de enkelte boenhetene, og kan derfor ikke 

gi mer informasjon enn det som står på sameiets hjemmesider (se www.skogen.info/Tips om 

vedlikehold/Ventilasjon). 

Styret har i 2013 fokusert på fuktproblematikken i sameiet, og vil i denne sammenheng igjen 

understreke følgende fra sameiets hjemmeside: 

“OBS ved skifte av vifte og oppussing av kjøkken: 

Styret har fått flere klager på matlukt fra naboer. Felles for disse sakene er at beboer (som 

regel under) har pusset opp kjøkkenet og byttet viften over komfyren med en vifte som 

dytter luft oppover, og viften på taket som sugde er koblet fra. Dette går ikke! De fleste 

dyttevifter er laget for å flytte luften 2-4 meter. A-boligene har en luftekanal på 7-12 meter, 

dermed blir luften ”stående” i kanalen. Når kanalen i tillegg er laget for sug og man i stedet 

dytter nedenfra, lekker de, med luktproblemer som følge. Sugeviften på taket er dessuten 

ansvarlig for utluftingen fra bad. Har man koblet den bort risikerer man fuktproblemer på 

badet. Man kan her risikere at forsikringsselskapet ikke vil dekke skaden da man selv er 

skyld i den. Sugeviften på taket må beholdes. De som har satt inn en dyttevifte må bytte 

tilbake til sugevifte! 

Den enkelte sameier har selv ansvar for takviften og for å få utbedret taket ved bruk av 

kvalifiserte fagfolk (taktekker) etter at takvifte er skiftet, slik at taket blir tett.” 

 

Ny belysning 
Elektriker har montert belysning over nedgangen til heishuset, nord på 5. plan.  

 

Porttelefonen 
For de fleste beboerne fungerer porttelefonen tilfredsstillende. For de som opplever 

problemer med porttelefonen, eller som ikke får den til å fungere i det hele tatt, er dette 

selvfølgelig en kilde til stor frustrasjon. Det bør derfor i tiden som kommer vurderes om 

sameiet skal bytte ut systemet med et nytt system, eller om problemene kan løses av en 

servicemann, med utgangspunkt i de seksjoner hvor systemet ikke fungerer. 
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HMS: 

Norsk Brannvern gjennomførte i 2013 den årlige gjennomgangen av brannsikkerheten i 

sameiet. Gjennomgangen omfattet kontroll av brannvarslingen, brannslukningen, 

rømningsforholdene samt enkel rådgivning til beboerne. Både fellesareal og majoriteten av 

boenhetene er kontrollert. Norsk Brannvern besøkte 123 av totalt 202 boenheter, dvs. 61 %. 

Grunnet den lave treffprosenten anbefaler Norsk Brannvern at det gjennomføres en 

oppsamlingsrunde.  

På bakgrunn av rapporten vil styret lage en fremdriftsplan for forbedring/utbedringer av 

brannsikkerheten.  

Det er i 2013 utarbeidet en HMS-plan, med vedlegg, for sameiet.  

Vedlegg A - Beredskapsplan ved brann og større ulykker 

Vedlegg B – Branninstruks 

Vedlegg C – Internkontroll elektriske anlegg - beboere 

Vedlegg D – Internkontroll brannvern – beboere 

Vedlegg E – Internkontroll våtrom og ventilasjon 

Vedlegg F – Internkontroll avfallshåndtering/skadedyr 

Vedlegg G – Varsel om bekjempelse av skadedyr 

Vedlegg I – Husordensregler/vedtekter  

 

Vaktmester/snømåking 
AS Alt i Vaktmestertjenester har levert vaktmestertjenesten i flere år. Tjenesten utføres til fast 

pris og er beskrevet i en forholdsvis detaljert kontrakt. 

Ved utgangen av 2013 føler styret at vi har en meget god vaktmestertjeneste. Vi får rapporter 

flere ganger per uke med informasjon om arbeidene vaktmestrene utfører etter avtale, samt 

om feil og mangler som bør rettes opp. Vaktmestrene er raske med å utføre arbeider vi ber 

dem om. 

 

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. Vaktmesteren ønsker at alle søppelsekker skal rives av søppelsekkrullen 

før den settes i stativet og fylles. Det er vanskelig å rive av sekken fra en rull når den er fylt til 

randen. 

 

Renhold  
Sameiet bruker Fokus Renhold til vask av fellesarealer. De vasker heishuset og tilstøtende 

arealer. Styret er fornøyd med deres innsats. Styret forhandlet frem lavere renholdskostnader 

i midten av 2013. 
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Sonene og grøntarealene  

Fellesdugnaden ble holdt tirsdag 14. mai og vi hadde en hyggelig samling etterpå. I tillegg 

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

respektive soner. 

Sonetillitsvalgte i 2013 har vært: 

1 syd:  Einar Nørgaard (AØ 91) 

1 nord:  Kari Liltved, (AØ 123) 

5 syd:  Mona Naume (AØ 171) 

5 nord:  Kjell Kallseter, (AØ 138) 

6 syd:  Rina Lilje (AØ 195) 

6 nord:   

7 syd og 7 nord: Connie Vinjerui (AØ 243) 

8. plan:  Morten Nygren (AØ 278) 

 

Styret takker de sonetillitsvalgte for innsatsen i 2013. 

 

Snørydding/strøing 
Snørydding og strøing har vært utført tilfredsstillende i 2013, dog måtte noen mindre 

brøyteskader utbedres i løpet av året. 

 

Heis 
I 2013 opplevde sameiet flere heisstanser som krevde mindre reparasjoner/igangsetting. 

Heisselskapet har ikke avdekket noen bestemt feilkilde, og man må dessverre regne med et 

visst omfang av løpende vedlikehold/reparasjoner også framover. 

Heisalarmen ringer opp vaktsentralen hver tredje dag, som en selvtest på at forbindelsen 

fungerer. Hvis melding uteblir på alarmsentralen, kontaktes heisselskapet, som igjen tar 

kontakt med den i styret som er ansvarlig for heisen. 

Samlet kostnad heis i 2013: 

kr 108 000,- 

 

Garasjeport 

Garasjeporten har fungert tilfredsstillende i 2013, og mange beboere kjøper nyere sendere for 

fjernåpning. 

Sameiet har per i dag to styringssystemer for garasjeporten, et eldre (store sendere) og et av 

nyere dato (mye mindre, tynnere sendere). Ifølge teknikeren er det eldre systemet utsatt for 

forstyrrelser av trådløse nettverk. De som ønsker å kjøpe ny sender kan kontakte selskapet 

Crawford Solutions, tlf. 22 65 54 50. 

Garasjeporten er innstilt på sparemodus to ganger i døgnet på ukedager, på morgenen og 

ettermiddag/kvelden, og står derfor oppe i noen timer på disse ”rush” tidene. 

Kostnad i 2013: 

kr 14 000,- 
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Elektrisk anlegg 

Styreskap for varmekabler er reparert og oppgradert, og det er sørget for bedre 

jordfeilvarsling her og ved hovedtavle i traktorgarasjen.  

Samlet kostnad:  

ca. kr 74 000,- 
 

Ladepunkter for elbiler 

I løpet av høsten er det satt opp fem ladepunkter for elbiler innerst (lengst nord) på 2. plan i 

garasjen. Anlegget ble satt i drift ved årsskiftet, og for tiden er det tre elbiler som lades her. 

Strømtilførselen fra sameiets hovedtavle er dimensjonert for å kunne dekke senere utvidelser 

av anlegget. Hver enkelt plass har egen kWh-måler, og styret har til hensikt å belaste 

brukerne med sameiets selvkost for strøm pluss avskrivning av anlegget. 

Kostnad, etter fratrekk av kr 50 000,- i støtte fra kommunen, ble : 

ca. kr 105 000,- 

 

Websider 
De interne sidene (wiki) for styrets arbeid er oppdatert og utvidet. Det er også scannet inn 

relevante dokumenter fra tidligere år. 

De eksterne sidene (www.skogen.info) er også blitt fortløpende vedlikeholdt. 

 

Bruk av e-post 
Styrets erfaringer med bruk av e-post er god. Det er imidlertid viktig at det sendes beskjed 

om endringer i sameiers e-postadresse, til sameiere@skogen.info, slik at all informasjon fra 

styret når frem. Styret har ellers ingen enkel måte å fange opp at sameiere skifter  

e-postadresse. 

 

Utbygging Jerpefaret  

Jerpefaret 31 

For Jerpefaret 31 ble det søkt om tillatelse til riving av eksisterende bolig og bygging av seks 

eneboliger. Det ble først gitt tillatelse fra Plan- og bygningsetaten, men i februar 2013 ble 

tillatelsen opphevet av Vestre Aker bydelsutvalg. Begrunnelsen var at tiltaket var i strid med 

reguleringsbestemmelsene, og søknaden var avhengig av dispensasjon bl.a. fra 

reguleringsplan. Opphevelsen ble påklagd av søker, men ble ikke tatt til følge. 

Utbygger valgte deretter å søke om en alternativ løsning hvor det opprinnelige huset skulle 

bli stående og en garasje skulle rives. Tomten (ca 3 mål) skulle videre deles i tre og 

opprinnelig innkjøring skulle beholdes. Denne søknaden ble innvilget.  

Delingen av tomten er nå tinglyst. Det er opplyst fra naboer at en av de nærmeste naboene, 

som klaget på sjenerende innsyn fra eneboligene i det opprinnelige prosjektet med seks 

eneboliger, har kjøpt den ene av tomtene og har foreløpig ikke planer om bygging. 

 

Jerpefaret 33/35 

Som tidligere meddelt i Skogen Rundt, ble det i 2013 gitt igangsettingstillatelse for byggingen 

av fire tomannsboliger i Jerpefaret 33/35. Det har vært uttrykt bekymring fra enkelte beboere 

i sameiet om konsekvensene for sameiet ved utbyggingen, særlig fordi det skal sprenges.  

http://www.skogen.info/
mailto:sameiere@skogen.info
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Styret har vært i kontakt med både arkitekt, byggherre, ansvarlig søker, sprengningsfirma, 

og Plan- og bygningsetaten. Alt for å forsikre seg om at tiltaket blir håndtert på best mulig 

måte. Geolog hos Multikonsult har også vært konsultert, via sameiets byggtekniske 

konsulent Petter Lahlum. 

Styret opplever å ha hatt en konstruktiv dialog med utbyggers representanter.  

Styret gjorde blant annet ansvarlig søker oppmerksom på at det manglet geoteknisk 

vurdering som skulle vært på plass før igangsettingstillatelse ble gitt. Dette ble raskt rettet og  

geolog/geotekniker fra firmaet Reinertsen ble engasjert. Disse har vært på befaring i og under 

sameiet, sammen med styret, sameiets byggtekniske konsulent, samt representant fra firmaet 

som er ansvarlig for sprengningsarbeidet.  

Geologen hos Reinertsen opplyser at det ved sprengning vil bli benyttet små ladninger. Det 

opplyses at de inntar en konservativ holdning når det gjelder tillatelser med hensyn på 

rystelser. Det tas hensyn til bergtekniske utfordringer, og bl.a. at den nye bebyggelsen 

kommer nær T-banen.  

Både arkitekten, de som skal utføre sprengning og geotekniker har uttrykt at risikoen for 

sameiet er veldig marginal. Geologen har videre opplyst at de vil vurdere formasjonene når 

de har ryddet området, at det vil bli en løpende vurdering etter de første salvene, samt at de 

vil innhente status underveis. Plan- og bygningsetaten opplyser at grunnforholdene er så bra 

at det ikke er grunn til å kreve spesielle tiltak ut over det som nå allerede ligger i prosjektet. 

Enkelte sameiere har tatt kontakt med byrådsleder og sendt bekymringsbrev til Plan- og 

bygningsetaten med kopi til direktøren. Styret finner det sannsynliggjort at også kommunen 

ut fra dette, har sett såpass nøye på akkurat dette konkrete tiltaket, til at det ikke er grunn til 

spesiell bekymring.  

Aktørene som er ansvarlige ut over utbygger, er alle anerkjente aktører med godt renommé, 

herunder arkitekt Søren Yran (ansvarlig søker), Reintersen AS (geoteknisk vurdering) og 

Kaare-Mortensen (sprengning). Alle disse aktørene har, som ansvarlige, også fellesinteresser 

med sameiet.  

Styrets oppfatning er at saken blir håndtert forsvarlig. Styret vil likevel fortsette å følge med. 

Blant annet er det viktig at veien i byggeperioden holdes åpen for utrykningskjøretøy m.m. 

 

Sameiets ubebygde tomt (gnr. 33 bnr. 2121)  
Skogen boligsameie består av tre eiendommer: 

Gnr. 33, bnr. 1801 (selve boligmassen) 

Gnr. 33, bnr. 3053 (parkeringsplassene) 

Gnr. 33, bnr. 2121 (område i nord mot Strømsdammen) 

 

Tomt 33/3053 er tinglyst med Skogen boligsameie som eier. Tomt 33/2121 er derimot tinglyst 

med alle sameierne som eiere. Ved salg av leiligheter har det tidligere dessverre vist seg at 

det ofte ikke har blitt tinglyst eierskifte på tomt 33/2121. Dette innebærer at det på 

eiendommen i dag er tinglyst tidligere seksjonseiere som hjemmelshavere.  

Styret ble på ekstraordinært sameiermøte 19.6.2012 gitt fullmakt til å tinglyse Skogen 

boligsameie som hjemmelshaver av gnr. 33, bnr. 2121 på vegne av sameierne.  
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Selv om det ikke var avklart om tinglysning av sameiet som hjemmelshaver ville være 

mulig/tilfredsstillende, valgte styret å innhente denne fullmakten, siden det på det 

daværende tidspunkt fremstod som en god løsning.  

Sameiets advokat har vært i kontakt med Statens kartverk for å få vurdert muligheten av å 

unngå at man må betale dokumentavgift for overføring av bnr. 2121 som helhet, og sameiets 

advokat oppsummerer sin vurdering i e-post av 14.10.2013, til styret: 

“1) Overføring av tomten til sameiet. 

Kartverket har gjennomgått dokumentene fra opprinnelig overskjøting, og man har ved overskjøtingen faktisk 

tenkt at samtlige seksjonseiere skal stå som hjemmelshavere slik at retting etter tinglysningsloven §18 kan ikke 

foretas. Det er derfor ikke mulighet for en samlet overføring til sameiet i en operasjon. “ ..... 

.... “Den eneste muligheten for overføring til sameiet er at dette gjøres for samtlige andeler, og dette blir en stor 

operasjon og Kartverkets vurdering er at det vil påløpe både tinglysingsgebyr og dokumentavgift ved en slik 

overskjøting. Min anbefaling er derfor at man i utgangspunktet ikke tenker i retning av en prosess med 

overskjøting av samtlige sameieandeler i tomten til sameiet som sådan, men heller begrenser seg til å rydde opp 

der det foreligger avvik.” 

Styret har derfor så langt ikke valgt å benytte sin fullmakt til å tinglyse sameiet som 

hjemmelshaver til bnr. 2121. 

Styret har parallelt med dialogen med Statens kartverk forsøkt å sikre best mulig informasjon 

til eiendomsmeglere. Dette gjennom å presisere overfor forretningsfører viktigheten av å 

informere om at andelen i bnr. 2121 også må overføres. Sameiet informerer også tydelig på 

sameiets nettsider (under fanen “Eierskifte”) og følger med på annonserte eiendomssalg som 

blir lagt ut på Finn.no, og meglerne informeres direkte. Dette arbeidet, samt dialog med 

eiendomsmeglere som har tatt kontakt med styret med sine spørsmål, har ført til at en god 

del av feilene også i år har blitt rettet, og forhåpentligvis har ingen nye tilfeller oppstått. 

 

 

Oslo, 11. mars 2014 

Øyvind Omang (sign.), Mette Mesna (sign.) Harald Schiøtz (sign.) 

Barbro Bottheim (sign.), Michael Krallman (sign.), Hanne Margrethe Olsen (sign.) 
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NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2013 

Regnskapsprinsipper  
Inntektsføring ved fakturering skjer 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,-. Det ble fakturert for innbetaling av renter og avdrag med kr 652 050,- 
til dekning av lån som ble opptatt ved kjøp av tomtene; tidligere benevnt som festetomtene. Rentene betales og 
innbetalingene blir fortløpende overført avsatt mot konto nedbetaling tomt. Prosjekt rehabilitering garasje, der ble 
sameierne fakturert for innbetaling av renter og avdrag med kr 997 380,-. Det ble fakturert kr 500,- pr mnd fra og med 
januar til og med april, deretter kr 470 pr mnd. Krav på fellesutgiftsandeler var på kr 210 353,-. Forskudd fra sameiere er 
på kr 84 439,50.  
Note 2 Diverse inntekter 
Utleie garasjeplasser og motorvarmegebyr, begrenset periode    kr      49 800,- 
Purregebyr, dugnad og andre inntekter      kr      16 274,- 
Påløpt inntekt tilskudd        kr      50 000,-  
Totalsum        kr    157 260,- 

 
 
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.  I år 2008 til 2012 har 24 
sameiere innfridd sin andel av lånet.  I løpet av 2013 innfridde ytterligere 3 sameiere lånet, slik at nå har totalt 82 av 
sameierne innfridd sin andel av lånet.  
Sum inngående saldo 2013          kr  -6 952 122,- 
Fakturert likt til gjenværende låntakere gjennom året           kr     -652 050,-  
Betalt renter i 2013           kr      302 475,- 
3 sameiere innfridde sin andel gjeld av felleslån i 2013.         kr     -138 000,-  
 
Nedbetaling tomt           kr -7 439 697,- 
 

Note 5 Gjeldsbrevlån 

Gjeldsbrevlån nr 50838198330 ble opptatt i DnbNor med 20 års nedbetalingstid.  Rente 4,95% (eff . 5,05%). 
Tomtekostnad       kr    12 920 418        
Finanskostnader v/låneopptak     kr            6 500        
Lån opptatt med                               kr      8 848 318  
 

Gjeld pr. 31.12.13 etter rente og avdragbetaling kr 5 622 097,33. 
Betalte renter, gebyr og avdrag i 2013 med kr  736 142,-.  
Neste års renter og avdrag er stipulert til kr 577 608,-.  Reduksjonen i beløpet, i forhold til i fjor, skyldes i hovedsak at 
lånets lengde fra neste år av, er justert tilbake til opprinnelig avdragstid. Dette for at akontobeløpene hver låntaker 
betaler, fullt ut dekker avdrag, uten noen økning. En annen årsak er at den løpende renten er noe lavere.  
      
 
Note 6 Forskuddsbetalte kostnader 
Fakturert fra Oslo Veggdyrkontroll og Digital Rådgivning.  Beløpet kr 8 026 er 2014 kostnad. 
 
 
Note 7 Påløpte inntekter, andre mindre krav  
Inntektsført, men mottatt oppgjør etter årsskiftet.   Soneoppgjør grøntareal. 
 

 

Note 8 Tomt til parkeringsplasser 
Tomt til parkeringsplasser       kr         911 508,- 
 
Note 9 Driftsløsøre 
Traktor,                  sum pr 31.12.13    kr     1 000,- 
Snøfreser,               sum pr 31.12.13    kr     1 000,- 
Dørtelefonanlegg,   sum pr 31.12.13     kr     1 000,-  
Spise og møterom,  sum pr 31.12.13    kr     1 000,- 
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Note 10 Prosjekt Rehabilitering Garasje 

Prosjektets omfang er omtalt i styrets beretning.  Totalkostnad for prosjektet ble kr 14 326 199,-. 
Prosjektet kostnad ble fastsatt i mars 2013, etter mottakelse av de siste fakturaer.  Prosjektets kostnad ble kr 4327,- 
lavere enn stipulert ved årsregnskap 2012. 
 
 
Lånekonto 1212 36 77593,  31 12 2013 
Gjeld    Renter og omk. Beregnet Renter og omk. betalt  Avdrag betalt  
2012  Nok 12.787.318,-  Nok   87.684,-  Nok   24.318,-   Nok     22.682,- 
2013 Nok 10.437.028,-  Nok 573.327,-  Nok 545.119,-   Nok 2 350.291,- 

 

 
Januar- mars 202 a 500  Nok     303 000 

April –desember 163 a 470  Nok     694 380 

Innfrielser 31.3.13 39 a 66 127  Nok  2 578 953 

Total Betaling fra sameiere  Nok 3 980 333 
 Betaling dekker renter og avdrag. 

 
Lånets skal nedbetales over 20 år, og det er ingen avdragsfri periode.  Rente 4,95% (eff . 5,05%). 
 
Årlig avskrivningskostnad over 20 år til kr 716 310,-.     

Prosjektets anskaffelseskost pr 30.03.13     14 326 199 

Årets avskrivning 716 310 

Anskaffelseskost pr 31.12.13                                14 326 199 

Akkumulerte avskrivninger 31.12.13                       776 020 

Balanseført verdi pr. 31.12.13  13 550 178 

     

Årets avskrivninger  31 12 2013 716 310  

 
Neste års renter og avdrag er stipulert til kr 515 721,- og kr 347 352,-  Totalt kr 863 073,-.  
 
Note 11 Forsikringspremie  
Forsikringspremie gjelder i perioden 01.01.2013 til 31.12.2013  kr 603 840,-.  Forsikringsleverandør If… polisenr. 
3844478.  
 
Note 12 Påløpt kostnad 

Styremedlem lagt ut  Kr -1 717 

Revisjon avsatt  Kr -18 000 

Hafslund AS  Kr -29 477 

Sum  Kr - 49 194 

 

Note 13 Leverandørgjeld 

A-merking AS Kr -3 750 

Apeland, Dr.Tech Krist AS Kr -13 099 

Elektrikertjenesten AS  Kr -154 471 

Norsk Brannvern  Kr -43 046 

    

Sum  Kr -214 366 
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Sak 4  Forslag til sameiermøtet 

4.1  Forslag fra styret:  Vedlikeholdsbudsjett 2014 

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

Kristoffer Apeland AS, gjennomgått behovet for vedlikehold i 2014. 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 2014. 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 2014 vil bli: 

Vedlikehold heis     kr    100 000,-  

Vedlikehold garasjehus og port   kr      40 000,-  

Vedlikehold bolighus, gangveier etc.  kr    250 000,- 

Grøntarealer      kr    100 000,- 

Vedlikeholdsplan     kr 2 500 000,- 

Totalt       kr 2 990 000,- 

 

 

FORSLAG TIL UTBEDRINGSTILTAK 2014 

Lekkasjesaker  - videre undersøkelser - oppfølging i 2014: 

Aktuelle boliger:  

 Innslisset beslag: 

Videre fuktvurderinger. Tiltak gjennomført men ny tidsbegrenset lekkasje oppsto 

høsten 2013. Mer omfattende tiltak må sannsynligvis gjennomføres. Tiltak kan omfatte 

utskifting av hele bakvegg med en heldekkende tekking med falset platekledning og 

nye kantbord helt opp på taket til naboer.  

 

 Slissebeslag i bakkant:  

Tiltak utvendig utført med nytt beslag og malt vegg. 

Følges opp med nye fuktmålinger i 2014 før eventuell utbedring innvendig. 

 

 Tiltak på vegg og tak: 

Tiltak gjennomført på taket og på vegg.  

Følges opp med nye fuktmålinger i 2014 før evt. utbedring innvendig. 
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 System for elektroosmose:  

Etablering av elektroosmose vurderes montert. 

 

 Lekkasje i bod:  

Befaring gjennomført. Årsak skyldes muligens lekkasje rund drensrør i oppbrett mot 

hovedtaket. Undersøkes nærmere og utbedres av taktekker i 2014. 

 

 Lekkasje i stue, rundt pipe 

Mulig konstruksjonssvakhet da det er registrert antydning til fukttegn i annen 

leilighet. Har vært et problem siden bygget ble oppført, forsøkt fikset i 2008, men da 

uten å finne konkrete feil. 

 

 Fukt/blæring på utvendig betongvegg 

Et lite område med fukt og blæring på utvendig betongvegg vurderes nærmere. 

 

 Mulig ombygging av hulkil på balkong 

Vann kommer ut på panel under balkongen. Mulig ombygging av hulkil på balkong 

tilsvarende vellykket utførelse av Consolvo på annen balkong i sameiet. 

 

 Utbedring luftehatt/lufterør 

Utbedring av en luftehatt med motor på hovedtaket. Brukket lufterør repareres. 

Utbedres våren 2014.  

 

 Utbedring skadet panel 

Taket utbedret og detaljer på vegg/balkong skiftet ut og forbedret/endret med nye 

beslag/panel/listverk. Gjenstår å utbedre i 2014 skadet panel under balkong. 

 

Videre oppfølging og vurderinger/kontroller gjennomføres på tidligere innrapporterte 

saker som ikke er avklart med tanke på årsak. 

Budsjett: kr. 1 000 000 

 

Konsoller og gavlvegger: 

Omfang utbedring i 2014 antas å bli som i 2013.  

Konsoller: 

Det ble i fjor kun tatt konsoller som er tilknyttet som en del av gavlvegger. Det legges opp til, 

som tidligere år, at kun de konsoller med mest skader og de konsoller mot gavler (som 

rehabiliteres) utbedres. Nedløpskasser under konsoller undersøkes nærmere. Prøveutskifting 

ble utsatt i fjor pga kapasitetsproblemer hos Consolvo AS, dette gjennomføres i år.  

Gavlvegger: 

Det legges opp til, som tidligere år, at kun de gavlvegger med mest skader og sliten 

overflatebehandling utbedres. Her antatt utbedret seks gavlvegger.  
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Utvendig kledning og vinduer: 

Styret ønsker å få vurdert tilstanden til utvendig kledning og vinduer på vestvendte vegger. 

Budsjett: kr. 700 000,- 

 

Varmekabler i nedløp og ombygging av nedløp:  

Varmekabler er ikke blitt skiftet ut siden sameiet ble bygget. Prøveutskifting på AØ nr. 95/97 

ble satt på vent da lekkasjesituasjonen er uavklart.  Mulig dette bør gjennomføres med 

kontroll og utskifting på andre utvalgte nedløp.  

Ombygging av innvendige nedløp til utvendige nedløp, der mellombygg og enderekkehus, 

avventes til erfaringer er gjort i forbindelse med utførte ombyggingen på AØ 241. Foreløpig 

ser dette ut til å fungere. 

Budsjett: kr. 50 000,- 

 

Bærende konstruksjoner under husene og fjellet under byggene: 

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

tilstandsvurdering under husene og tidligere gjennomførte utbedringer i 2010 og 2011). Som i 

fjor opprettholdes følgende punkter: 

 Holde under oppsikt som i 2011/2012 gjenværende betongskader som er fuktrelaterte.  

Foreløpig ikke behov for strakstiltak. Omfang kan være betydelig avhengig av 

membraner/detaljer på oversiden. Her inngår også ekspansjonfuger. Ekspansjonsfuge 

på plan 5 er blitt utbedret ved injisering.   

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

 Følge opp ved evt. problemer i forbindelse med utbygningsarbeidene i Jerpefaret 33-

35. 

Budsjett: kr 50 000,- 

Uforutsette hendelser:  

Budsjett: kr 300 000,- 

 

Asfaltarbeider:  

Asfalten på første plan er mange steder meget slitt og hullete.  Styret foreslår at det settes av 

midler til asfaltarbeider i 2014. 

Budsjett: kr 200 000,- 

 

Konsulenthonorar 

Budsjett: kr 200 000,-  

 

Forslag til vedtak - Vedlikeholdsbudsjett 2014:  

Sameiermøtet vedtar følgende vedlikeholdsbudsjett for 2014: 

Totale kostnader for vedlikehold 2014 

Vedlikehold heis     kr    100 000,-  

Vedlikehold garasjehus og port   kr      40 000,-  

Vedlikehold bolighus, gangveier etc.  kr    250 000,- 

Grøntarealer      kr    100 000,- 
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Vedlikeholdsplan     kr 2 500 000,- 

Totalt       kr 2 990 000,- 

 

Sak 4.2 Forslag fra valgkomiteen om utvidelse av styret 

Det blir stadig vanskeligere å få beboere til og frivillig stille til styreverv. Ingen meldte seg 

etter oppfordringen i Skogen Rundt. Enda vanskeligere er det å få noen til å ta 

styreledervervet. Ideelt sett bør det være noen i det sittende styret som tar steget opp. På 

denne måten har man fått satt seg inn i oppgavene og utfordringene. Arbeidsoppgavene som 

havner på styreleders bord er nå så store og tidkrevende at valgkomiteen foreslår at 

arbeidsoppgavene fordeles på to personer. Valgkomiteen foreslår derfor at styret utvides 

med en person som vil bli tillagt en nestlederfunksjon. Med dette bør også posten for 

styrehonorar i regnskapet oppjusteres og vedtektenes § 7, første avsnitt, endres for å tillate ett 

styremedlem mer enn i dag.     

 

Dagens vedtekter: 

”Sameiet skal ha et styre bestående av styreleder og 3-5 styremedlemmer. Styret velges av 

sameiermøtet. Styrets leder velges særskilt. Styrets funksjonstid er ett år og utløper 21 dager etter det 

ordinære sameiermøtet hvor det velges nytt styre.” 

Forslag til vedtak:  

Vedtektenes § 7, første avsnitt, endres til:   

”Sameiet skal ha et styre bestående av styreleder og 3-6 styremedlemmer. Styret velges av 

sameiermøtet. Styrets leder velges særskilt. Styrets funksjonstid er ett år og utløper 21 dager etter det 

ordinære sameiermøtet hvor det velges nytt styre.”. 

 

Posten for styrehonorar oppjusteres til kr 240 000,-.  

 

Sak 4.3 Forslag fra styret om presisering av vedtekter 
 

Sameiet er i en tvist med sameier om omfanget av plikten til å betale felleskostnader etter 

sammenslåing av 2 seksjoner.  Det er berammet hovedforhandling mellom partene den 

26. mars 2014. Sameiets styre er av den oppfatning at seksjonseier ved sammenslåing av 

seksjoner plikter å betale felleskostnader for begge de tidligere seksjoner, og at dette også er 

den juridisk korrekte løsningen.  

Sameieren er imidlertid av den oppfatning at sameiets vedtekter slik de lyder i dagens § 14 

tilsier at det kun skal betales felleskostnader for en seksjon etter sammenslåing. 

Dagens vedtektsbestemmelse om fellesutgifter første ledd lyder: 

§14 Fellesutgifter 

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

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

anskaffelser eller vedlikehold. 

Dersom man ved sammenslåing av seksjoner skulle tolke vedtektene slik at man kun betaler 

for en av de tidligere seksjoner, vil det medføre at samtlige andre seksjoner får økte 

felleskostnader (økt fordelingsnøkkel). 
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For å presisere vedtektene i forkant av hovedforhandlingen, og for å fjerne tvil om 

regelverket fremover, foreslår sameiets styre at § 14 første ledd endres. Sameiet vil også i 

rettssaken subsidiært anføre at dersom sameierens tolkning av vedtektene skulle være riktig, 

kan fordelingen endres ved vedtektsendring i.h.t. det forslag som her fremsettes fra styret.  

Vedtektsendring må vedtas med kvalifisert flertall (2/3) etter eierseksjonslovens § 30. 

 

Styrets forslag til vedtak: 

Vedtektenes § 14 første ledd endres til følgende ordlyd: 

"De felles utgifter skal etter det vedtatte budsjett utlignes på seksjonene med 1/202 hver. For 

sammenslåtte seksjoner skal nevneren være 202 og telleren tilsvare antall sammenslåtte seksjoner." 

 

Sak 4.4 Forslag fra Jan Mjelde, AØ 162 og 252 

Sak 4.4.1 Forslag om utskiftning av takvifter 

Installere stillegående vifter på takviftene, Skogens hus støyer så mye at man ikke kan høre 

Skogens sus. 

Mye av grunnen til at mange trives på Skogen er jo den nære tilknytningen til Skogen. Dette 

blir en del ødelagt av mye støy fra takviftene som teknologisk har utviklet seg mye siden de 

ble installert i -84. 

Styrets vurdering: 

En utskifting av samtlige vifter i sameiet vil ha en betydelig kostnad. Et usikkert anslag er 8-

10 000,- pr vifte. En antydning fra Søran AS, går ut at det bare vil bli en ubetydelig reduksjon 

i støynivå fra en moderne vifte. Styret mener at annet vedlikehold bør ha prioritet.  

 

Sak 4.4.2 Forslag om bordtennisbord i 1. etg. i heishuset 

Bordtennisbord i 1. etg heishuset, her er det fint plass til et bordtennisbord eller to, som kan 

gi et velkomment fritidstilbud til unge som gamle. Jeg er aktiv bedriftidrettsspiller og kan 

bistå med trening og innkjøp og valg av utstyr. En årlig Skogen turnering hadde vært gøy. 

 

Styrets vurdering:  

Styret anbefaler ikke dette, på grunn av at tiltaket vil være utsatt for hærverk. 

 

 

Sak 5  Budsjett for 2014 

Fellesutgiftene har ikke vært økt siden 2010. Styret har som mål å komme på offensiven med 

innsatsen på vedlikehold og foreslår med bakgrunn i dette, og generell prisstigning, at 

fellesutgiftene for hver seksjon økes til kr 3 000,-/mnd. (ca. 3,4%).  
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Sak 6  Valg 

 

Forslag til nytt styre: 

Styreleder:  

Jakob Vikse, Arnulf Øverlands vei 230 (ny) 

Styremedlemmer:  

Roar Skålin (nestlederfunksjon), Arnulf Øverlands vei 224 (ny) 

Harald Schiøtz, Arnulf Øverlands vei 250 (gjenvalg) 

Øyvind Omang, Arnulf Øverlands vei 249 (gjenvalg) 

Mette Mesna, Arnulf Øverlands vei 225 (gjenvalg) 

Michael Krallmann, Arnulf Øverlands vei 196 (gjenvalg) 

Merethe Næss, Arnulf Øverlands vei 130 (ny) 

 

Forslag til ny valgkomité:  

Halvor Holm, Arnulf Øverlands vei 264  (gjenvalg) 

Hanne Margrethe Olsen, Arnulf Øverlands vei 111 (ny) 

Gunnar Hagelin, Arnulf Øverlands vei 185 (ny) 

 

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

2014.  

Sameieren(e)s navn:   _______________________________________________  

 

Adresse: Arnulf Øverlandsv.    _______________________________________________ 

 

Seksjonsnummer:   _______________________________________________ 

 

Underskrift:    _______________________________________________ 

 

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

ADGANGSTEGN 

til sameiermøtet i Skogen boligsameie 19. mars 2014. 

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. 


