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Sak 1 Konstituering

Innstilling til de respektive poster blir lagt fram på sameiermøtet.

Sak 2 Godkjenning av årsoppgjøret 2014

2.1 Godkjenning av årsmelding fra styret

Årsmelding for 2014 følger vedlagt og anbefales godkjent.

2.2 Godkjenning av årsregnskapet

Årsregnskapet og revisjonsberetning for 2014 følger vedlagt.

Årsregnskapet for 2014, som viser et overskudd på kr. 1 978 654,- anbefales godkjent.
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Sak 3 Andre saker

3.1 Forslag fra styret om vedlikeholdsbudsjett 2015

Styret har, sammen med vår bygningstekniske konsulent Iver Tøsti fra Dr. techn. Kristoffer Apeland AS,
gjennomgått behovet for vedlikehold i 2015. 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 4 060 000,- til vedlikeholdsplan for 2015. 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 2015 vil bli:

Vedlikehold heis kr. 110 000
Vedlikehold garasjehus og port kr. 40 000
Vedlikehold bolighus, gangveier etc. kr. 350 000
Grøntarealer kr. 150 000
Vedlikeholdsplan kr. 3 410 000
Totalt kr. 4 060 000

FORSLAG TIL UTBEDRINGSTILTAK 2015

Lekkasjesaker - videre undersøkelser - oppfølging i 2015:

Før jul 2014 ble det oppdaget at det siger inn vann i bakveggen i en innetrukket tre etasjes seksjon
(Arnulf Øverlands vei 121). Vår tekniske konsulent hos Apeland har informert styret om at det blir
nødvendig å grave bak denne og naboseksjonen (AØ 123) for å drenere bort vann og sikre at vann ikke
kommer inn i seksjonene i fremtiden. Dette blir et stort og omfattende prosjekt og vil koste ca. kr.
2 500 000 for å få det gjennomført. Vi har hatt et lignende prosjekt på åttende plan for en del år siden.

Kostnadene ved graving bak AØ 121 og 123 vil bli så høye at det ikke er mulig å dekke disse gjennom et
ordinært vedlikeholdsbudsjett. Styret ønsker ikke å øke fellesutgiftene for å dekke inn de ekstraordinære
kostnadene og foreslår i stedet at disse kostnadene dekkes inn ved at sameierne betaler inn to
ekstrainnbetalinger på totalt kr. 7 500,- per seksjon. Den første på kr. 4 000,- betales i juni og den andre i
på kr. 3 500,- betales i september 2015 (se forslaget nedenfor).

Styret ønsker å gjennomføre vedlikehold i 2015 som følger (beløpene er omtrentlige):

Gravearbeider bak AØ 121 og 123 kr. 2 500 000
Påbegynte og planlagte reparasjoner etter vanninnsig kr. 400 000
Radonsikring og gjenoppbygging kr. 300 000
Utarbeidelse av 20 års vedlikeholdsplan kr. 50 000
Elektrikerarbeider i garasjen: nye stikk til
motorvarmer og nye kurs til elbiler kr. 160 000

SUM kr. 3 410 000

Styrets forslag til vedtak:
Sameiermøtet vedtar følgende vedlikeholdsbudsjett for 2015:

Vedlikehold heis kr. 110 000
Vedlikehold garasjehus og port kr. 40 000
Vedlikehold bolighus, gangveier etc. kr. 350 000
Grøntarealer kr. 150 000
Vedlikeholdsplan kr. 3 410 000
Totalt kr. 4 060 000

3



Det gjennomføres en ekstraordinær innbetaling på kr. 7 500,- per seksjon for å dekke kostnadene til
vedlikehold i 2015. Innbetalingen fordeles på to rater, en på kr. 4 000,- med forfall 20.6.2015 og en på kr.
3 500,- med forfall 20.9.2015.

3.2 Forslag fra styret om å endre vedtektene § 13, første ledd

Gjeldende praksis i sameiet i (minst) de siste 15 årene er at den enkelte sameier har ansvaret for
kostnader og vedlikehold av egen seksjons dører, vinduer og ventilasjonsvifte. Styret ønsker å
opprettholde samme prinsipp også fremover, av hensyn til de som allerede har foretatt/påkostet slikt
vedlikehold, slik at det fortsatt blir likt for alle. Styret ønsker at vedtektene skal være i samsvar med
praksis, og ønsker derfor å vedtektsfeste dette gjennom en endring av § 13.

Vedtektenes § 13, første ledd lyder nå:
Indre vedlikehold av seksjonen påhviler den enkelte sameier. Vedlikehold av terrassegulv inklusive
rekkverk er den enkelte sameiers ansvar.

Styrets forslag til vedtak:
Vedtektenes § 13, første ledd endres til følgende ordlyd:
Indre vedlikehold av seksjonen påhviler den enkelte sameier. Vedlikehold av egen seksjons
ventilasjonsvifte, ytterdører, vinduer og terrassegulv inklusive rekkverk er den enkelte sameiers ansvar.

3.3 Forslag fra styret om å endre vedtektene § 12, sjette ledd

Vedtektenes § 12, sjette ledd lyder:
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.

I forbindelse med etablering av elbil-ladeplasser i garasjen har det vært nødvendig å bytte/rokere enkelte
parkeringsplasser. Dette har sammenheng med at elbil-ladeplassene av praktiske hensyn er plassert
samlet (i nordre ende av 2. plan), og en videre utbygging iverksettes nå for å dekke nåværende og
fremtidig behov. Det er rimelig å anta at også andre hensyn kan gjøre flytting nødvendig, og styret
foreslår derfor en generell formulering som gir styret mulighet til å pålegge sameierne å bytte
garasjeplass.

Styrets forslag til vedtak:
Vedtektenes § 12, sjette ledd endres til følgende ordlyd:
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. Styret kan pålegge en sameier å flytte fra en
parkeringsplass til en annen når dette er nødvendig for å kunne utnytte de ladeplasser for elbil som
sameiet installerer og i andre tilfeller hvor det er nødvendig for en hensiktsmessig utnyttelse av
garasjeanlegget.

3.4 Forslag fra styret om å la styret godkjenne søknader om utskifting av
verandadør/stuevinduer til skyvedørsløsning

Flere sameiere har gjennom årene skiftet ut verandadør/stuevinduer med en skyvedørsløsning. Dette er
en endring som krever at seksjonseier først må søke, og få forslaget godkjent av sameiermøtet. Styret
har i slike saker anbefalt sameiermøtet å forutsette at den som fremmer saken må undersøke om det er
søknadsplikt hos Plan- og bygningsetaten, og hvis dette er tilfelle, søke og få tiltaket godkjent der. Videre
har en forutsetning vært at søker engasjerer sameiets bygningstekniske konsulent, for egen regning, for
å få godkjent løsningen og utførelse. Dette for å unngå fremtidige skader på seksjoner der arbeidet er
utført og på tilstøtende seksjoner.
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Styret anser det som sannsynlig at flere vil kunne ønske å iverksette et slikt tiltak framover, og for å gjøre
det enklere for sameiere å få gjort dette, ønsker styret å utarbeide en litt enklere søkeprosess. Blant
annet tas det sikte på å få en prinsipiell avklaring fra Plan- og bygningsetaten, slik at hver beboer ikke
må starte hele prosessen på nytt hver gang. Videre ønsker styret å utarbeide en konkret løsning i
samråd med sameiets bygningstekniske konsulent som omfatter de krav/forutsetninger både styret,
sameiets byggtekniske konsulent og Plan- og bygningsetaten har. Med andre ord: En forhåndsgodkjent
løsning (evt. også med godkjent leverandør) som sameiere kan iverksette etter melding til Styret.
Avvikende løsninger vil fremdeles kreve styrets særskilte vurdering og godkjenning.

Styret ønsker derfor en fullmakt fra sameiermøtet til å kunne godkjenne tiltak som følger den beskrevne
fremgangsmåten, slik at hver søknad ikke må opp som egen sak på et sameiermøte. Dette vil også
gagne den enkelte sameier, som ikke må vente opptil ett år for å få avklart om skyvedørsløsningen kan
godkjennes.

Styrets forslag til vedtak:
Styret gis fullmakt til å godkjenne utskifting av verandadør/stuevinduer med skyvedørsløsning og
utarbeider egnede retningslinjer for dette.

3.5 Forslag fra styret om avtale med Get AS om kabel-TV og bredbånd

Skogen boligsameie har i dag en avtale med Get AS om kabel-TV. Avtalen innebærer at alle seksjonene
i sameiet har tilgang til digital-tv med 20 faste og 20 valgbare kanaler. Kostnaden ved dette er kr. 199,-
per seksjon per måned. Med avtalen følger en enkel Get box (uten opptaksmulighet).
Get AS har gitt oss et tilbud som også omfatter bredbånd. Tilbudet er som følger:

 Digital-tv (20 faste og 20 valgbare kanaler)
 Get box HD PVR (dvs. boks med opptaksmulighet)
 Bredbånd 20/5 Mbps (20 Mbps nedlasting, 5 Mbps opplasting)
 Get tv app (iPad/iPhone/Android)
 Service og vedlikehold

De månedlige kostnadene ved tilbudet er totalt kr. 388,- per seksjon (199,- for digital-tv og 189,- for
bredbånd). Tilbudet forutsetter at alle seksjoner tilknyttes avtalen og har en binding på 5 år. De
seksjonene som i dag har en høyere hastighet enn det som er inkludert i avtalen, vil få dette til lavere
kostnad, etter følgende matrise (angitt pris per måned kommer i tillegg til månedlig grunnkostnad på kr.
388,- per seksjon):

Abonnement Hastighet Mbps Pris per mnd. Veil. pris

M 50 50/10 69,- 499,-

L 100 100/10 119,- 599,-

XL 150 150/20 259,- 899,-

Alle som ønsker det kan få bredbåndstelefoni, der det billigste og mest brukte abonnementet, Zero, er
gratis.

Styrets vurdering:
Det er nå 80 % av seksjonene i sameiet som har bredbånd fra Get AS. Disse betaler fra kr. 299,- per
måned for laveste abonnementet (5/1), flere har også abonnement med høyere hastighet (som 20/2 til
kr. 399,- per måned eller 50/5 til kr. 499,- per måned). Videre har 74 % av seksjonene en Get box HD
PVR, som koster kr. 99,- per måned.

De fleste av de som ikke har bredbånd gjennom Get AS, har det via den gamle telefonkabelen. Denne
har begrenset hastighet i vårt område (Maks 6 Mbps har blitt oppgitt til noen abonnenter) og vil om noen
år bli faset ut. Noen har også mobilt bredbånd og noen få ingen bredbåndsløsning.
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Som det fremgår av ovenstående, vil den kollektive avtalen føre til besparelser fra 110,- kr per måned og
oppover for de som i dag har bredbånd fra Get AS. Har en i tillegg Get box HD PVR, er besparelsen fra
209,- og oppover.

Dersom Skogen boligsameie inngår avtalen med Get AS, vil boligsameiet bli fakturert utgiften ved den
bredbåndshastigheten som er inkludert i avtalen. Denne kostnaden, kr. 189,- per seksjon per måned, vil
dermed inngå i fellesutgiftene på samme måte som kabel-tv gjør i dag. De månedlige fellesutgiftene vil
øke tilsvarende. Til gjengjeld vil den direkte fakturaen fra Get AS bortfalle eller bli vesentlig redusert.

Get AS opplyser at de som har bredbånd betalt av arbeidsgiver, vil få en bekreftelse på at kostnadene til
bredbånd er betalt gjennom fellesutgiftene, slik at de kan refunderes fra arbeidsgiver.

Den nåværende kablingen for kabel-tv og bredbånd ble i sin tid installert av Get AS, og sameiet inngikk
da en avtale som innebar at Get AS hadde eksklusiv tilgang til anlegget. Denne bindingen er nå utløpt,
og sameiet står fritt til å benytte anlegget som vi vil. Den nye avtalen vil innebære at Get AS får eksklusiv
tilgang til anlegget for en periode på fem år.

Styret har i perioden fra vi fikk tilbudet fra Get AS til trykking av innkallingen til sameiermøte ikke hatt
mulighet til å undersøke om det er andre leverandører av digital-tv og bredbånd som både kan levere
gjennom vårt anlegg og i tilfelle hvilke priser vi kan oppnå hos disse. Vi vil forsøke å avklare dette frem til
sameiermøtet.

Med forbehold om eventuelle tilbud fra andre leverandører, vil styret anbefale at vi inngår avtalen med
Get AS. Bakgrunnen for dette er besparelsene for de 80 % som allerede har bredbånd fra Get AS og at
tilbudet på kr. 189,- per måned for bredbånd med hastighet 20/5 ligger godt under markedspris. De fleste
som har andre leverandører av bredbånd vil derfor også oppleve en prisreduksjon.

Styrets forslag til vedtak:
Styret gis fullmakt til å inngå avtale med Get AS om leveranse av digital-tv, Get box HD PVR og
bredbånd med kapasitet 20/5 Mbps til alle seksjonene i sameiet for en periode på fem år. Kostnadene
ved avtalen er kr. 388,- per seksjon per måned og kan indeksreguleres årlig. Avtalen innebærer at de
månedlige fellesutgiftene øker med kr. 189,- per seksjon.

3.6 Forslag frå Oddmund Kyllesø, AØ 150, om skifte av utvendige frontar på treetasjers
leiligheter under verandaen

Når det nå har gått snart 33 år sia innflytting, og det er to år til neste utvendige beising/maling, bør det
for treetasjers leiligheter vurderes å skifte ut panel og vinduer med rammer under verandaen, samt
isolasjon til dagens krav. Her trekker noe heilt forferdelig, og slik har det vore i mange år. Om noe skal
gjøres, er det mest lønnsomt i stort. Er der ev. miljøtiltaksmidlar for slikt? Kan ev. dei enkelte seksjonar
få utført dette arbeidet separat, utan hensyn til naboar? I så fall vil kostnaden bli ein god del større.

Forslag til vedtak:
Styret innhentar kompetent vurdering av behov og kostnadsramme for skifte av utvendige frontar på
treetasjers leiligheter under verandaen med sikte utføring om to år (eller ved neste termin for
beising/maling, 10-15 000 kr spart pr. andel).

Styrets vurdering:
Styret har diskutert forslaget med vår byggtekniske rådgiver. Vi har kommet frem til at Styret ikke vil gå
inn for forslaget. Det er blitt byttet panel på mange steder og det blir gjort fortløpende der vi får beskjed
om råte. Styret vil påbegynne arbeidet med en ny vedlikeholdsplan for sameiet, og det kan være at
utskifting av panel vil inngå i denne, men vi ønsker ikke å være spesifikke på når eller hvordan dette skal
gjøres på nåværende tidspunkt. Styret vil også bemerke at forslaget fra Kyllesø kun gjelder A-boliger.
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3.7 Forslag fra Almantas Dubra og Samanta Margenyte, AØ 260, om bytte av vinduer/dør
mot balkong

Prosjektomfang

Vi eier leiligheten som er i nordvendt boligmassen av boligsameiet og det fører til at vi får ganske lite
sollys spesielt om vinteren. Derfor søker vi om tillatelse til å bytte vinduer i stua til litt større vinduer med
skyvedør for å få mer lys vinterstid.

Våre vinduer er under en nabobalkong og lavere delen av vinduene blokkeres med
balkongramme/rekkverk mens topp delen av de nye vinduer blir veldig likt dagens utførsel. Derfor vil
større vinduer ha minimal virkning på fasadens utseende.
I tillegg vil vi bytte to vinduer i soverom og barnerom men vi skal beholde samme størrelsen som i dag.

Fordeler med å bytte vinduer:
1. De gamle vinduer gir større varmetap enn de som fins på market i dag. Nye vinduer hjelper å

spare elektrisitet og ikke minst miljø.
2. Gamle vinduer og dørlås er ikke innbruddsikre og hengsler er slitne.
3. Større vinduer gir mer lys i vintertid.

Forutsetninger:
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1. Nye vinduer skal ha brun vindusramme fra utsiden for å passe til brun veggfarge.
2. Vi skal leie inn sameiets byggtekniske konsulent som skal godkjenne arbeidet.

Forslag til vedtak:
Almantas Dubra og Samanta Margenyte i AØ 260 får bytte vinduer/dør mot balkong som vist på tegning
under forutsetning av at Plan- og bygningsetaten ikke har innsigelser og arbeidet blir godkjent av
sameiets byggtekniske konsulent.

Styrets vurdering:
Styret er blitt enig med forslagsstiller om at forslaget trekkes dersom styret gis fullmakt til å godkjenne
utskifting av verandadør/stuevinduer med skyvedørsløsning og utarbeider egnede retningslinjer for dette
(se sak 3.4).

Styret er i så fall innstilt på å utarbeide retningslinjer om tillater denne type utskifting av
verandadør/stuevinduer med skyvedørsløsning forutsatt at løsningen godkjennes av sameiets
byggtekniske konsulent og eventuelt Plan- og bygningsetaten.

3.8 Forslag Tommy André Nekkøy, AØ 254, om å tillate installasjon av varmepumper

På www.skogen.info står det følgende (informasjonen er ikke innlemmet i vedtekter vedtatt 19.03.2014):
Fra tid til annen har det på Skogen vært vist interesse for installasjon av varmepumpe. Styret har vært
tilbakeholdent med å tillate dette, primært på grunn av betenkeligheter med hensyn til støy.
Retningslinjer som er utarbeidet av Norsk Varmepumpeforening med henblikk på borettslag og sameier
omfatter krav til avstander og støydemping, og ut fra disse kravene må det dessverre konstateres at
varmepumper pr. i dag er uaktuelle for boligene på Skogen.

Jeg vet ikke når dette er skrevet men det tyder på at det er basert på gammel og utdatert kunnskap.

Sett i lys av ny teknologi og stillegående varmepumper må vedtaket endres fra "forbudt" til "etter
godkjenning fra Styret". Dvs etter individuell vurdering. Dette med bakgrunn i at Miljøverndepartementets
og Statens forurensningstilsyn sine svært strenge nattkrav til støy er 35 Db - En varmepumpes utedel
produserer ca 40 Db. Dersom man måler 1 meter fra kilden faller støynivået med 8 Db, 2 meter med 16
Db, etc. Til samenlikning er støynivået på et "stille kontor" 40 Db. Det er med andre ord ikke grunnlag for
å opprettholde en anbefaling om et totalforbud med begrunnelse i hensyn til støy.

Når det er 6-7 meter til nærmeste nabos soveromvindu faller det urimelig at jeg i mitt tilfelle ikke skal
kunne installere varmepumpe. Når i tillegg ingen kan se utedelen er den heller ikke til visuell sjenanse.
Naboene vil ikke se, høre eller merke om jeg installerer og bruker en varmepumpe.

Det er mer og mer vanlig at borettslag/sameier anbefaler varmepumper. Blant anet er det tillatt i Øvre
Ullern terrasse (som kan sammenliknes med Skogen Boligsameie) - Styreforman der kan kontaktes for
referanser/anbefaling. Det er også utarbeidet informasjonshefte om Varmepumper i borettslag og
sameier.

Jeg foreslår at informasjon gitt på hjemmesiden til Skogen Boligsameie endres til at
varmepumpeinstallasjon kan installere etter godkjenning fra styret etter gitte regler. Spesielt etter som
det ikke er innfelt i sameiets vedtekter og dermed kan behandles av styret i enkeltstående tilfeller.

Noen forslag til regler kan f.eks være:
 Søknad om installering skal være godkjent av styret før installasjon.
 Søknaden skal inneholde forslag til plassering, angivelse av type varmepumpe og beregnet utvendig

lydnivå.
 Det må velges en varmepumpe tilpasset norske forhold med et akseptabelt lydnivå ute.
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 Varmepumpen skal være levert av en forhandler som godkjent av Norsk Varmepumpeforening
(NOVAPgodkjent forhandler).

 Forhandler må bekrefte å ha tilgang på reservedeler og eget serviceapparat.
 Installasjon må kun gjøres av fagfolk sertifisert via for eksempel Norsk Varmepumpeforening eller en

norsk importør. Montørens installatørbevis må kunne fremvises.
 Installatør og firma skal være F-gass sertifisert.
 Både kjøp og installasjon skal gjøres av samme firma for å forenkle prosessen ved eventuelle feil.
 Før installasjon skal det alltid gjennomføres en befaring hjemme hos beboer, hvor leverandøren av

varmepumpen skal komme med en anbefaling for plassering av utedel og hvilken type pumpe som
bør velges.

 Det er viktig at varmepumpen blir dimensjonert i forhold til leilighetens areal.
 Varmepumpen må aldri monteres direkte på trevegg som deles med naboleilighet.
 Utedelen må plasseres slik at det ikke oppstår problemer i forbindelse med avrenning av

kondensvann, eventuelt kondensvann må ledes bort.
 Eventuelle avløpsrør må frostsikres med selvregulerende varmekabel.
 Alle rør på yttervegg bør legges i rørkanaler.
 Det bør vurderes om det skal monteres et varmepumpehus over utedelen for å skjule denne.
 Det bør tegnes en serviceavtale som sikrer jevnlig ettersyn og vedlikehold med ca 2 års intervall.
 Beboer bør senke temperaturen om natten og når han/hun er borte for å ta hensyn til naboer.
 Beboer er ansvarlig for vedlikeholdskostnader.
 Hvis varmepumpen fjernes, skal eventuelle inngrep på bygning utbedres av beboer.
 Ved salg av boligen er beboer forpliktet til å videreformidle informasjonen i denne avtale til kjøper.

Mens FNs klimapanel pøser ut urovekkende rapporter, ønsker politikere og jeg å bidra med miljøvennlig
oppvarming som reduserer CO2 utslipp betraktelig, noe som kommer nærmiljøet og samfunnet generelt
til gode.

Så lenge det ikke gir visuell sjenanse for naboer og er godt innenfor myndighetens strenge krav
angående støy, ser jeg ikke at dette skal måtte by på større problemer å kunne installere varmepumpe
etter godkjenning fra styret.

Bakgrunn:

Styret gikk i september 2013 igjennom mulighetene for installasjon av varmepumper. Med bakgrunn i
støyen fra varmepumpenes utedel og nærheten til naboers soverom, samt tidligere diskusjoner rundt
viftestøy på feltet, vedtok styret at varmepumper ikke kunne tillates og teksten på Skogen.info ble lagt ut.

Styrets vurdering:
Styret tolker teksten slik at det egentlige forslaget ligger i avsnittet

Jeg foreslår at informasjon gitt på hjemmesiden til Skogen Boligsameie endres til at
varmepumpeinstallasjon kan installere etter godkjenning fra styret etter gitte regler. Spesielt etter som
det ikke er innfelt i sameiets vedtekter og dermed kan behandles av styret i enkeltstående tilfeller

Installasjon av varmepumpe vil medføre en utvendig forandring og følgelig komme inn under
vedtektenes § 12, 5. avsnitt som lyder:
Ingen seksjon kan utvides, forandres utvendig eller males i annen farge uten etter tillatelse fra
sameiermøtet i den enkelte sak. Utvidelse av seksjoner på baksiden mot fjell kan godkjennes av styret i
henhold til styrets til enhver tids gjeldende retningslinjer.
Dette har Nekkøy oversett i sitt forslag. Selv om det er mange positive sider ved varmepumper
overskygges disse av utfordringer knyttet til støy når vi bor så tett som vi gjør her på Skogen.

Styret anbefaler derfor å stemme nei til Nekkøys forslag.
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3.9 Forslag fra styret om budsjett 2015

Styrets forslag til budsjett for 2015 står på samme side som resultatregnskapet for 2014, s. 21.
Budsjettet er satt opp i henhold til Usbl’s kontoplan. Dette betyr at ikke alle poster er direkte
sammenlignbare med tidligere budsjetter.

Ser vi bort fra poster som ikke påvirker sameiets likviditet, vil dette budsjettet medføre at likviditeten
reduseres med kr. 50 400,-.

Styret vil bemerke følgende punkter spesielt:

Leieinntekter
Styret har lagt til grunn at fellesutgiftene økes til kr. 3 300,- per seksjon per måned fra og med juli 2015.
Av dette utgjør kr. 189,- betaling for bredbånd, jamfør sak 3.5. Videre utgjør kr. 111,- økning som følge
av at de kommunale avgiftene (renovasjon, vann og avløp) øker med 18,5% fra 2014 til 2015.

Styret har videre lagt til grunn en engangsinnbetaling på kr. 7 500,- per seksjon for å dekke utgifter i
vedlikeholdsplanen 2015, jamfør sak 3.1.

I tråd med revisors vurdering er renter og avdrag på lånet knyttet til rehabilitering av garasjen inntektsført
i budsjett/regnskap. Dette påvirker imidlertid ikke sameiets likviditet.

Sammen med inntekter fra utleie av garasjeplasser gir dette følgende leieinntekter:

Felleskostnader 7 635 600
Renter og avdrag lån 1 187 729
Utleie garasjeplass 66 000
Ekstraordinær innbetaling 1 515 000
Totalt 10 404 329

Styrehonorar
Styrehonoraret for perioden fra årsmøtet i 2015 til årsmøtet i 2016 foreslås å være kr. 240 000,-, en
reduksjon på kr. 30 000,- sammenlignet med foregående år.

Avskrivning
Denne posten gjelder avskrivning av garasjeanlegget. Beløpet påvirker ikke sameiets likviditet.

Andre honorarer
Denne posten inkluderer kostnader til byggteknisk rådgiver og advokatutgifter. Kostnader til byggteknisk
rådgiver var tidligere under vedlikehold.

Forsikringer
Økningen i kostnader skyldes mange skader i sameiet. Økningen ville vært høyere dersom vi ikke hadde
benyttet Usbls avtale med If.

Rentekostnad
Dette er i hovedsak budsjetterte rentekostnader knyttet til lånet for rehabilitering av garasjen, dvs.
avregnes mot det som er innbetalt av sameierne til renter.

Styrets forslag til vedtak:
Det fremlagte forslag til budsjett for Skogen boligsameie 2015 vedtas. Budsjettet medfører at
fellesutgiftene økes til kr. 3 300,- per seksjon per måned fra og med juli 2015. Vedlikeholdsdelen av
budsjettet medfører at det blir en ekstraordinær innbetaling på kr. 7 500,- per seksjon i 2015.
Innbetalingen fordeles på to rater, en på kr. 4 000,- med forfall 20.6.2015 og en på kr. 3 500,- med forfall
20.9.2015.
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Sak 4 Valg

4.1 Valg av styreleder

Valgkomitéens forslag:

Jakob Are Vikse, Arnulf Øverlands vei 230 (gjenvalg)

4.2 Valg av seks medlemmer til styret

Valgkomitéens forslag:

Roar Skålin (nestlederfunksjon), Arnulf Øverlands vei 224 (gjenvalg)
Øyvind Omang, Arnulf Øverlands vei 249 (gjenvalg)
Merethe Næss, Arnulf Øverlands vei 130 (gjenvalg)
Ingunn Alvik, Arnulf Øverlandsvei 162 (ny)
Arne Solberg, Arnulf Øverlandsvei 237 (ny)
Asle Sveen, Arnulf Øverlandsvei 240 (ny)

4.3 Valg av valgkomité

Styrets forslag:

Halvor Holm, Arnulf Øverlands vei 264 (gjenvalg)
Hanne Margrethe Olsen, Arnulf Øverlands vei 111 (gjenvalg)
Gunnar Hagelin, Arnulf Øverlands vei 185 (gjenvalg)
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Årsmelding 2014

Styret har etter sameiermøtet i 2014 bestått av følgende representanter:

Styreleder Jakob Are Vikse Arnulf Øverlands vei 230 0763 OSLO
Nestleder Roar Skålin Arnulf Øverlands vei 224 0763 OSLO
Styremedlem Merethe Næss Arnulf Øverlands vei 130 0763 OSLO
Styremedlem Harald Schiøtz Arnulf Øverlands vei 250 0763 OSLO
Styremedlem Mette Heidi Steen Mesna Arnulf Øverlands vei 225 0763 OSLO
Styremedlem Øyvind Gjestvold Omang Arnulf Øverlands vei 249 0763 OSLO
Styremedlem Michael Krallmann Arnulf Øverlands vei 196 0763 OSLO

Selskapets styre består av 2 kvinner og 5 menn. Selskapet har ingen ansatte. Selskapet følger
likestillingsloven og tilstreber likestilling ved valg av tillitsvalgte samt ved nyansettelser.

Valgkomiteen har etter sameiermøtet 2014 bestått av:

Halvor Holm Arnulf Øverlands vei 264 0763 OSLO
Hanne Margrethe Olsen Arnulf Øverlands vei 111 0763 OSLO
Gunnar Hagelin Arnulf Øverlands vei 185 0763 OSLO

Overdragelse av leiligheter
12 leiligheter har det siste året skiftet eiere.

Juridiske andelseiere
Selskapet har pr 31.12 ingen juridiske andelseiere.

Virksomhetens art
Selskapet er organisert etter de bestemmelser som følger av loven, og har til formål å drive eiendommen
i samråd med og til beste for eierne. Selskapet ligger i Oslo kommune. Selskapets
organisasjonsnummer er 983 984 487. Det er 202 leiligheter og ingen næringslokaler i selskapet.

Forretningsførsel og revisjon
Forretningsfører er Boligbyggelaget Usbl.
Revisor er BDO, Postboks 1704 Vika, 0121 Oslo.

Forsikring
Selskapets eiendommer er fullverdiforsikret i IF Skadeforsikring. Avtale nr.: SP820560.
Privat innbo/eiendeler må forsikres ved egen polise.

Ytre miljø
Styret er ikke kjent med at virksomheten påvirker det ytre miljø negativt.

HMS/Internkontroll
Styret har ansvar for å ivareta arbeidet med helse, miljø og sikkerhet i boligsameiet. I året som er gått er
det utført lovpålagte egenkontroller på disse risikoområder i boligselskapet:
Tirsdag 23. og onsdag 24. september gjennomførte Norsk Brannvern til sammen 5 brannøvelser på
Skogen. Øvelsene var fordelt på soner og type bolig.

Norsk Brannvern har på oppdrag fra styret gjort dør til dør befaring i sameiet i november.
Gjennomgangen i den enkelte enhet omfattet kontroll av brannvarslingen, brannslukningen,
rømningsforholdene samt enkel rådgivning til beboerne. Både fellesareal og majoriteten av boenhetene
er kontrollert. I ettertid har styret informert i Skogen Rundt om anbefalte egentiltak fra beboernes side,
samt utvidet og spesifisert møteplasser ved brann.
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Norsk Brannvern påpekte at rømningsveiene i C-boligene på verandaene må være lett tilgjengelige og
enkle å åpne, og etter befaringsrunden i november 2014 har styret henvendt seg direkte til de
boenhetene som må utbedre tiltak.

Vaktmester har på oppdrag fra styret gjennomført egenkontroll av de fire lekeplassene i sameiet.

Økonomi
I samsvar med regnskapslovens § 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er til stede og
denne forutsetningen er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet.

Årets årsregnskap viser et overskudd lik kr. 1 978 654,-. For øvrig vises til noter samt kommentarer
under regnskapsbehandling på sameiermøtet. Felleskostnadene ble ikke justert pr. 01.01.2015.

Styret foreslår at overskuddet tillegges egenkapitalen. Det bekreftes i denne sammenheng at alle
inntekter og utgifter selskapet har, er medtatt i det framlagte årsregnskap.

Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets slutt som påvirker resultat eller selskapets stilling.

Styrets arbeid
Det sittende styret har i perioden etter sameiermøtet 2014 hatt 11 styremøter og behandlet 129
styresaker.

Det har i perioden vært avholdt ett ekstraordinært sameiermøte.

Styret har jobbet med følgende saker i året som gikk:

Forretningsførsel
Skogen boligsameie inngikk avtale med Usbl om forretningsførsel fra 1.1.2014. Overgangen fra tidligere
regnskapsfører Anna Regnskap AS til Usbl har medført noen utfordringer, både for sameierne, styret og
Usbl. Sameierne har opplevd dette gjennom utfordringer med å ta i bruk Avtalegiro, noen har fått
feilaktige regninger, og noen har feilaktig fått inkassovarsler. Styret har sammen med Usbl sett på
årsakene til disse utfordringene, og vi mener det i hovedsak skyldes følgende forhold:

 Usbl overtok et finansieringsselskap, BBL finans, i starten av 2014. BBL finans tok over
innkreving av fellesutgifter, men de hadde betydelig utfordringer med sine rutiner og systemer i
startfasen. I tillegg måtte vi bytte konto for innbetalinger.

 Usbl hadde i startfasen for lite kapasitet til å betjene Skogen boligsameie.
 Både styret og Usbl har hatt utfordringer med å forstå underlagsmateriale fra tidligere

regnskaper, og det tok også tid før vi fikk tilgang til dette.
 Usbl innførte et miljøgebyr for papirfaktura, og dette ble feilaktig også fakturert enkelte brukere av

Avtalegiro. Gebyret kom også overraskende på sameiet. Gebyret er fjernet fra 1.1.2015.

Både styret og Usbl beklager de problemene dette har ført til for sameierne.

I løpet av året har forholdene bedret seg, og styret merker at det er flere fordeler ved å bruke Usbl som
forretningsfører:

 Vi har løpende oversikt over alle inn- og utbetalinger og saldo på alle våre konti.
 Betaling av regninger er forenklet betydelig.
 Usbl får gjennom sine konsernavtaler bedre lånerenter og lavere forsikringspremier enn sameiet

greier alene.
 Usbl håndterer forsikringssakene i sameiet
 Det har blitt lettere for eiendomsmeglerne å hente ut informasjon
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Vi vil også legge til at Usbl har gjort en betydelig jobb i 2014 med å sørge for korrekt avregning av både
fellesutgifter og lån for sameierne. Dette har tidligere ikke vært gjort, og har ført til at enkelte sameiere
har hatt beløp utestående, mens andre har hatt en gjeld til sameiet.

Styrets vurdering er at samarbeidet med Usbl er bra, og Usbl har i løpet av året rettet opp i mange av de
problemene som oppsto i startfasen. Avtalen med Usbl vil fremover gi oss bedre oversikt over
økonomien i sameiet, spare styret for arbeid og gi lavere kostnader på innkjøpte tjenester.

Byggteknisk konsulent
Firmaet Dr. techn. Kristoffer Apeland AS er Sameiets byggtekniske konsulent og er godt kjent med
sameiets bygningsmasse og planlegger både kortsiktige og langsiktige vedlikeholdsoppgaver. Dessverre
ble vår faste kontakt Petter Lahlum langtidssykemeldt og vi fikk en periode med mindre oppfølging enn
ønsket før vi fikk en ny og fast kontaktperson i Iver Tøsti. Han er meget dedikert og styret har et godt
inntrykk av ham.

Forsikring
Sameiet har i flere år vært forsikret gjennom If Skadeforsikring. Forsikringsavtalen ble i løpet av 2014
endret slik at vi nå er en del av en rammeavtale som gir noe bedre dekning på flere områder, og Usbls
forsikringsavdeling overtok hovedansvaret for oppfølging av forsikringsskader. Styret er godt fornøyd
arbeidet som er utført fra Usbls side.

Nytt i betingelsene i avtalen med If f.o.m. 2014 er blant annet en avtale med Anticimex som skal gi lav
terskel for sameierne til å ta kontakt dersom det oppstår problemer med skadedyr/treskadeinsekter i
leilighetene. Den enkelte beboer kan ta direkte kontakt med Anticimex på telefon dersom slike problemer
oppstår.

Premiekostnad for 2014 var kr 711 548,-. I 2014 har If behandlet 15 skadesaker for sameiet. Totalt
beløper disse sakene seg til kr 412 461,- Samtlige saker i 2014 er vann/fuktskader.

Skadedyrsavtale, rotter/mus
I tillegg til avtalen med Anticimex som sameiet har gjennom forsikringsavtalen (se forrige avsnitt), har
sameiet en skadedyrsavtale med Oslo Veggdyrkontroll AS. Avtalen innebærer at Oslo Veggdyrkontroll
forebygger problemer med rotter og mus i sameiet og følger opp eventuelle problemer til disse er løst.
Avtalen ble reforhandlet i løpet av 2014.

Vaktmester
AS Alt i Vaktmestertjenester har levert vaktmestertjenesten i flere år. Tjenesten utføres til fast pris og er
beskrevet i en forholdsvis detaljert kontrakt. Styret er meget god fornøyd med vaktmestertjenesten vi har
fått utført i 2014. De har i tillegg til sine faste tjenester utført en del små jobber til fast timespris.

Snørydding/strøing
Gårdreform Snø og Grønt AS har avtale om brøyting og strøing i sameie, med unntak av håndmåking
(utføres av vaktmester). Snørydding/strøing har ikke vært helt tilfredsstillende vinteren 2014/2015, og
styret ta dette opp med selskapet eller se nærmere på alternative løsninger. Brøyteskader meldes
selskapet forløpende og vil bli reparert til våren.

Heis
Vi opplevde også 2014 flere heisstanser som krevde mindre reparasjoner og kontroll før igangsetting.
Heisselskapet ble innkalt til et møte for å drøfte feilkildene og kostnadene. Det er ikke avdekket noen
bestemt feilkilde. Mengden vedlikehold/reparasjoner er forventet ut i fra bruken av heisene. 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. Sameiet har en veldig gunstig vedlikeholdsavtale sammenlignet med mange andre.

Garasjeport
Garasjeporten har fungert tilfredsstillende i 2014.
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Sameiet har per i dag to systemer på 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.

Søppelsortering i sameiet
Sameiet begynte å sortere søppel i 2011. Vaktmesteren i sameiet henter søppel ukentlig, hovedsakelig
på mandager, fra søppelstativene utenfor den enkelte seksjonen. Dette blir kastet opp i
søppelcontainere på parkeringsplassen. Dessverre er det en del problemer med at beboere kaster glass,
og avfall som ikke regnes som husholdningsavfall i stativene. Vaktmesteren finner store mengder papir i
enkelte stativer, enkelte sorterer ikke søppelet sitt og andre fyller posene så fulle at det er vanskelig og
tungt å bære disse. Vaktmesteren har også blitt skadet på grunn av skarpe gjenstander i søppelposene.
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.

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. Det skal ikke gjensettes søppel ved containerne!
Disse er låst. Det har blitt sendt ut informasjon om søppelrutiner og hvordan søppel skal sorteres og
behandles flere ganger gjennom året.

Renhold
Sameiet bruker Fokus Renhold til vask av fellesarealer. De vasker heishuset og tilstøtende arealer.
Styret er fornøyd med deres innsats.

Vedlikehold
Det ble vedtatt på sameiermøtet i 2014 at vedlikeholdsarbeider for dette året skulle hovedsakelig
konsentreres rundt reparasjon og maling av gavlvegger og reparasjon av fuktskader/lekkasjer. Dette har
blitt fulgt opp. Følgende arbeider ble utført i 2014 i tillegg til noen mindre arbeider:

a) Maling av gavler
Totalt ble det malt 12 gavlvegger av forskjellig størrelse i 2014 (AØ 171- 93, AØ 200 – 164, AØ 192 -176,
AØ 198 – 170, AØ 248 – 199, AØ 246 – 197, AØ 159, AØ 185, AØ 189, AØ 240 – 191, AØ 137 – 135,
AØ 169 – 99).

Det er malt to vegger som ligger mellom inntrukkede hus og gangbaner bak husene (AØ 166 – 168, AØ
97 – 95).

Det er også malt og skiftet råttent panel på vanskelig tilgjengelige utvendige bodvegger på balkong i
forbindelse med at stillasene har blitt satt opp. Konsollene ved endeveggene er også blitt reparert og
malt.

b) Fuktskader/Lekkasjer (utbedret)
Følgende arbeider er utført:

 AØ 95-97 – etter lekkasjeproblemer over lang tid ble taket tekket om, taksluk skiftet ut og
blikkenslagerarbeider skiftet ut all blikk for å tette taket fullstendig. Det har ikke blitt registrert mer
fuktighet etter dette. Det gjenstår innvendige arbeider i AØ 97 for å sluttføre reparasjonene etter
vannskaden.

 AØ 115 – vann rant ut av himling. Ved utbedring ble det avdekket mange feil på hele husrekken
over/bak (AØ149-157). Her måtte kledningen på samtlige seksjoners underetasje demonteres,
fores ut og kles på nytt for å opprette korrekt lufting. Det ble også tettet åpninger på balkongene
hvor fukt kunne trenge inn i konstruksjonen. Sluket på AØ153 ble også tekket om.

 AØ 248 – ved rivning og installering av nytt kjøkken ble det oppdaget råte på yttervegg mot
inngangsparti. Skaden har antagelig oppstått som et resultat av flere feil. Utbedring involverte å
legge ny membran og varmekabler under skiferen i inngangspartiet, samt å skifte ut nederste 40
cm av veggen inn mot inngangspartiet.
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 AØ 263 – etter lekkasjeproblemer over lang tid ble taket tekket om, og det ble installert nytt
taksluk. Kledning over tak ble demontert for å finne skaden og konsollen i boligen over ble
reparert.

 AØ 261 – 267 - Luftestusser over tak ble installert for å lufte isolasjonen under takpappen.
 AØ 147 – utbedring av gulv og utvendig murvegg for å forhindre vanninnsig utenfra.

c) Vann på de innerste parkeringsplassene i garasjen på 2. plan.
Etter at de nye parkeringsplassene ble opprettet ble det oppdaget et problem på vinteren. Det dannet
seg veldig mye is på parkeringsplassene. Vannet ble ledet bort ved å legge en drensledning med
varmekabel i under parkeringsplassene, og en liten mur inn mot fjellet for å forhindre at vannet renner
utover plassene.

d) Rystelsesmålinger
Sameiets byggtekniske konsulent hos Dr. Techn. Kristoffer Apeland fikk installert 2 rystelsesmålere for å
ha uavhengige målinger i forbindelse med sprengningene i Jerpefaret. Disse målingene er blitt fulgt opp.
Apeland har hatt kontakt med utbygger for å få innsikt i hvordan sprengningene skal foregå og gi
informasjon om hvordan sameiet er bygget opp. Se eget punkt for ytterligere informasjon vedrørende
utbygningen i Jerpefaret.

e) Asfaltarbeider
Det ble kjøpt inn reparasjonsasfalt og mange hull ble lappet. Det viste seg at enkelte stykker var i for
dårlig skikk til at denne metoden ville lønne seg. Det ble innhentet et tilbud som var gunstig, men de
ønsket ikke å utføre arbeidet så sent på høsten med alt regnet og anbefalte oss å vente til sommeren
2015.

Sonene og grøntarealene
Fellesdugnaden ble i år avlyst på grunn av dårlig vær. De sonetillitsvalgte har tatt initiativ til
tiltak/dugnader innad i sine respektive soner. Sonetillitsvalgte i 2014 har vært:

1 syd: Kasper Arnberg (AØ 103)
1 nord: Kari Liltved, (AØ 123)
5 syd: Mona Naume (AØ 171)
5 nord: Eilif Gythfeldt (AØ 141)
6 syd: Gunnar Hagelin (AØ 185)
6 nord: Mette Mesna (AØ 225 )
7 syd og nord: Connie Vinjerui (AØ 243)
8 plan: Halvor Holm (AØ 264)

Styret takker de sonetillitsvalgte for innsatsen i 2014.

Utbygging av Jerpefaret 33/35
Skogen boligsameie er berørt av den pågående utbyggingen, både i form av rystelser ved sprenging,
støy og trafikkfarlige situasjoner.

Flere beboere har uttrykt bekymring for at vår boligmasse kunne bli skadet ved sprengningsarbeidene.
Som preventive tiltak fotograferte utbygger i samarbeid med styret innvendig i flere av de nærmeste
boenhetene. Sprengningsfirmaet installerte rystelsesmålere rundt tomten, men for å være på den sikre
siden installerte vi to egne rystelsesmålere i vår boligmasse (AØ 185 og AØ 240) for å ha uavhengige
målinger. Perioden med sprenginger ble forlenget flere ganger, og varte fra medio april til medio oktober.
I løpet av perioden var én sprenging over grenseverdi fastsatt av geolog. Grenseverdien var satt til 35
mm/s og en sprengingen foretatt 23.6 ble målt til 41,6 mm/s. Dette ble påpekt med en gang og samtlige
salver etter dette ble redusert i størrelse. Det er ikke registrert skader som med rimelig grad av sikkerhet
kan henføres til rystelser, men det er ingen tvil om at beboerne i sameiet merket rystelsene ved
sprengingen svært godt.

16



I perioder pågikk det støyende arbeide utenfor godkjente klokkeslett. En av sameiets beboere påpekte
dette overfor bydelen, og utbygger fikk beskjed om å rette seg etter forskriftene. Manglende sikkerhet
ved kjøring til og fra tomten, spesielt ved utfrakting av masse, er også blitt påpekt.

Utbyggingen vil fortsette i 2015, og vi må forvente mye trafikk og leveranser til byggeplassen.

Rettssak om fellesutgifter ved sammenslåing to seksjoner
Sameiet har vært i en tvist om omfanget av plikten til å betale felleskostnader etter sammenslåing av 2
seksjoner. Advokat Henning Hoel har vært sameiets advokat.

Styret har vært 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.
Sameierens oppfatning har imidlertid vært at det kun skal betales felleskostnader for én seksjon etter
sammenslåing.

I forkant av hovedforhandlingene i saken, vedtok sameierne å presisere vedtektene i §14 gjennom
ordlyden i 1. avsnitt:
«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 seksjoner før disse ble slått
sammen.».
(for detaljer/bakgrunn, se innkallingen til sameiermøtet 19.03.2014)

Det ble 26.03.2014 avholdt hovedforhandling i Oslo tingrett, og dom ble avsagt 22.04.2014, i sameiets
favør. Motparten ble idømt saksomkostninger. Motparten anket saken til lagmannsretten.

Sameiet og motparten avtalte hvordan innbetaling av fellesutgifter skulle skje frem til saken ble endelig
avgjort, og dette følges opp.

Et eventuelt forlik måtte ha blitt avgjort av sameiermøtet. Styret har ikke vært innstilt på å inngå noe forlik
gitt domsavgjørelsen og stemningen på sameiermøtet i 2014.

Anken ble behandlet i lagmannsretten 11.02.2015. Dom ble avsagt av Borgarting lagmannsrett,
25.02.2015. Dommen slår fast at anken forkastes og at sameieren er forpliktet til å betale to andeler
felleskostnader. Motparten ble idømt saksomkostninger.

Fristen for å anke til Høyesterett har ikke gått ut enda.

Helårstrasé Strømsdammen – skogsbilveien
Oslo kommune er i gang med planlegging av turvei på denne strekningen. Dette innebærer at den
nåværende turveien inn til Strømsdammen forlenges inn til den eksisterende veien (Strømsbråtenveien)
mot Tryvannsområdet. Sameiet var blant dem som Oslo kommune, Bymiljøetaten hadde invitert til
befaring av det aktuelle området 27. oktober 2014.

Det foreligger to traseforslag; a) samme trase som dagens skiløype, eller b) langs vestsiden av
Strømsdammen, og så inn på Strømsbråtenveien noe høyere opp. Skiløypa vil uansett følge samme
trase som i dag. Det er en ganske omfattende prosess som skal gjennomføres, og inntrykket er at
prosjektet tidligst kan fullføres i 2016.

Fasadeforandring uten godkjenning
I 2013 tok styret opp 2 fasadeforandringer som var utført uten godkjenning. Disse er blitt fulgt opp.
Status er i dag at den ene seksjonen vil bli tilbakeført til originalstand i løpet av 2015. Den andre
seksjonen jobber for å få dokumentert arbeidet som er utført, søknad hos Plan- og bygningsetaten og
fremlegge dette for sameiermøtet. Dessverre ble dette arbeidet ikke klart før fristen til årets
sameiermøte. Dersom dette ikke er på plass til neste årsmøte, vil styret igangsette arbeidet med å
tilbakeføre seksjonen for eiers regning.
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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.

Websider
Vi minner om sameiets hjemmeside: www.skogen.info. Sidene blir jevnlig oppdatert og inneholder mye
nyttig og viktig informasjon. Vi ber spesielt om at dere sjekker sidene før dere planlegger omfattende
vedlikeholdsarbeider. Se siden "Tips og vedlikehold".

Også styrets interne websider vedlikeholdes og utvides, slik at de nå er et nyttig verktøy i styrets arbeid,
med dokumentasjon av alle avtaler og dokumenter som er relevant for sameiet. I denne forbindelse kan
det nevnes at det er opprettet et "historisk" arkiv gjennom å skanne bl.a. innkallinger til og protokoller fra
tidligere sameiermøter. Med få unntak er samtlige møter f.o.m. 1983 dekket. Også en rekke tidligere
"Skogen Rundt", sirkulærer og rundskriv er kommet med.

Bruk av e-post
Styret har gode erfaringer med bruk av e-post til å informere beboerne. Det er imidlertid viktig at det
sendes beskjed om endringer i sameiers/beboers e-postadresse, til sameiere@skogen.info, slik at all
informasjon når frem. Styret har ellers ingen enkel måte å fange opp at sameiere skifter e-postadresse.

Oslo, 2.3.2015

Jakob Are Vikse /S/ Roar Skålin /S/ Merethe Næss /S/ Harald Schiøtz/S/

Mette Heidi Steen Mesna /S/ Øyvind Gjestvold Omang /S/ Michael Krallmann /S/
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Budsjett
2015

Budsjett
2014

Regnskap
2013

Regnskap
2014

Resultatregnskap 2014 Skogen Boligsameie 

Note

INNTEKT

Salgsinntekt
Leieinntekt
Innkrevd felleskostnad 10 404 3297 271 4007 855 4208 382 5001
Sum leieinntekt 10 404 3297 271 4007 855 4208 382 500
Annen inntekt
Nedskrivning av IN innbetaling fra eier 0002 659 47414
Diverse inntekt 86 00035 00066 2747 5462
Sum annen inntekt 86 00035 00066 2742 667 020

Sum inntekt 10 490 3297 306 4007 921 69411 049 519

KOSTNAD

Lønnskostnad
Lønnskostnad 34 00038 00028 20035 2603
Styrehonorar 240 000270 000200 000270 0004
Av- og nedskrivning
Avskrivning 716 3200716 310717 16712
Driftskostnad
Energikostnad 300 000400 000332 564250 801

Kostnad eiendom/lokaler 1 042 0001 008 000990 5321 000 5505
Kommunale avgifter/renovasjon 1 400 0001 181 0001 126 6831 179 4956
Verktøy, inventar og driftsmateriell 30 00085 00041 03927 3727
Reparasjon og vedlikehold 4 060 0003 390 0002 591 8512 591 4458
Revisjonshonorar 17 00020 00019 50017 0009
Forretningsførerhonorar 205 000220 000178 750203 211

Annet honorar 490 000265 00012 376718 77510
Kontorkostnad 18 00018 00015 20217 443

TV/bredbånd 701 000470 000455 048466 424

Kostnad trans.midl/arb.mask/utstyr 1 500001 174

Kontingenter og gaver 4 500003 504

Forsikringer 833 000625 000603 840711 548

Annen kostnad 10 0002 00047 30812 19611
Tap 0007 402

Sum kostnad 10 102 3207 992 0007 359 2038 230 768

Driftsresultat 388 009-685 600562 4912 818 751

FINANSPOSTER

Renteinntekt 33 000043 43040 371

Andel av renteinntekt i sameie 00847 3140

Rentekostnad 600 0007 000847 314880 468

Netto finansposter 567 0007 000-43 430840 097

Årsresultat -178 991-692 600605 9211 978 654

Overført til/fra annen egenkapital 00605 9210

Overført sameiekapital 0001 978 654

SUM OVERFØRINGER 00605 9211 978 654

342 Skogen Boligsameie Org. nr 983984487
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20132014

Balanse 2014 Skogen Boligsameie 

Note

EIENDELER

Anleggsmidler

Varige driftsmidler
Tomter 911 508911 50812
Andre driftsmidler 13 554 17912 837 01212
Finansielle anleggsmidler

Sum anleggsmidler 14 465 68713 748 520

Omløpsmidler

Fordringer
Restanser felleskostnader 210 353205 455

Kundefordringer 053 993

Fordringer BBL Finans 0114 495

Andre kortsiktige fordringer 5 538 1234 993 96413
Forskuddsbetalte kostnader 8 026291 907

Bankinnskudd og kontanter
Kontanter 2 8704 000

Innestående bank 2 049 6272 106 014

Sum omløpsmidler 7 808 9997 769 828

SUM EIENDELER 22 274 68621 518 347

342 Skogen Boligsameie Org. nr 983984487
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20132014

Balanse 2014 Skogen Boligsameie 

Note

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Opptjent egenkapital
Fond 30 62330 623

Annen egenkapital 3 174 6545 153 308

Sum opptjent egenkapital 3 205 2775 183 931

Sum egenkapital 3 205 2775 183 93116

Gjeld

Avsetninger for forpliktelser
Langsiktig gjeld
Pantegjeld 16 059 12515 219 34414
IN nedbetalt fellesgjeld 2 659 474014
Sum langsiktig gjeld 18 718 59915 219 344

Kortsiktig gjeld
Forskuddsbetalt felleskostnad 84 44090 008

Leverandørgjeld 214 366311 774

Skyldig off. myndigheter 2 810143 220

Påløpne renter 0106 272

Annen kortsiktig gjeld 49 194463 79915
Sum kortsiktig gjeld 350 8101 115 072

Sum gjeld 19 069 40916 334 416

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 22 274 68621 518 347

Sted:_______________________               Dato:_______________

Jakob Are Vikse
Styreleder

Roar Skålin
Nestleder

Merethe Næss
Styremedlem

Mette Heidi Steen Mesna
Styremedlem

Michael Krallmann
Styremedlem

Øyvind Gjestvold Omang
Styremedlem

Harald Schiøtz
Styremedlem

342 Skogen Boligsameie Org. nr 983984487
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Noter årsregnskap 2014 Skogen Boligsameie

Note 0 - Regnskapsprinsipp

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk.

Klassifisering og vurdering av balanseposter
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig
gjeld.
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig
gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.
Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har levetid over 3 år og har en kostpris
som overstiger kr 50.000,-. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller
forbedringer tillegges driftsmidler og avskrives ihht driftsmidlets levetid.

Driftsinntekter
Leieinntekter bokføres og inntektsføres i takt med opptjening.
Inntektsføring ved salg av varer/tjenester skjer på leveringstidspunktet.
Tjenester inntektsføres etter hvert som de opptjenes.
Innkrevde renter og avdrag i perioden inntektsføres i resultatregnskapet (Nytt av året for Skogen Boligsameie).

Driftskostnader
Avskrivninger defineres som en driftskostnad (Nytt av året for Skogen Boligsameie).
Rentekostnad føres som finanskostnad i resultatregnskapet. Avdrag føres direkte mot lån i balanseregnskapet.

Skattetrekk
Ved lønnskjøring overføres skattetrekk til en felles skattetrekkskonto i Usbl.

342 Skogen Boligsameie Org. nr. 983984487
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Noter årsregnskap 2014 Skogen Boligsameie

Note 1 - Innkrevde felleskostnader
20132014

  3600 Innkrevde felleskostn. drift 7 029 6007 211 300

  3601 Innbet. fra sameierne 2012 og 2013 776 0200

  3602 Innkrevde felleskostn. kapital 01 126 200

  3609 Leie parkering 49 80045 000

Sum 7 855 4208 382 500

Midler innbetalt fra samtlige sameiere til dekning av driftskostnader (Nåværende sats: kr. 3 000 pr mnd)
Renter og avdrag innkrevd fra sameierne gjeldende lånet knyttet til rehabilitering av garasje.
Renter innkrevd fra sameierne gjeldende lånet knyttet til tomt.

Note 2 - Andre driftsinntekter
20132014

  3957 Nøkkelsalg 04 000

  3990 Andre driftsinntekter 66 2743 546

Sum 66 2747 546

Note 3 - Lønnskostnader
20132014

  5400 Arbeidsgiveravgift 038 070

  5406 Arbeidsgiveravgift forrige forretningsfører 28 200-2 810

Sum 28 20035 260

Personalkostnader omfatter lønns- og personalkostnader, samt arbeidsgiveravgift. Antall årsverk sysselsatt: 0

Selskapet er ikke pliktig å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Note 4 - Styrehonorar

20132014

  5330 Honorar tillitsvalgte - fra lønnssystemet 0270 000

  5331 Styrehonorar forrige forretnin 200 0000

Sum 200 000270 000

Styrehonorar i henhold til vedtak under det ordinære årsmøtet i 2014 er utbetalt.

342 Skogen Boligsameie Org. nr. 983984487
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Noter årsregnskap 2014 Skogen Boligsameie

Note 5 - Kostnad eiendom/lokaler
20132014

  6310 Faste kostnader innleid vaktmestertjeneste 548 125569 063

  6340 Heisalarm 09 855

  6341 Brannalarm 07 800

  6361 Trappevask v/byrå 137 465126 965

  6362 Skadedyrutryddelse 32 32234 173

  6391 Snømåking, strøing 272 620209 113

  6392 Containerleie/tømming 043 582

Sum 990 5321 000 550

Note 6 - Kommunale avgifter
20132014

  6329 Kommunale avgifter 1 126 6831 179 495

Sum 1 126 6831 179 495

Note 7 - Verktøy, inventar og driftsmateriell
20132014

  6500 Verktøy og redskaper 41 0393 122

  6550 Lyspærer,lysrør,sikringer o.l. 08 914

  6551 Nøkler, låser o.l. 015 336

Sum 41 03927 372

Note 8 - Reparasjon og vedlikehold
20132014

  6601 Vedlikehold bygg 0352 761

  6602 Vedlikehold VVS 043 447

  6603 Vedlikehold elektro 080 470

  6610 Andre vaktmestertjenester 0182 359

  6611 Vedlikehold heiser 107 621127 746

  6613 Vedlikehold parkeringsplasser og grøntanlegg 325 24540 960

  6617 Vedlikehold brannvernutstyr 43 04645 861

  6621 Vedlikehold tekniske anlegg 018 038

  6630 Egenandel forsikring 034 000

  6641 Malerarbeider 04 173

  6644 Fasade/balkonger 01 020 732

  6645 Tak/blikkenslagerarbeid 0612 271

  6648 Vedlikehold dører og porter 13 78128 627

  6690 Diverse vedlikeholdskostnader 2 102 1580

Sum 2 591 8512 591 445

342 Skogen Boligsameie Org. nr. 983984487
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Noter årsregnskap 2014 Skogen Boligsameie

Note 9 - Revisjonshonorar
20132014

  6700 Revisjonshonorar 19 50017 000

Sum 19 50017 000

Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon.

Note 10 - Andre honorar
20132014

  6714 Tilleggstjenester forretningsfører 0625

  6716 Honorarkostnader øvrige 12 376648

  6720 Juridisk honorar 0111 376

  6730 Teknisk honorar 0606 127

Sum 12 376718 775

Note 11 - Andre kostnader
20132014

  7719 Møter, div. styret 4 3602 650

  7720 Generalforsamling 02 200

  7770 Betalingskostnader 6 6623 463

  7790 Andre kostnader 36 2863 184

  7795 Husleietap 0700

Sum 47 30812 196

Note 12 - Varige driftsmidler
GarasjerehabiliteringParkeringplasser tomt

Anskaffelseskost pr.01.01 : 14 326 199911 508

Årets tilgang : 00

Årets avgang : 00

Anskaffelseskost pr.31.12: 14 326 199911 508

Akkumulerte avskrivninger pr.31.12: 1 489 1870

Akkumulerte nedskrivninger pr.31.12: 00

Bokført 31.12: 12 837 012911 508

Årets avskrivninger : 713 1670

Anskaffelsesår : 20122007

Antatt levetid i år : 20

342 Skogen Boligsameie Org. nr. 983984487
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Noter årsregnskap 2014 Skogen Boligsameie

Note 13 - Andre kortsiktige fordringer
20132014

  1550 Tomtekjøp mellomregning 12 920 41812 920 418

  1551 Tomtekjøp nedbetaling -7 439 697-7 929 473

  1570 Andre kortsiktige fordringer 57 4023 019

Sum 5 538 1234 993 964

Avdrag innbetalt fra sameierne til hensikt å dekke tomtelånet føres direkte i balansen (Mrk: 1551)

Note 14 - Langsiktig gjeld
Kreditor: DNB Bank ASADNB Bank ASA
Formål: Rehabilitering

garasje
Tomt

Lånenummer: 1212367759350838198330
Lånetype: AnnuitetAnnuitet

Opptaksår:  2012 2007

Rentesats: 4.1 %4.1 %

Beregnet innfridd: 01.08.203208.11.2026

Opprinnelig lånebeløp: 12 810 0008 848 318

Lånesaldo 01.01: 10 437 0285 622 097

Avdrag i perioden: 350 005489 776

Lånesaldo 31.12: 10 087 0235 132 321

Saldo 5 år frem i tid: 7 908 9083 279 337

Langsiktig gjeld
Sum fellesgjeldAndel gjeld 31.12Ant. andeler

Antall andeler, andel gjeld og sum av fellesgjeld lån 12123677593 10 087 09261 884163

Antall andeler, andel gjeld og sum av fellesgjeld lån 50838198330 5 132 28042 769120

Boligselskapets bokførte gjeld er gitt uten formell sikkerhet. Det er sameiets eiere som har et protorisk ansvar/sikkerhet for låneopptaket.
Tidligere regnskapsfører førte inntekter fra sameierne til dekning av avdrag rehabilitering garasje som "Forskudd fra kunder mrk
rehabiliteringslån" i balanseregnskapet. Dette beløpet reflekteres i restgjelden pr. 31.12.14 og er inntektsført i regnskapet for 2014 iht Usbl sin
regnskapspraksis.

Note 15 - Annen kortsiktig gjeld
20132014

  2932 Skyldig revisorhonorar 015 000

  2937 Påløpte energikostnader 037 305

  2980 Andre påløpte kostnader 49 194407 194

  2984 Forskudd/overdekning mot kto 1504 04 300

Sum 49 194463 799

Annen kortsiktig gjeld inkluderer kostnader som tilhører driftsåret 2014, men hvor betaling utføres i 2015.

342 Skogen Boligsameie Org. nr. 983984487
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Noter årsregnskap 2014 Skogen Boligsameie

Note 16 - Egenkapital
Egenkapital

per 31.12
EndringerEgenkapital

per 01.01

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Opptjent egenkapital

Fond 30 623030 623

Overført sameiekapital 5 153 3081 978 6543 174 654

Sum opptjent egenkapital 5 183 9311 978 6543 205 277

Sum egenkapital 5 183 9311 978 6543 205 277

342 Skogen Boligsameie Org. nr. 983984487
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