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Sak 1 Konstituering

Innstilling til de respektive poster blir lagt fram på sameiermøtet.

Sak 2 Godkjenning av årsoppgjøret 2015

2.1 Godkjenning av årsmelding fra styret

Årsmelding for 2015 følger vedlagt og anbefales godkjent.

2.2 Godkjenning av årsregnskapet

Årsregnskapet og revisjonsberetning for 2015 følger vedlagt.

Årsregnskapet for 2015, som viser et underskudd på kr. 708 507,-, anbefales godkjent.
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Sak 2 Årsmelding 2015

Styret har etter sameiermøte 2015 bestått av følgende representanter:

Styreleder Jakob Are Vikse Arnulf Øverlands vei 230 0763 OSLO

Nestleder Roar Skålin Arnulf Øverlands vei 224 0763 OSLO

Styremedlem Johan Brudvik Arnulf Øverlands vei 199 0763 OSLO

Styremedlem Merethe Næss Arnulf Øverlands vei 130 0763 OSLO

Styremedlem Øyvind Gjestvold Omang Arnulf Øverlands vei 249 0763 OSLO

Styremedlem Arne Solberg Arnulf Øverlands vei 237 0763 OSLO

Styremedlem Asle Sveen Arnulf Øverlands vei 240 0763 OSLO

Styret i Skogen Boligsameie består av 1 kvinne og 6 menn. Boligsameiet har ingen ansatte. Boligsam-
eiet følger likestillingsloven og tilstreber likestilling ved valg av tillitsvalgte.

Valgkomiteen har etter sameiermøtet 2015 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
16 seksjoner har det siste året skiftet eiere.

Juridiske andelseiere
Selskapet har pr 31.12 ingen juridiske andelseiere.

Virksomhetens art
Skogen Boligsameie er organisert etter de bestemmelser som følger av loven, og har til formål å drive
eiendommen i samråd med og til beste for eierne. Boligsameiet 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
Boligsameiets eiendommer er fullverdiforsikret i If Skadeforsikring, avtale nr SP820560. Privat inn-
bo/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.

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 oppsummert gjennomgangen i Skogen Rundt og oppfordret sameierne
til å ta ansvar for de utbedringene Norsk Brannvern har påpekt. Styret følger opp dette med
stikkontroller.

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

3



Individuell nedbetaling av fellesgjeld (IN)
Selskapet har inngått avtale om IN med banken og Usbl. Det er anledning til å nedbetale på fellesgjel-
den to ganger i året; 15. mars og 15. september. Usbl må kontaktes senest to uker før nedbetaling.
Minstebeløp for nedbetaling er kr 100.000,- pr gang.

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 underskudd med kr 708 507,-.

For øvrig vises til noter, samt kommentarer under regnskapsbehandling på sameiermøtet.

Styret foreslår at underskuddet føres mot egenkapitalen. Det bekreftes i denne sammenheng at alle inn-
tekter og utgifter boligsameiet har, er medtatt i det framlagte årsregnskap.

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

Styrets arbeid
Det sittende styret har i perioden etter sameiermøtet 2015 hatt 12 styremøter og behandlet 99
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. I 2014 hadde vi en del
utfordringer med overgangen, noe også sameierne merket. Dette er dokumentert i årsmeldingen for
2014. I 2015 har samarbeidet med Usbl gått langt bedre. Styret er godt fornøyd med både
forretningsførsel, rådgiving og daglig oppfølgning.

Det er imidlertid fortsatt noen utfordringer knyttet til innkreving av fellesutgifter og andre innbetalinger fra
sameierne. Dette gjelder spesielt der innbetalingene, korrekt eller uretttmessig, har gått til inkasso. Noen
sameiere har opplevd at krav som er betalt har gått til inkasso og at det har kommet nye krav på
inkassosaker som er oppgjort. Styret vil følge opp dette med Usbl. Samtidig vil styret påpeke at korrekt
betaling av fellesutgifter og tidlig varsling av feil ved fakturaer og krav vil bidra til å redusere antall saker
som går til inkasso.

Styret ser store 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

Byggteknisk konsulent
Dr.techn. Kristoffer Apeland AS er sameiets byggetekniske konsulent. Vår faste konsulent er sivilinge-
niør Iver Tøsti. Iver Tøsti framstår som en kunnskapsrik fagperson for styrets arbeid innenfor vedlikehold
av bygningsmassen og er åpenbart interessert i å spille på lag for skape et best mulig resultat på dette
området. Iver Tøsti er arbeidsvillig og yter god bistand og service når han anmodes om det og er lett å
samarbeide med for styret.
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Forsikring
Sameiet er forsikret gjennom If Skadeforsikring. Forsikringsavtalen har siden 2014 vært en del av en
rammeavtale som USBL har med If. I avtalen inngår også 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. USBLs forsikringsavdeling har ansvar for oppfølging av forsikringsskader. Styret er godt fornøyd
med arbeidet de utfører for sameiet.

I 2015 ble det registrert 6 forsikringsskader. Det ble totalt utbetalt kr. 290 382,- i erstatninger (én sak er
ikke avsluttet enda). Samtlige skader skyldtes vann/rørbrudd/fukt.

Tilsvarende tall for 2014 endte på kr 1 849 649,-. I innkallingen til sameiermøtet i mars 2015 ble det ang-
itt et betydelig lavere beløp for skader i 2014, fordi det var en del saker for 2014 som ikke var avsluttet
enda. Stort skadeomfang, spesielt i 2014, er årsaken til en betydelig premieøkning for 2016.

USBL har innhentet priser fra tre forskjellige forsikringsselskaper i januar 2016. Resultatet for oss er at If
Skadeforsikring fremdeles kommer best ut.

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.

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 godt fornøyd med vaktmestertjenesten vi har fått
utført i 2015. 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 til nå vært tilfredsstillende vinteren 2015/2016. Det ble
meldt en del brøyteskader fra beboere etter vinteren 2014/15. Disse ble utbedret i løpet av mai/juni
2015.

Heis
Vi opplevde også 2015 noen heisstanser som krevde mindre reparasjoner og kontroll før igangsetting.
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, Schindler Stahl, som igjen tar kontakt med den i styret som er
ansvarlig for heisen. Sameiet har en gunstig vedlikeholdsavtale sammenlignet med mange andre.
Heiskontrollen hadde sikkerhetskontroll av heisene i slutten av desember 2015. Det ble avdekket noen
feil ved alarmsystemet. Heisfirmaet ble varslet. De har rettet feilene og rapportert dette til Plan- og
bygningsetaten (PBE).

Garasjeport
Garasjeporten fungerte tilfredsstillende fram til november 2015. Etter det har det vært en del god del
problemer. Blant annet sluttet de nye fjernkontrollene å virke slik at de måtte reprogrammeres. For å
unngå dyre serviceutrykninger skiftet styret selv den elektroniske innmaten i begge låsboksene der det
brukes nøkkel for å åpne porten. Ved problemer har beboere selv åpnet porten manuelt.

For tiden er det tre systemer for å åpne porten: nøkkel, en større eldre fjernkontroll og en nyere mindre
fjernkontroll som kan kjøpes hos selskapet Crawford Solutions, tlf. 22 65 54 50. Styret har hatt en app
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for mobil for åpning av porten til utprøving, men foreløpig er det ikke trukket noen konklusjon om den er
brukbar.

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 papir,
glass, og avfall som ikke regnes som husholdningsavfall i stativene.

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.

Søppelhåndteringen har etter styret vurdering fungert godt i løpet av året.

HMS
HMS-plan for 2015 er oppdatert og tilgjengelig på sameiets nettsider (www.skogen.info).

Renhold
Sameiet bruker Fokus Renhold til vask av fellesarealer. De vasker heishuset og tilstøtende arealer,
inngangsområdet og trappehus mellom 5.plan nord til 2. garasjeplan. Styret er fornøyd med deres
innsats.

Kabel-TV og bredbånd
Skogen boligsameie har siden år 2000 hatt en kollektiv avtale med Get AS (tidligere UPC) om kabel-TV.
Etter vedtak på det ordinære sameiermøte 2015 innhentet styret tilbud på leveranse av kabel-tv og In-
ternett-tilgang til alle seksjonene i sameiet. Sameiet mottok tilbud fra tre leverandører. Tilbudene ble lagt
frem for ekstraordinært sameiermøte 25.5.2015. Det ekstraordinære sameiermøtet fattet vedtak om å
inngå avtale med Get AS om leveranse av TV-signaler, Get box HD PVR og bredbånd med kapasitet
20/5 Mbps til alle seksjonene i sameiet for en periode på tre år. Startdato for avtalen ble satt til
1.10.2015.

For mange av sameierne innebar den nye avtalen at de kunne fortsette med det tjenestetilbudet de had-
de før den nye avtalen ble inngått. For andre innbar avtalen nytt utstyr og for en del ny leverandør av
bredbåndstjenester. Iverksettelse av avtalen gikk i hovedsak greit, men for enkelte sameiere var det ut-
fordringer med å få nytt utstyr til å fungere. Styret forsøkte å bidra til å løse dette, og etter midten av no-
vember 2015 har styret ikke mottatt henvendelser om utstyr eller tjenester som ikke virker.

Vedlikehold
Vedlikeholdsarbeidet i Skogen Boligsameie gjennom 2015 har i hovedsak vært preget av utbedringer
etter ulike vannlekkasjer med følgeskader. Dette er utfordringer som har preget sameiet i lang tid, og
mye tyder på at det er noe som fortsatt vil kreve betydelig satsning mot i tiden som kommer.

De største arbeidene som ble utført i 2015:

a) Utgraving av et større område på 5. plan

Den største enkeltsaken i 2015 var oppgraving av bakveggen ved AØ 121/123 på 5. plan, samt norden-
den av garasjebygget. Tidlig på 90-tallet ble samme området forsøkt tettet mot vanninntrenging i de
nevnte boligene gjennom en tilsvarende operasjon. Det ble vellykket for AØ 123 men ikke for AØ 121 og
garasjeveggen. Etter hvert har vi måttet innse at vann fremdeles har trengt inn i konstruksjonen på store
deler av det samme området. Sistnevnte seksjon har også av den grunn blitt betydelig utbedret av sam-
eiet etter vanninntrenging over tid. Det ble i sommer besluttet å grave opp området på nytt og deretter
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gjennomføre utbedringer opp til den byggestandard som gjelder nå. Etter at ca. 700 kubikkmeter med
masse var fjernet, ble betongveggene rehabilitert. Hele konstruksjonen ble påført en vanntett smøre-
membran før en vannsperre i plast ble lagt over hele veggen. Det ble montert et dobbelt dekke med iso-
porplater påført drenerings duk som en ytterligere beskyttelse av veggene.

I bunnen av bygningskonstruksjonen ble det lagt nye dreneringsrør. Før den opprinnelige massen ble
lagt tilbake ble det nærmeste området bak betongveggene fylt med dreneringsmasse. Området ble ført
tilbake til den opprinnelige stand, foruten at det ble lagt noen meter kantstein som en avgrensing mellom
asfaltdekket og gressplenen på begge sider av veien. Prosjektet ble påbegynt i månedsskiftet mai/juni
og sluttført i september. Arbeidet ble gjennomført i henholdt til styrets ønske. Kontrakten ble i midlertid
før oppstart utvidet til å gjelde hele garasjeveggen mot nord, inkludert trappenedgangen på 5. plan. Pro-
sjektet ble gjennomført uten uventede eller ikke-planlagte utfordringer underveis.

b) Vannskader fra utette sluk og tak

Den andre store vedlikeholdsoppgaven for sameiet har vært lokalisering og avdekking av vanninntreng-
ing fra tak. Det ble lagt ny isolasjon og takpapp på den opprinnelige taktekkingen i årene rundt
1999/2000. Takene ble dermed isolert opp til ny standard samtidig som takbelegget ble oppgradert til en
levetid på ca. 30 år. Takpappen ble også festet til konstruksjonen med teleskopstenger som var et nytt
standardkrav. De opprinnelige slukene ble benyttet videre og den nye takpappen ble sveiset fast til selve
sluket. I sommer har det blitt avdekket en rekke taksluker hvor det har oppstått lekkasjer mellom ny tak-
papp og sluk. Resultatet er at isolasjonen under har blitt mettet av vann som igjen har presset vann
nedover i konstruksjonen. Enkelte seksjoner har fått inn vann over stuevinduene, mens det andre steder
har vannet trengt ned gjennom ytterveggen og først blitt synlig på veggen under terrassedekket.

Sameiet har av den grunn måttet skrifte all isolasjon og takpapp på 8 seksjoner samt forbedret innfes-
tingen mot sluk. Det har også medført en del reparasjoner av frontveggene og bodtak som har blitt utsatt
for råteskader etter lang tids lekkasjer.

Sameiets utfordring framover blir å finne en løsning som kan forebygge at flere seksjoner blir påført
samme skade. I tillegg er det uvisst hvor mange seksjoner som ikke er blitt påvist den type lekkasjer
inntil nå. Dette vil være et forebyggende vedlikeholdsarbeid som kan spare sameiet for store kostnader
og ikke minst bekymringer for den enkelte sameier.

c) Utbedring av innvendige følgeskader som ikke dekkes av forsikring

I løpet av året har sameiet gjennomført utbedringer inne i flere seksjoner som har blitt påført vannskader
fra utsiden. Slike vannskader dekkes ikke av vår forsikring. Flere av følgeskadene har sin opprinnelse fra
flere år tilbake og har stått på vent fordi man ønsker å være sikker på at årsaken og utbedringene er
under kontroll.

d) Tilstandskontroll av garasjeanlegget

Rehabiliteringen av garasjeanlegget har så langt vist seg å være vellykket, d.v.s. vi har ikke oppdaget
feil eller mangler av betydning. Tilstanden på betong og armeringsjern i garasjedekkene blir kontinuerlig
overvåket. Vi forutsetter også at vanninntrenging på nordveggen nå er eliminert, jfr. prosjektet som er
beskrevet ovenfor. Det er imidlertid en vanngjennomstrømning i bygningen som ender i lobbyen. Pro-
blemet kan blant annet sees på en kabelsjakt festet til veggen ved døren inn til garasjebygget. Dette vil
bli tatt tak i våren 2016. Den direkte årsaken er p.t. uvisst, men kan skyldes store bevegelser i bygnings-
konstruksjonene som etter dagens standard har for lange spenn mellom ekspansjonsfugene (bevegel-
sesfuger).

e) Innsig av radongass

I enkelte seksjoner i sameiet er det avdekket forhøyet konsentrasjon av radongass. Det ser først og
fremst ut til at forhøyede radonkonsentrasjoner finnes i seksjoner som er plassert rett på grunn eller tett
inntil fjellsiden. De fleste boligene på Skogen har ikke en slik plassering. De har god utlufting bak og/eller
under boligen. Totalt sett ser det derfor ut til at radon er et begrenset problem i sameiet, men der
verdiene er forhøyede utgjør det økt helserisiko. Statens strålevern har mer informasjon om dette (se
www.nrpa.no/radon). Tiltaksgrensen er på 100 Bq/m3 (maksimumsgrenseverdi er 200 Bq/m3).
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Det ble i 2014 utført radonreduserende tiltak i en av seksjonene i sameiet. Eier hadde selv fått installert
et radonsug tidligere som ga begrenset effekt. Årsaken er sannsynligvis at det er vanskelig å få laget
nødvendig undertrykk under boligen (som er formålet med et radonsug). Tiltakene utført av sameiet i
løpet av året har bestått i å åpne gipsveggene som skjuler betongveggene (yttervegg) i boligens nedre
etasje (med unntak av baderomsveggene). Veggene ble åpnet i ca. 50 cm høyde fra gulvet og opp.
Innerveggene ble tatt ned, og gulvbelegg ble også fjernet. Man fant kontinuerlige sprekker i overgangen
mellom betonggulv og betongvegg langs samtlige yttervegger. Det så ikke ut til å være sprekker av
betydning i betonggulvet ellers.

Det viktigste tiltaket var å tette sprekkene langs ytterveggene med tettemasse. I tillegg ble det lagt en tett
duk (radonmembran) på gulvet, etterfulgt av avrettingsmasse. Veggene ble deretter
reparert/gjenoppbygget.

Foreløpige resultater målt med digitalt måleapparat viser at arbeidene har hatt god effekt. Mer pålitelige
målinger pågår nå i vinterhalvåret, over flere måneder, ved hjelp av sporfilm.

Soner og grøntarealer
Alle plan er inndelt i to soner med egen soneansvarlig. 8.plan har kun èn sone. Alle sonene får et
budsjett med inntil kr. 5.000.- som hovedsakelig benyttes hver vår til beplantning og mindre vedlikehold.
Stort sett alle sonene har benyttet seg av tilbudet.

De sonetillitsvalgte har tatt initiativ til tiltak/dugnader innad i sine respektive soner. Sonetillitsvalgte i 2015
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 2015.

Enkelte beboere har gått sammen og laget en liten kjøkkenhage ved fotballplassen. Det ble innvilget
midler til anskaffelse av bord og benker til ved kjøkkenhagen. Disse er satt opp og i flittig bruk av
barnefamiliene.

Fellesdugnaden i 2015 ble gjennomført 12.mai. Det var bestilt ekstra containere til sortering av diverse
avfall. Det var godt frammøte, og spesielt mye beplantning ble kuttet. Det ble servert boller og leskedrikk
for voksne og barn.

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

Utbyggingene av de fire enhetene med til sammen åtte boligenheter har pågått i hele 2015. Ulempen har
vært at innkjøringen til 7. og 8. plan i Jerpefaret nedenfra ofte har vært blokkert av lastevogner med
levering av bygningsmateriell. Dette har blitt påtalt av styret, men ettersom veien er smal, har det vært
umulig å finne en tilfredsstillende løsning. Den ansvarlige utbygger, Aura Group, opplyser at boligene vil
være fullstendig ferdigstilt i løpet av juni 2016 og at anleggstrafikken vil være betydelig mindre de siste
månedene fram til ferdigstillelse.
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Parkering i Jerpefaret
Styret har mottatt en del klager fra beboere på parkering langs Jerpefarets øvre del opp mot Skogen T-
banestasjon. Parkeringen har blitt foretatt slik at den kunne være til hinder både for brøyting og
eventuelle utrykningskjøretøyer som må kjøre inn Jerpefaret ovenfra fordi veien nedenfra til plan 7 og 8
kunne være sperret på grunn av leveranser til byggeplassen i Jerpefaret 33-35. Parkeringen har vært
utført både av egne beboere og ansatte ved byggeplassen. Både styret og beboere har kontaktet
kommunen om dette, men etter befaring ville miljøetaten ikke foreta seg noe fordi veien er privat.

Til tross for oppfordring fra styret, har enkelte beboere fortsatt parkeringen. Sameiet eier tomten på
oversiden av veien og styret overveier å sette opp forbudsskilt mot parkering her. Vi vil imidlertid se om
det blir noe av forlengelsen av turveien forbi Strømsdammen over til Strømsbråtenveien opp til Tryvann.
Dette vil kunne åpne for enda mer ulovlig parkering fra turgåere på vår nedre parkeringsplass. I
sammenheng med dette ønsker styret å se på en samlet plan for parkeringsrestriksjoner rundt vårt
sameie.

Rettssak om fellesutgifter ved sammenslåing to seksjoner
Sameiet har vært i en tvist om plikten til å betale felleskostnader etter sammenslåing av 2 seksjoner.
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 var ikke gått ut ved fjorårets sameiermøte. Det ble ikke anket og dom-
men er nå rettskraftig.

Bytte av balkongdør til heve/skyv variant
Som vedtatt på fjorårets møte jobber styret med å få til en standardløsning for bytte av balkongdør til
heve/skyve løsning. Dessverre viser det seg at Plan- og bygningsetaten krever full byggesøknad for det-
te, noe vi nå holder på med.

Fasadeforandring uten godkjenning

I 2013 tok styret opp endring av fasaden i to seksjoner. Disse fasadeendringene var gjennomført uten
godkjenning av sameiermøtet, og styret har bedt om at seksjonene enten tilbakeføres til opprinnelig
stand eller at det søkes Plan- og bygningsetaten (PBE) og sameiermøtet om godkjenning. 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.

Styret hadde ønsket at de berørte sameierne hadde fått godkjenning fra PBE før sakene ble lagt frem på
sameiermøtet. Ingen av seksjonene har rukket dette innen fristen for innlevering til årets sameiermøte.
For å få fortgang i prosessen lar styret dem likevel legge frem sine ombygninger på årets sameiermøte.
For godkjenning hos PBE skal det sendes ut nabovarsel, noe et vedtak på sameiermøtet burde dekke.

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".

I løpet av 2015 ble nettsidene til sameiet omarbeidet slik at de er mobilvennlige, dvs. tekstens bredde
tilpasser seg skjermbredden på den mobile enheten, slik at man ikke må scrolle horisontalt for å lese.
Arbeidet er utført internt i styret.

Også styrets interne websider vedlikeholdes og utvides. Forskjellige dokumenter, kontrakter og praktisk
informasjon er på denne måten lett tilgjengelig for styret. Styret har også tilgang til en egen nettportal
hos USBL. Her kommuniserer USBL informasjon om blant annet økonomi, avtaler og forsikringssaker.
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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.
Det er også viktig at nye sameiere gir beskjed hvilken e-postadresse de har, eller gir beskjed dersom de
ikke har tilgang til e-post. Styret sparer mye tid på å slippe å gå rundt å dele ut informasjon til alle. Vi vil
fortsette å ivareta de som har gitt tilbakemelding om at de ikke har tilgang til e-post.

Oslo, 15.2.2016

___________________________
Jakob Are Vikse

Styreleder
.
.

___________________________
Johan Eirik Brudvik

Styremedlem
.
.

___________________________
Merethe Næss
Styremedlem

___________________________
Roar Skålin
Nestleder

.

.
___________________________

Øyvind Gjestvold Omang
Styremedlem

.

.

___________________________
Asle Sveen

Styremedlem
.
.

___________________________
Arne Solberg
Styremedlem

.

.
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Budsjett
2016

Budsjett
2015

Regnskap
2014

Regnskap
2015

Resultatregnskap 2015 Skogen Boligsameie 

Note

INNTEKT

Leieinntekt
Innkrevd felleskostnad 10 537 04810 161 9298 382 5009 995 5781
Sum leieinntekt 10 537 04810 161 9298 382 5009 995 578
Annen inntekt
Nedskrivning av IN innbetaling fra eier 002 659 474602 06614
Diverse inntekt 086 0007 546140 4372
Sum annen inntekt 086 0002 667 020742 503

Sum inntekt 10 537 04810 247 92911 049 51910 738 082

KOSTNAD

Lønnskostnad
Lønnskostnad 34 00034 00035 26033 8403
Styrehonorar 240 000240 000270 000240 0003
Av- og nedskrivning
Avskrivning 716 000716 320717 167717 37212
Driftskostnad
Energikostnad 260 000300 000250 801255 566

Kostnad eiendom/lokaler 1 158 0001 042 0001 000 5501 181 0094
Kommunale avgifter/renovasjon 1 410 0001 400 0001 179 4951 401 8045
Lisenser, leie av maskiner ol. 0002 7126
Verktøy, inventar og driftsmateriell 20 00030 00027 37219 7807
Reparasjon og vedlikehold 2 690 0004 060 0002 591 4454 739 5538
Revisjonshonorar 17 00017 00017 00014 7259
Forretningsførerhonorar 211 000205 000203 211204 289

Annet honorar 550 000490 000718 775651 87710
Kontorkostnad 16 00018 00017 44318 369

TV/bredbånd 890 150475 000466 424572 940

Kostnad trans.midl/arb.mask/utstyr 5001 5001 174509

Kontingenter og gaver 4 5004 5003 5044 777

Forsikringer 1 060 000833 000711 548832 966

Annen kostnad 10 00010 00012 19614 56511
Tap 007 4020

Sum kostnad 9 287 1509 876 3208 230 76810 906 652

Driftsresultat 1 249 898371 6092 818 751-168 570

FINANSPOSTER

Renteinntekt 033 00040 37124 308

Rentekostnad 523 211600 000880 468564 246

Netto finansposter 523 211567 000840 097539 937

Årsresultat 726 687-195 3911 978 654-708 507

Overført sameiekapital 001 978 654-708 507

SUM OVERFØRINGER 001 978 654-708 507

342 Skogen Boligsameie Org. nr 983984487
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20142015

Balanse 2015 Skogen Boligsameie 

Note

EIENDELER

Anleggsmidler

Varige driftsmidler
Tomter 911 508911 50812
Andre fellesanlegg 051 85412
Andre driftsmidler 12 837 01212 123 84512

Sum anleggsmidler 13 748 52013 087 207

Omløpsmidler

Fordringer
Restanser felleskostnader 205 45575 201

Kundefordringer 53 99339 327

Fordringer skader 08 114

Andre kortsiktige fordringer 5 108 4594 599 27213
Forskuddsbetalte kostnader 291 90713 424

Bankinnskudd og kontanter
Kontanter 4 0000

Innestående bank 2 106 0141 052 771

Sum omløpsmidler 7 769 8285 788 109

SUM EIENDELER 21 518 34718 875 316

342 Skogen Boligsameie Org. nr 983984487
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20142015

Balanse 2015 Skogen Boligsameie 

Note

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Opptjent egenkapital
Fond 30 62330 623

Annen egenkapital 5 153 3084 444 801

Sum opptjent egenkapital 5 183 9314 475 424

Sum egenkapital 5 183 9314 475 42416

Gjeld

Langsiktig gjeld
Pantegjeld 15 219 34413 696 91314
Sum langsiktig gjeld 15 219 34413 696 913

Kortsiktig gjeld
Forskuddsbetalt felleskostnad 90 00853 050

Leverandørgjeld 311 774483 605

Skyldig off. myndigheter 143 220128 590

Påløpne renter 106 2722 739

Annen kortsiktig gjeld 463 79934 99515
Sum kortsiktig gjeld 1 115 072702 980

Sum gjeld 16 334 41614 399 893

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 21 518 34718 875 316

Sted:_______________________               Dato:_______________

Jakob Are Vikse
Styreleder

Roar Skålin
Nestleder

Merethe Næss
Styremedlem

Johan Eirik Brudvik
Styremedlem

Arne Solberg
Styremedlem

Asle Sveen
Styremedlem

Øyvind Gjestvold Omang
Styremedlem

342 Skogen Boligsameie Org. nr 983984487
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Noter årsregnskap 2015 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 2015 Skogen Boligsameie

Note 1 - Innkrevde felleskostnader
20142015

  3600 Innkrevde felleskostn. drift 7 211 3007 312 804

  3602 Innkrevde felleskostn. kapital 1 126 200-19 715

  3609 Leie parkering 45 00063 000

  3610 Sameieinnbetalinger 01 515 000

  3617 Leieinntekter diverse I 0146 499

  3618 Leietillegg strøm 08 975

  3650 Innkrevde felleskostn. renter IN 0420 995

  3660 Innkrevde felleskostn. avdrag IN 0548 021

Sum 8 382 5009 995 578

Midler innbetalt fra samtlige sameiere til dekning av driftskostnader (Nåværende sats: kr. 2 901 pr mnd)
Renter og avdrag innkrevd fra sameierne gjeldende lånet knyttet til rehabilitering av garasje.
Renter innkrevd fra sameierne gjeldende lånet knyttet til tomt.
Konto for innkrevde felleskostnader renter, avdrag i 2015 må sammelignes med innkrevde felleskostnader kapital i 2014.

Note 2 - Andre driftsinntekter
20142015

  3957 Nøkkelsalg 4 0000

  3990 Andre driftsinntekter 3 546140 437

Sum 7 546140 437

Kr. 140 437,-inneholder saken mellom Årdal og Skogen boligsameie samt oppstartsgebyr leie parkeringsplass. Sameiet har fått inn kr. 141 062,-
for idømte omkostninger for tingretten og lagmannsretten.

Note 3 - Lønnskostnader og styrehonorar
20142015

  5400 Arbeidsgiveravgift 38 07033 840

  5406 Arbeidsgiveravgift forrige forretningsfører -2 8100

  5330 Honorar tillitsvalgte - fra lønnssystemet 270 000240 000

Sum 305 260273 840

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

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

Styrehonorar i henhold til vedtak under det ordinære årsmøtet i 2015 er utbetalt.

342 Skogen Boligsameie Org. nr. 983984487
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Noter årsregnskap 2015 Skogen Boligsameie

Note 4 - Kostnad eiendom/lokaler
20142015

  6310 Faste kostnader innleid vaktmestertjeneste 569 063569 175

  6340 Heisalarm 9 8559 856

  6341 Brannalarm 7 8000

  6360 Renhold, sanitærartikler 061 583

  6361 Trappevask v/byrå 126 965104 980

  6362 Skadedyrutryddelse 34 17319 047

  6390 Andre driftskostnader 07 407

  6391 Snømåking, strøing 209 113386 163

  6392 Containerleie/tømming 43 58222 798

Sum 1 000 5501 181 009

Note 5 - Kommunale avgifter
20142015

  6329 Kommunale avgifter 1 179 4951 401 804

Sum 1 179 4951 401 804

Note 6 - Lisenser, leie av maskiner ol.
20142015

  6400 Leie av maskiner 02 712

Sum 02 712

Note 7 - Verktøy, inventar og driftsmateriell
20142015

  6500 Verktøy og redskaper 3 1221 845

  6540 Inventar 06 144

  6550 Lyspærer,lysrør,sikringer o.l. 8 91411 426

  6551 Nøkler, låser o.l. 15 3360

  6552 Driftsmateriell 0365

Sum 27 37219 780

342 Skogen Boligsameie Org. nr. 983984487
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Noter årsregnskap 2015 Skogen Boligsameie

Note 8 - Reparasjon og vedlikehold
20142015

  6601 Vedlikehold bygg 352 7613 305 128

  6602 Vedlikehold VVS 43 44780 200

  6603 Vedlikehold elektro 80 470126 053

  6610 Andre vaktmestertjenester 182 35998 740

  6611 Vedlikehold heiser 127 74679 883

  6613 Vedlikehold parkeringsplasser og grøntanlegg 40 96033 725

  6617 Vedlikehold brannvernutstyr 45 86150 103

  6621 Vedlikehold tekniske anlegg 18 038-81

  6630 Egenandel forsikring 34 00015 672

  6641 Malerarbeider 4 1730

  6644 Fasade/balkonger 1 020 7320

  6645 Tak/blikkenslagerarbeid 612 271829 598

  6648 Vedlikehold dører og porter 28 62726 455

  6692 Andre reparasjoner og vedlikehold 094 078

Sum 2 591 4454 739 553

Note 9 - Revisjonshonorar
20142015

  6700 Revisjonshonorar 17 00014 725

Sum 17 00014 725

Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon.

Note 10 - Andre honorar
20142015

  6714 Tilleggstjenester forretningsfører 62518 000

  6716 Honorarkostnader øvrige 6480

  6720 Juridisk honorar 111 37645 002

  6730 Teknisk honorar 606 127588 875

Sum 718 775651 877

342 Skogen Boligsameie Org. nr. 983984487
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Noter årsregnskap 2015 Skogen Boligsameie

Note 11 - Andre kostnader
20142015

  7718 Fellesarrangement 01 157

  7719 Møter, div. styret 2 6500

  7720 Sameiemøte 2 2003 688

  7770 Betalingskostnader 3 4632 725

  7772 Omkostninger inkasso 0975

  7790 Andre kostnader 3 1840

  7792 Øredifferanse 015

  7795 Husleietap 7006 005

Sum 12 19614 565

Note 12 - Varige driftsmidler
LadestasjonerGarasjerehabiliteringParkeringplasser

tomt

Anskaffelseskost pr.01.01 : 014 326 199911 508

Årets tilgang : 56 05900

Årets avgang : 000

Anskaffelseskost pr.31.12: 56 05914 326 199911 508

Akkumulerte avskrivninger pr.31.12: 4 2042 202 3540

Akkumulerte nedskrivninger pr.31.12: 000

Bokført 31.12: 51 85412 123 845911 508

Årets avskrivninger : 4 204713 1670

Anskaffelsesår : 201520122007

Antatt levetid i år : 1020

Note 13 - Andre kortsiktige fordringer
20142015

  1542 Mellomregning BBL Finans 114 49513 919

  1550 Tomtekjøp mellomregning 12 920 41812 920 418

  1551 Tomtekjøp nedbetaling -7 929 473-8 341 018

  1570 Andre kortsiktige fordringer 3 0195 952

Sum 5 108 4594 599 272

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

Note 14 - Langsiktig gjeld
Kreditor: DNB Bank ASDNB Bank AS
Formål: Rehabilitering

garasje
Tomt

Lånenummer: 1212367759350838198330
Lånetype: AnnuitetAnnuitet

Opptaksår:  2012 2007

342 Skogen Boligsameie Org. nr. 983984487
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Noter årsregnskap 2015 Skogen Boligsameie

Note 14 - Langsiktig gjeld
Rentesats: 3.65 %3.65 %

Beregnet innfridd: 30.03.203230.09.2026

Opprinnelig lånebeløp: 12 810 0008 848 318

Lånesaldo 01.01: 10 087 0235 132 321

Avdrag i perioden: 867 726654 706

Lånesaldo 31.12: 9 219 2984 477 615

Saldo 5 år frem i tid: 6 937 0662 610 887

Andelssaldo 01.01: 00

Innbetalt IN i perioden: 358 905243 161

Nedskrevet andelssaldo i perioden: 6 5767 774

Andelssaldo 31.12: 352 330235 387

Sum pantegjeld for lån: 9 571 6284 713 002

Langsiktig gjeld
Sum fellesgjeldAndel gjeld 31.12Ant. andeler

Antall andeler, andel gjeld og sum av fellesgjeld lån 12123677593 9 219 35458 722157

Antall andeler, andel gjeld og sum av fellesgjeld lån 50838198330 4 477 35039 275114

Boligselskapets bokførte gjeld er gitt uten formell sikkerhet. Det er sameiets eiere som har et protorisk ansvar/sikkerhet for låneopptaket.

Note 15 - Annen kortsiktig gjeld
20142015

  2932 Skyldig revisorhonorar 15 0000

  2937 Påløpte energikostnader 37 30531 278

  2979 Andre forskudd 0443

  2980 Andre påløpte kostnader 407 1940

  2984 Forskudd/overdekning mot kto 1504 4 3000

  2997 IN konto betalinger 03 274

Sum 463 79934 995

Annen kortsiktig gjeld inkluderer kostnader som tilhører driftsåret 2015, men hvor betaling utføres i 2016.

342 Skogen Boligsameie Org. nr. 983984487
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Noter årsregnskap 2015 Skogen Boligsameie

Note 16 - Egenkapital
Egenkapital

per 31.12
EndringerEgenkapital

per 01.01

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Opptjent egenkapital

Fond 30 623030 623

Årets resultat 4 444 801-708 5075 153 308

Sum opptjent egenkapital 4 475 424-708 5075 183 931

Sum egenkapital 4 475 424-708 5075 183 931

342 Skogen Boligsameie Org. nr. 983984487
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Sak 3 Andre saker

3.1 Forslag fra styret om vedlikeholdsbudsjett 2016

Styret har, sammen med vår bygningstekniske konsulent Iver Tøsti fra Dr. techn. Kristoffer Apeland AS,
gjennomgått behovet for vedlikehold i 2016. 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 2 100 000,- til vedlikeholdsplan for 2016. 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 2016 vil bli:

Vedlikehold heis kr. 90 000

Vedlikehold garasjehus og port kr. 30 000

Vedlikehold bolighus, gangveier etc. kr. 320 000

Grøntarealer kr 150 000

Vedlikeholdsplan kr. 2 100 000

Totalt kr. 2 690 000

Dette vedlikeholdsbudsjettet er lavere enn for 2014 (2 990 000,- + 600 000,- av oppspart kapital). Vedli-
keholdsbudsjettet i 2015 var betydelig høyere som følge av utgravingen på 5. plan. Vedlikeholdsbudsjet-
tet vil kreve økning i fellesutgiftene på kr. 120,- per måned. Dersom styrets forslag til fellesutgifter og
engangsinnbetaling (se sak 3.13) ikke blir vedtatt, må kostnader til vedlikeholdsplan reduseres, siden
sameiets øvrige kostnader i praksis er faste.

Styret ønsker å gjennomføre vedlikehold i 2016 som følger (beløpene er omtrentlige):

Vannskader:
Vi har flere pågående skader etter vanninntrenging, og med vår bygningsmasse må vi regne med flere.
Dessverre er disse sakene ofte kompliserte og tar tid. Det kreves detektivarbeid for å finne ut hvor van-
net kommer inn. Vannet kan vandre langt fra det stedet det kommer inn til det dukker opp inne i en bo-
enhet. Dette fører til at man må åpne tak/vegg i et større område, tette der man tror vannet trengte inn
og la det stå åpent en lengre tid for se at det har blitt tett.

Antatt kostnad 2016: 800 000,-

Takarbeider:
Dette punktet kunne ha vært tatt med under vannskader, men etter å ha oppdaget at takene er i dårlige-
re forfatning enn ventet, ønsker styret å øke bevisstheten rundt dette. Vi må kontrollere takene nøye og
forvente å finne flere skader. Takskadene er dyre.

Antatt kostnad 2016: 500 000,-

Radonsikring:
Det er store variasjoner i mengden radon på feltet. Vi ønsker å utbedre 2 seksjoner hvor det er målt
høye konsentrasjoner. Vi vil bruke de erfaringene som ble gjort under saneringen av en seksjon i 2015
og utføre de tiltakene som hadde best effekt.

Antatt kostnad 2016: 600 000,-

Asfaltering 1.plan nord:
Asfalten på 1.plan nord har vært dårlig i en lengre tid. Det var planlagt utført i fjor, men ble utsatt da vi
visste at det ville bli kjøring med tyngre maskiner i forbindelse med gravingen på 5.plan. Nå er dette fer-
dig og asfalteringen bør gjennomføres.

Antatt kostnad 2016: 200 000,-
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Styrets forslag til vedtak:
Sameiermøtet vedtar følgende vedlikeholdsbudsjett for 2016:

Vedlikehold heis kr. 90 000

Vedlikehold garasjehus og port kr. 30 000

Vedlikehold bolighus, gangveier etc. kr. 320 000

Grøntarealer kr 150 000

Vedlikeholdsplan kr. 2 100 000

Totalt kr. 2 690 000

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

I 2015 vedtok sameiermøtet i tråd med hva som har vært praktisert, at den enkelte sameier har ansvaret
for kostnader og vedlikehold av egen seksjons ytterdører, vinduer og takvifte. Styret ønsket å vedtekts-
feste dette av hensyn til de som allerede har foretatt/påkostet slikt vedlikehold, slik at det fortsatt blir likt
for alle.

Tilsvarende har praksis vært at den enkelte sameier har ansvaret for kostnader og vedlikehold av sten-
derverk på balkong. Styret ønsker at også dette nedfelles i vedtektene, gjennom en endring av § 13.

Vedtektenes § 13, første ledd lyder nå:
Indre vedlikehold av seksjonen påhviler den enkelte sameier. Vedlikehold av egen seksjons takvifte,
ytterdører, vinduer og 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 takvifte,
ytterdører, vinduer og balkonggulv inklusive rekkverk og stenderverk for tak over balkong er den enkelte
sameiers ansvar.

3.3 Forslag fra styret om fasadeforandring på C-boligene

Styret foreslår å bytte ut trepanelet mellom balkongene på C-boligene med vedlikeholdsfrie plater.
Bakgrunnen for dette er at det må settes opp stillas på takene til 6.plan hver gang det skal beises. Dette
er dyrt og tidkrevende og takene skades lett med dyre reparasjoner som følge.
I første omgang ønsker styret et vedtak på om dette er ønskelig. Om så er tilfelle settes arbeidet i gang
med å søke Plan- og bygningsetaten, innhente anbud etc. Resultatet vil så bli lagt frem for sameiermøtet
neste år.

Styrets forslag til vedtak:
Styret gis fullmakt til å utrede og innhente anbud på vedlikeholdsfri kledning på C-boligene. Resultatet
legges frem for sameiermøtet for ny avstemning.

3.4 Forslag fra styret om å fjerne trelemmene på blomsterkassene

Styret foreslår å sette blomsterkassene tilbake til sin opprinnelige form uten trelemmer.
Opprinnelig var blomsterkassene satt opp med betongen synlig. En eller annen gang på 80-tallet ble det
besluttet å kle dem med trelemmer. Disse er nå i dårlig forfatning. Treverket er råttent og festene ruster
istykker. Dette har ført til at noen av lemmene har falt ned og skadet taket under. Andre lemmer står ut-
satt til og må ofte repareres, særlig snøryddning tar hardt på lemmene.
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Vi har ca 133 normale lemmer og omtrent 20 små endelemmer. Vaktmester kom i sommer med et prist-
ilbud på nye lemmer: Totalpris 985 kr + mva per m2 (lemmene er i snitt ca 2,5 m2/stk). Dette vil utgjøre
nærmere 500 000,- for å oppgradere lemmene og dette finner ikke styret som god bruk av penger.
6.plan nord har allerede tatt bort trelemmene og det oppfordres til å ta en titt.

Styrets forslag til vedtak:
Trelemmer på blomsterkasser fjernes og erstattes ikke av nye.

3.5 Forslag fra Mona Naume, AØV 171, om fasadeendring

Styret viser til avsnittet "Fasadeforandring uten godkjenning" i årsmeldingen for 2015. Beskrivelsen un-

der er skrevet av forslagsstiller.

Uteboden er innlemmet i stuen, og det er satt opp en vegg - som vist på tegning - sammen med et skrått
tak som følger vinkelen til eksisterende tak over utebod, dette taket er kledd med takpapp og beslag,
noe som gjør at konstruksjonen glir lett inn i eksisterende bygg.

Utvendig er det bygget og kledd slik at det ikke skiller seg ut fra eksisterende konstruksjon, og ser
estetisk riktig ut.

Det er bygget et luftesjikt under gulvet, slik at det ikke går utover eks. konstruksjon(balkong)
Ellers så ser man på snitt tegningen hvordan vindtettingen og dampsperren er lagt opp, dette er da
samme prinsipp over vinduet selvsagt.
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Forslag til vedtak:
Seksjon 167, AØV 171, får beholde fasadeforandring som er utført underforutsetning at PBE godkjenner

forandringen.

Styrets kommentar
Godkjenner sameiermøtet ombygningene, bør det settes en frist (f.eks. neste års sameiermøte) for når
søknadsprosessen hos PBE skal være ferdig. Vedtaket bør spesifisere at seksjonen selv er ansvarlig for
eventuelle vedlikeholdskostnader og skader på eller som følge av ombygningen. Forslag til formulering:

Seksjon 167, AØV 171, får beholde fasadeforandring som er utført under forutsetning at PBE

godkjenner forandringen innen 10.3.2017 Seksjonen er selv ansvarlig for eventuelle vedlike-

holdskostnader og skader på eller som følge av ombyggingen.

Godkjenner IKKE sameiermøtet ombygningene, bør det settes en frist (f.eks. neste års sameiermøte) for
når seksjonen skal være tilbakeført til original stand for sameiers egen regning. Forslag til formulering:

Sameiermøtet godkjenner ikke fasadeforandring som er utført på seksjon 167, AØV 171.
Seksjonen forutsettes tilbakeført til original stand for sameiers regning innen 10.3.2017.

3.6 Forslag fra Sergej Demidov, AØV 260, om fasadeendring

Styret viser til avsnittet "Fasadeforandring uten godkjenning" i årsmeldingen for 2015. Beskrivelsen av
fasadeendringen er gjort av styret. Dette ble nødvendig da seksjonseier ikke var tilgjengelig i den korte
tiden mellom styret besluttet at saken kunne legges frem for sameiermøtet og innkallingen gikk i trykken.
Teksten er basert på notatet etter befaringen av seksjonen, utført av Petter Lahlum hos Apeland.

Fasadeforandringen består av innglassing av noe under halve balkongen, samt en ny skyvedør og et
nytt vindu. I den opprinnelige veggen er det satt inn et nytt vindu og skyvedør. Skyvedøren har utgang til
innglasset rom på balkongen. Innglasset rom har dør ut til balkong. Opprinnelige balkongrekkverk og tak
til bod er beholdt. Ny innglassing er bygget med vegger/tak og er tilpasset rekkverket og bodtaket. Taket
består delvis av det gamle bodtaket og delvis av nytt glasstak med samme takvinkel. Innglassing er satt
opp med rammeverk og 3 lags glass.

Basert på synlige gjennomførte arbeider ser dette ut til å være godt håndtverksmessig utført. Bilder som
illustrerer ombyggingen:
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Forslag til vedtak:
Seksjon 29, AØV 260, får beholde fasadeforandring som er utført underforutsetning at PBE godkjenner

forandringen.

Styrets kommentar
Godkjenner sameiermøtet ombygningene, bør det settes en frist (f.eks. neste års sameiermøte) for når
søknadsprosessen hos PBE skal være ferdig. Vedtaket bør spesifisere at seksjonen selv er ansvarlig for
eventuelle vedlikeholdskostnader og skader på eller som følge av ombygningen. Forslag til formulering:

Seksjon 29, AØV 260, får beholde fasadeforandring som er utført under forutsetning at PBE god-

kjenner forandringen innen 10.3.2017 Seksjonen er selv ansvarlig for eventuelle vedlikeholds-

kostnader og skader på eller som følge av ombyggingen.

Godkjenner IKKE sameiermøtet ombygningene, bør det settes en frist (f.eks. neste års sameiermøte) for
når seksjonen skal være tilbakeført til original stand for sameiers egen regning. Forslag til formulering:

Sameiermøtet godkjenner ikke fasadeforandring som er utført på seksjon 29, AØV 260.
Seksjonen forutsettes tilbakeført til original stand for sameiers regning innen 10.3.2017.

3.7 Forslag fra 11 beboere på 6. plan syd v/Gunnar Hagelin, AØV 185, om utfor-
ming av lekeplassen på 6. plan syd

Vi ønsker at det settes opp en robust benk med bord ved siden av husken - der den gamle sandkassen
nå står. Denne vil vi ta vekk og erstatte med gress. Benken gir nok sitteplasser til foreldrene som vil pas-
se på barna når de er på lekeplassen, og også fylle et behov for de beboerne som ønsker å sitte ute på
gresset i sola før den kommer inn på verandaen.

På det lille gjenværende grøntarealet, inngikk vi en avtale med styret sommeren 2014 at vi fikk lov å felle
5 stk gran og furutrær under forutsetning at vi erstattet disse med mindre prydtrær og busker. Dette er vi
allerede godt i gang med, og vi vil fortsette til våren 2016. Dette området ligger ved siden av plassen for
det foreslåtte bord og benk – foran strømhuset.

Med dette vil vi få en balansert utnyttelse av området som vil framstå som en fin lekeplass i et pent be-
plantet grøntareal som vil passe for både barnefamilier og de uten barn.
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Styret har tidligere mottatt signert forslag fra 11 av beboerne på 6. plan om saken.

Forslag til vedtak:
Sandkassen på lekeplassen på 6. plan syd fjernes. Det settes opp en robust benk med bord ved siden
av husken.

Styrets kommentar:
Styret fikk sommeren 2014 forespørsel fra beboere på 6. plan syd om å sette opp et lekehus på leke-
plassen på 6. plan syd. Styret støttet dette forslag og gikk til innkjøp av lekehus. Etter innsigelser fra
andre beboere i sonen ble dette vedtaket om å sette opp lekehuset satt på vent og styret startet en pro-
sess med soneansvarlig og de som tok initiativ til lekehuset. Soneansvarlig tok også en runde med av-
stemming/underskrifter i sonen for å kartlegge synspunkt på lekehuset. Det var her 11 som sa nei til
lekehus, 5 som sa ja og 11 som ikke stemte. Det har videre vært innspill fra sameiere i andre soner.

I desember 2015 var det fortsatt ikke kommet et omforent forslag til utforming av lekeplassen. Styret
valgte da å fatte følgende vedtak i saken:

«Ut i fra det helhetlige lekeplassbehovet og mangel på kompromissvilje i sonen beslutter styret at
den lille sandkassen fjernes og at det settes opp benk/bord som det er enighet om. Videre settes
det innkjøpte lekehuset opp. Siden lekehuset ikke kan monteres opp før til våren, har de som
motsetter seg vedtaket mulighet å klage dette inn for det ordinære sameiermøtet i 2016.»

Grunnen til at styret falt ned på en slik beslutning selv om det er motstand mot lekehus i sonen, er at vi
mener lekeområder for barn ikke kan besluttes isolert i soner. Vi kan risikere at det ikke blir lekeområder
hvis det er opp til sonene å bestemme. Det er heller ikke alle soner som har egnede lekeområder. Sty-
rets oppfatning er derfor at vi må se sameiet som helhet.

Styret er fullstendig klar over at det er ulike syn i denne saken. Det var også ulike syn og vurderinger
internt i styret. En av grunnene til at vi tok beslutningen før jul i 2015 er at det gir de som måtte ønske
det fikk anledning til å ta saken opp på sameiermøtet før lekehuset settes opp, slik det nå har blitt gjort.

Styrets forslag til vedtak:
Sandkassen på lekeplassen på 6. plan syd fjernes. Det innkjøpte lekehuset settes opp på plassen og det
settes opp benk og bord ved siden av husken.

3.8 Forslag fra Gunnar Hagelin, AØV 185, om å sette opp fartsdumper på
gangveiene

Det er til tider stor biltrafikk på gangveiene, og de fleste kjører for fort. De som har utgangsdør direkte ut

mot gangveien er spesielt utsatte, og dette bør det gjøres noe med. Biltrafikken har vært til irritasjon i

mange år, så nå er tiden inne for å gjøre noe med dette. Derfor foreslår jeg at det settes opp fartsdum-

per – gjerne mobile, på gangveiene.

Forslag til vedtak:

Det settes opp fartsdumper på gangveiene. Hvis mulig benyttes mobile fartsdumper.

Styrets kommentar:

Fartsdumper er til hinder for brøyting og drenering. Mobile fartsdumper krever innfesting gjennom støpe-
asfalten og vil punktere den vanntette membranen. Styret vil derfor anbefale ikke å montere fartsdum-
per.
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3.9 Forslag fra Thomas Høven, AØV 154, om å endre regel 3 i husordensreglene

Forslag 1

Setningen "Det er tillatt å stoppe på gangveiene inntil 10 minutter for av- og pålessing." foreslås erstattet
med "Det er tillatt å stoppe på gangveiene inntil 60 minutter for av- og pålessing. Det skal sikres at andre
kjøretøyer kan passere uten opphold."

Subsidiært foreslås 30 minutters istedenfor 60.

Bakgrunnen for forslaget er at 10 minutter ofte er urealistisk kort tid for å pakke på/av bilen. Et mer rea-
listisk krav burde gjøre det lettere å følge og respektere. I dag står enkelte biler mange timer eller til og
med over natten.

Styrets kommentar:
Styret støtter dette forslag, men vil anbefale at tillatt tid for stopp på gangveiene settes til 30 minutter.

Forslag 2
Følgende setning føyes til andre avsnitt: "All kjøring og parkering på gangveiene er forbudt i tidsrommet
23:00 til 07:00"

Videre foreslås at dette opplyses på skilt ved aktuelle innkjøringssteder.

Bakgrunnen for forslaget er at beboere i boliger der det er noe plass til å parkere rett utenfor sjeneres av
slamring med dører og motorlyder rett utenfor soveromsvinduene nattestid, spesielt i sommerhalvåret.
Noen få gjengangere ødelegger nattesøvnen for mange. Slik kjøring burde være helt unødvendig, og er
sjelden forbundet med av og pålessing. Denne regelen burde også være enkel å håndheve.

Styrets kommentar:
Styret støtter intensjonen i forslaget, men vil påpeke at restriksjoner mot kjøring på gangveiene mellom
23:00 og 06:00 er dekket av husordensregel 2 om bomiljø, og at det kan være situasjoner som gjør kjø-
ring nødvendig. Et absolutt forbud kan derfor både være uheldig og vanskelig å håndheve. Forbud mot
parkering er allerede dekket av husordensregel 3, siden denne beskriver hvor parkering er tillatt.

3.10 Forslag fra Petersen, AØV 97, om vedlikehold etter vannskader i boligen AØV
97

Det vises til skadesaken for boligen som styret har behandlet. Det gjenstår fremdeles innvendig vedlike-
hold av boligen etter vannskadene. Av vedlikeholdsbudsjettet for 2015 mener jeg at det var avsatt et
beløp til reparasjoner for nevnte boliger. Jeg ønsker at vedlikeholdsbudsjettet for 2016 også skal ta høy-
de for gjenstående arbeider.

Forslag til vedtak:
Vedlikeholdsbudsjettet 2016 skal omfatte innvendig vedlikehold iht. påviste vannskader. Styret innarbei-
der dette i sitt forslag til budsjett 2016.

Styrets kommentar:
Det har vært krevende å finne og utbedre årsaken til en del av vannskadene i sameiet. I alle slike saker
har styret prioritert å utbedre årsak før innvendige skader utbedres. De senere årene har vi ferdigstilt
utbedringer av både årsak og innvendige skader for et flertall av de kjente skadene. En av de mest ut-
fordrende skadene er i AØV 95 og 97. Det ble gjort utvendige utbedringer senest i 2015, og styret øns-
ker å se om dette fjerner årsaken til vanninntrenging før de innvendige skadene utbedres. Vi mener det
er tilstrekkelig å se om de ikke trenger inn vann i løpet av våren 2016 før utbedringer starter. Styret be-
krefter at det er tatt høyde for innvendige utbedringer i AØV 95 og 97 i vedlikeholdsbudsjettet for 2016,
jamfør omtalen av vannskader i sak 3.1
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3.11 Forslag fra Gythfeldt/Øen, AØV 141, om endring av inngangsparti

Vi bor i AØ 141 og ønsker å gjøre en liten endring på inngangspartiet, ved å vri døren 90 grader får vi
større gang og direkte adgang til bod, forstår dette er å anse som en fasadeendring og søker herved om
å endre inngangspartiet. For å illustrere hva vi snakker om legger jeg ved bilder av vårt eksisterende
vindfang og vindfanget vi ønsker oss. Ser at andre har gjort dette før oss og kjenner ikke til at det har
vært innvendinger mot dette tidligere. Håper på positivt svar.

Figuren til vestre viser hvordan vårt ser vindfang ut i dag, og figuren til høyre viser hvordan vi ønsker at
det skal se ut.

Endringen vi søker om blir naturligvis utført av kyndige håndverkere etter gjeldende byggtekniske for-
skrifter.

Forslag til vedtak:

Sameierne i AØV 141 gis anledning til å bygge om inngangspartiet tilsvarende det som er gjort i AØV

137.

3.12 Forslag fra Terje Paulsen, AØV 258, om at Skogen boligsameie sender klage til
Bydel Vestre Aker på skytestøy fra Løvenskioldbanen

Svært mange er i dag plaget av støyen fra Løvenskioldbanen. Banen ble bygget i en tid man ikke visste
om skadevirkninger av støy. Innbyggerantallet i området omkring banen har også økt kraftig. Store fri-
luftsområder rundt banen blir utsatt for forurensende støy. Allerede fra 70-tallet har naboer klaget på
støyen, men uten resultat.

Skogen boligsameie krever det samme som Folkeaksjonen har oppført på sin nettside:
På vegne av over 2000 naboer og markabrukere har Folkeaksjonen satt opp tre krav for fortsatt drift på
Løvenskioldbanen:
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Folkeaksjonens nettside finnes her: www.motskytestoy.no

Kortere åpningstider

Banen er i dag åpen over 300 dager per år fra 09-21. Dette er uakseptabelt. Kapasiteten er langt fra ut-
nyttet i åpningstiden. Vi mener at åpningstidene skal være:
Kl 9-18 tre hverdager per uke.
Åpent for stevner 6 lørdager eller søndager per år.

Flytte eller nedlegge lerduebanen

Lerduebanen støyer mest og forstyrrer flest. Støy i bebyggelsen i Fossum, Eiksmarka, Hosle, Holmen-
kollen og Røa skyldes i hovedsak lerduebanen. Beregninger som er presentert sammenholdt med Fol-
keaksjonens målinger viser at støyen fra lerduebanen vil være til sjenanse betydelig selv ved forsøk på å
bygge støyvoller. Hovedbruken av banen er kommersiell. Den benyttes ikke av politi eller forsvar.

Stoppe bruken av spesielt grovkalibrede eller støyende våpen

En del skyttere bruker våpen eller ammunisjon (eller kombinasjoner) som avgir spesielt mye støy. Slike
skal ikke brukes på Løvenskioldbanen.

Nylig har Miljødirektoratet fremmet forslag om reduserte støygrenser for skytebaner, hvilket vil medføre
betydelig økning av skytestøy også her i Voksenlia. Folkeaksjonen mot skytestøy fra Løvenskioldbanen
har innsendt sin protest mot gjennomføring av dette forslag.

Forslag til vedtak:
Skogen boligsameie sender klage til Bydel Vestre Aker på skytestøy fra Løvenskioldbanen.

Styrets kommentar:
Styrets vurdering er at dette er en sak for den enkelte beboer, og ikke en sak sameiet skal engasjere
seg i.

3.13 Forslag fra styret om budsjett 2016

Styrets forslag til budsjett for 2016 står på samme side som resultatregnskapet for 2016. Budsjettet er
satt opp i henhold til Usbls kontoplan.

Ser vi bort fra poster som ikke påvirker sameiets likviditet, vil dette budsjettet medføre at likviditeten styr-
kes med kr. 694 000,-. Styret vurderer dette som nødvendig som følge av svekkelse i likviditeten på kr. 1
050 000,- i 2015, noe som skyldes ekstraordinære utgifter til vedlikehold. Sameiet hadde i januar 2016
så lav likviditet at vi måtte be om utsettelse på betaling av regninger.

Styret vil bemerke følgende punkter spesielt:

Inntekter
Styret har lagt til grunn at fellesutgiftene økes til kr. 3 500,- per seksjon per måned fra og med juli 2016.
Av dette utgjør kr. 359,- betaling for kabel-TV og bredbånd. Økningen på kr. 240,- fra 2015 dekker øk-
ning i faste utgifter (120,-) og en økt satsing på vedlikehold (120,-).

Styret har videre lagt til grunn en engangsinnbetaling på kr. 5 000,- per seksjon for å dekke utgifter til å
øke egenkapitalen og kompensasjon for at økningen i fellesutgiftene får virkning først fra juli 2016. Alter-
nativt kan fellesutgiftene med ytterligere kr. 400,- per måned, men styret ser ikke det som ønskelig da
økningen i likviditet ikke skal medføre permanent økning av fellesutgiftene.

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:
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Felleskostnader 8 188 812

Renter og avdrag lån 1 272 236

Utleie garasjeplass 66 000

Ekstraordinær innbetaling 1 010 000

Totalt 10 537 048

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

Andre honorarer
Denne posten inkluderer kostnader til byggteknisk rådgiver og advokatutgifter.

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. av-
regnes mot det som er innbetalt av sameierne til renter.

Styrets forslag til vedtak:
Det fremlagte forslag til budsjett for Skogen boligsameie 2016 vedtas. Budsjettet medfører at fellesutgif-
tene økes til kr. 3 500,- per seksjon per måned fra og med juli 2016. Videre innebærer budsjettet en eks-
traordinær innbetaling på kr. 5 000,- per seksjon, men forfall 20.9.2016.
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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)

Johan Brudvik, Arnulf Øverlandsvei 199 (gjenvalg)

Arne Solberg, Arnulf Øverlandsvei 237 (gjenvalg)

Asle Sveen, Arnulf Øverlandsvei 240 (gjenvalg)

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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Skogen boligsameie

Arnulf Øverlandsvei 81 – 282

0763 Oslo

FULLMAKT

Jeg/ vi gir herved

Navn: _______________________________________________

fullmakt til å møte og stemme for meg/ oss på sameiermøte i Skogen boligsameie 16. mars 2016.

Sameieren(e)s navn: _______________________________________________

Adresse: Arnulf Øverlandsv. _______________________________________________

Seksjonsnummer: _______________________________________________

Underskrift: _______________________________________________

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

ADGANGSTEGN

til sameiermøte i Skogen boligsameie 16. mars 2016.

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.
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