
PROTOKOLL 
 

Dato og klokkeslett:  16.03.2016 kl 18.00 

 

Sted:    Voksen skole  

 

ble det avholdt ordinært årsmøte 2016 i Skogen Boligsameie 

 

 

1. KONSTITUERING 

 

1.1 Valg av møteleder 

 

  Som møteleder ble valgt: Jakob Are Vikse 

 

 

1.2 Valg av sekretær 

 

 Som sekretær ble valgt: Maren Hofstad Dahl 

 

 

1.3 Valg av 2 sameiere til å undertegne protokollen sammen med møtelederen 

 

 Valgt ble:         Knut Matre og Harald Sciøtz 

 

      

1.4 Valg av 3 sameiere til tellekorps 

1.5  

 Valgt ble:         Liv Dahl, Eilif Gythfeldt og Egil Mørner 

 

     

1.5  Opplysning om antall møtende med stemmerett og antall fullmakter 

 

Antall fremmøtte med stemmerett: 45 

Antall fremlagte fullmakter:  16 

Totalt:     61 

 

1.6  Godkjenning av innkalling 

 

Vedtak:   Godkjent 

 

 

1.7  Godkjenning av saksliste 

 

Vedtak:   Godkjent 

 

 



 

 

 

2. GODKJENNING AV ÅRSOPPGJØRET 

 

2.1 Godkjenning av årsmelding 2015 fra styret 

  

 Styrets årsmelding for 2015 ble gjennomgått. 

 

 Vedtak: Godkjent 

 

 

2.2 Godkjenning av årsregnskapet 2015 

 

 Årsregnskap for 2015 ble gjennomgått. 

 

 Vedtak: Godkjent 

 

 

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). 
Vedlikeholdsbudsjettet i 2015 var betydelig høyere som følge av utgravingen på 5. plan. 
Vedlikeholdsbudsjettet 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 vannet kommer inn. Vannet kan vandre langt fra det stedet det kommer inn til det dukker opp 



inne i en boenhet. 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 
dårligere 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 ferdig og asfalteringen bør gjennomføres. 
 
Antatt kostnad 2016: 200 000,- 
 

 

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 

 
 

  Vedtak: Styrets forslag vedtatt (4 stemmer mot forslaget, 1 avholdende stemme) 

 

 

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 vedtektsfeste 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 
stenderverk 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. 
 

 

  Vedtak: Styrets forslag til vedtak enstemmig vedtatt 

 

 

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. 
 
 
  Vedtak: Styrets forslag til vedtak enstemmig vedtatt 
 
 
 
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 utsatt til og må ofte repareres, særlig snøryddning tar hardt på lemmene. 
Vi har ca 133 normale lemmer og omtrent 20 små endelemmer. Vaktmester kom i sommer med et 
pristilbud 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. 
 
 
  Vedtak: Styrets forslag til vedtak ble ikke vedtatt (10 stemmer for forslaget) 
 
Alternativt forslag: Trelemmer på blomsterkasser over tak fjernes og erstattes ikke av nye 
 
 
  Vedtak: Alternativt forslag ble vedtatt ( 49 stemmer for forslaget) 



 

3.5 Forslag fra Mona Naume, AØV 171, om fasadeendring 
 

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

under er skrevet av forslagsstiller. 

 

Uteboden er innlemmet i stuen, og det er satt opp en vegg - som vist på tegning [i innkallingen] - 
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. 
 

 

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 

vedlikeholdskostnader 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. 

 

Vedtak: Styrets forslag til formulering for godkjenning av ombyggingen ble vedtatt  

(2 stemmer mot forslaget) 

 

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: [Se innkallingen]. 
 
 

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 

godkjenner forandringen innen 10.3.2017 Seksjonen er selv ansvarlig for eventuelle 

vedlikeholdskostnader 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. 

 

 

  Vedtak: Styrets forslag til formulering for godkjenning av ombyggingen ble vedtatt  

  (3 stemmer mot forslaget) 

 

 
3.7 Forslag fra 11 beboere på 6. plan syd v/Gunnar Hagelin, AØV 185, om utforming 

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 passe 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 
beplantet grøntareal som vil passe for både barnefamilier og de uten barn. 
 

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 
lekeplassen 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 prosess med soneansvarlig og de som tok initiativ til lekehuset. Soneansvarlig tok 
også en runde med avstemming/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. Styrets 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. 
 

Alternativt forslag til vedtak: 

Saken utsettes. Styret sørger for at saken utredes og legges frem. 

 

 

 Vedtak:   Alt. forslag til vedtak ble ikke vedtatt  

   (24 stemmer for, 27 stemmer mot)  

 

 Vedtak: Styrets forslag til vedtak ble vedtatt  

   (31 stemmer for, 13 stemmer mot) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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 fartsdumper – 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 

støpeasfalten og vil punktere den vanntette membranen. Styret vil derfor anbefale ikke å montere 

fartsdumper.  

 

 

Vedtak: Forslaget trekkes. Styret utreder saken nærmere og kommer med     

forslag til løsning på neste års sameiermøte. 

 

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 
realistisk 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. 
 

 Vedtak: Forslag om å endre teksten til "Det er tillatt å stoppe på gangveiene inntil 30 
minutter for av- og pålessing. Det skal sikres at andre kjøretøyer kan passere uten 
opphold." Ble vedtatt (35 stemte for forslaget) 

 
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 kjøring 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. 
 

Vedtak: «All parkering på gangveiene er forbudt i tidsrommet 23:00 til 07:00» ble 
vedtatt tilføyd. (3 stemte mot forslaget) 

 

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 
vedlikehold 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 høyde for gjenstående arbeider. 
 
Forslag til vedtak: 
Vedlikeholdsbudsjettet 2016 skal omfatte innvendig vedlikehold iht. påviste vannskader. Styret 
innarbeider 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 utfordrende skadene er i AØV 95 og 97. Det ble gjort utvendige utbedringer senest i 
2015, og styret ønsker 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 bekrefter 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 
 

  Vedtak: Enstemmig vedtatt 

 

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 venstre viser hvordan vårt ser vindfang ut i dag, og figuren til høyre viser hvordan vi 
ønsker at det skal se ut. (se innkalling). 
 
Endringen vi søker om blir naturligvis utført av kyndige håndverkere etter gjeldende byggtekniske 
forskrifter.  
 

Forslag til vedtak: 

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

AØV 137. 



 

  Vedtak: Enstemmig vedtatt 

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 friluftsområder 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: 
 
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 utnyttet 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, 
Holmenkollen og Røa skyldes i hovedsak lerduebanen. Beregninger som er presentert 
sammenholdt med Folkeaksjonens 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. 
 
  Vedtak: Forslag til vedtak ble ikke vedtatt (16 stemte for forslaget, 20 stemte mot) 
 
 
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 styrkes 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 økning 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. Alternativt 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: 
  

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. 
avregnes 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 
fellesutgiftene økes til kr. 3 500,- per seksjon per måned fra og med juli 2016. Videre innebærer 
budsjettet en ekstraordinær innbetaling på kr. 5 000,- per seksjon, men forfall 20.9.2016.  
 

 

Vedtak: Enstemmig vedtatt.  

Styrehonorar er dermed vedtatt å være kr 240 000,- i 2016. 

 



 

 

4. VALG 

 

 

4.1 Valg av styreleder 

 

 Valgt ble: Jakob Are Vikse  for 1 år. 

 

 

4.2 Valg av styremedlemmer 

 

 Valgt ble: Roar Skålin  for 1 år. 

  

 Valgt ble: Øyvind Omang for 1 år. 

  

 Valgt ble: Merethe Næss  for 1 år. 

 

 Valgt ble: Johan Brudvik  for 1 år. 

 

 Valgt ble: Arne Solberg  for 1 år. 

 

 Valgt ble: Asle Sveen   for 1 år. 

 

 

4.3 Valg av valgkomité 

 

 Valgt ble:  Halvor Holm  

 

 Valgt ble:   Hanne Margrethe Olsen 

 

 Valgt ble:  Michael Krallman 

 

Etter årsmøtet fikk styret følgende sammensetning: 

 

Leder:   Jakob Are Vikse    Arnulf Øverlands vei 230        

Medlem:   Roar Skålin (nestlederfunksjon)   Arnulf Øverlands vei 224 

Medlem: Øyvind Omang   Arnulf Øverlands vei 249  

Medlem: Merethe Næss   Arnulf Øverlands vei 130  

Medlem: Johan Brudvik   Arnulf Øverlandsvei 199   

Medlem: Arne Solberg   Arnulf Øverlandsvei 237  

Medlem:   Asle Sveen    Arnulf Øverlandsvei 240 

   

 

 

             Knut Matre /s/ 

Jakob Are Vikse /s/  Harald Sciøtz /s/ 

Møteleder   Valgt av årsmøtet 


