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Sak 1 Konstituering 

Innstilling til de respektive poster blir lagt fram på sameiermøtet. 

 

 

Sak 2 Godkjenning av årsoppgjøret 2016 

 

2.1 Godkjenning av årsberetning fra styret 

Årsmelding for 2016 følger vedlagt og anbefales godkjent. 

 

2.2 Godkjenning av årsregnskapet 

Årsregnskapet og revisjonsberetning for 2016 følger vedlagt.  

Årsregnskapet for 2016, som viser et overskudd på kr. 1 934 543,-, anbefales godkjent.  
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Sak 3 Andre saker 

 
3.1 Forslag fra styret om vedlikeholdsbudsjett 2017 

Styret har, sammen med vår bygningstekniske konsulent Iver Tøsti fra Dr. techn. Kristoffer 
Apeland AS, gjennomgått behovet for vedlikehold i 2017. 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 3 100 000,- til vedlikeholdsplan for 2017. 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 2017 vil bli: 
 

Vedlikehold heis kr. 90 000 

Vedlikehold garasjehus og port kr. 30 000 

Vedlikehold bolighus, gangveier etc. kr. 332 000 

Grøntarealer kr 150 000 

Vedlikeholdsplan kr. 3 100 000 

Totalt kr. 3 702 000 

 
Dette vedlikeholdsbudsjettet, sammen med tiltak foreslått i punkt 3.5, krever at 700 000,- av 
overskuddet fra 2016 overføres til 2017. I tillegg kreves en engangsinnbetaling på kr. 4000,- 
per seksjon i 2017. 
 
Styret ønsker å gjennomføre vedlikehold i 2017 som følger (beløpene er omtrentlige): 
 
Beising og bytte av fasade på c-boliger: 
Innen 01.09.17 må alle seksjoner beise fasaden(e) sine. Se www.skogen.info for fargekoder. 
 
Styret vil leie inn et firma som beiser fellesarealene (bl.a. utvendige trapper og gangbroen, 
inngangspartier til heishus på 5. og 6. plan). Vi lar dette firmaet også legge ut et anbud i 
Skogen Rundt for de som ikke ønsker å beise sin seksjon selv. 
Styret jobber med å finne en snekker som kommer som avtalt og vil bytte ut råttent trepanel 
tidlig på våren. Skulle noen oppdage råtne bord i sin kledning, men ikke har meldt fra om 
dette bes dette meldes så snart som mulig. 
 
Antatt kostnad 2017: 300 000,- 
 
Ytterveggene på C-boligene har samme type bekledning som boligfeltet for øvrig, liggende 
trepanel.  Disse har regelmessig vært beiset. Teknisk tilstand på treverket er imidlertid nå 
vurdert til å være i en dårlig forfatning, dvs. manglende evne til å hindre gjennomtrengning av 
vann/fuktighet. Dette skyldes naturlig aldring over 30 år med nedbryting av trestrukturen 
gjennom til dels sterk eksponering fra sollys og påfølgende råteskader.  Vedlikehold av 
frontveggene, dvs. veggene på 3 etasjer mellom terrassene, medfører montering av stillaser 
og annet utstyr, noe som hver gang har påført skader og til dels punktering av takpappen på 
underliggende tak. Teknisk konsulent anbefaler at Skogen boligsameie, i forbindelse med 
forestående beising av boligfeltet i år, skifter ut eksisterende trepanel og erstatter dette med 
vedlikeholdsfrie plater/materialer.  Dette vil spare sameiet for helt eller delvis utskifting av 
dårlig trepanel i årene som kommer, samt at framtidige utgifter med jevnlig beising og 
påfølgende belastninger på underliggende tak bortfaller. Sameiet har utlyst anbud på dette 
arbeidet, status vil bli presentert på sameiermøtet. 
 
Antatt kostnad 2017: 1 500 000,- 
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Radonsanering: 
De fleste seksjonene på Skogen har lave konsentrasjoner av radon, men der det er 
forhøyede verdier må det utbedres. Aller viktigst er at slissene over vinduene står åpne og 
ventilasjonen står på. Ut i fra de erfaringene vi har gjort er det sjelden enkle, billige løsninger, 
men dette må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Vi utbedrer i den rekkefølgen funnene blir 
innrapportert til Styret og innenfor de økonomiske rammer som er satt. 
 
Antatt kostnad 2017: 600 000,- 
 
Vannskader på 3 seksjoner, AØ. 95, 97 og 235. 
  
Disse seksjonene har en fortsatt ikke med sikkerhet fått fastslått årsaken til at frontveggene 
blir tilført vann.  Det har blitt gjort flere til dels omfattende tiltak over flere år, uten at 
problemet har blitt løst.  Arbeidet vil fortsette våren 2017. 
 
Antatt kostnad 2017: 500 000,- 
 
Garasjedekke: 
Grunnet nedslitt dekke som ble lagt i forbindelse med rehabiliteringen av garasjehuset i 
2013, ansees det nødvendig nå å legge nytt vanntett dekke for å hindre skader på 
underliggende betong/armering.  Arbeidet vil bli utført av Consolvo, samme firma som 
rehabiliterte garasjen.  Dette vil bli gjort i forbindelse med vårens rengjøring av garasjen. 
Dette vil medføre at kjøring og parkering i garasjen ikke vil være mulig i de 3 øvre plan så 
lenge arbeidet pågår.   
 
Antatt kostnad 2017: 200 000,-   
 
Vedlikehold av inngangspartiet/lobbyen: 
Lobbyen har utilfredsstillende inneklima ved en rå og kjellerlignende luft.  I tillegg blir det 
enkelte steder så mye fuktighet (antatt kondensvann) at det påføres skader på veggene.  
Problemet må sannsynligvis løses ved at rommet blir isolert mot kalde yttervegger og tak.  
Det betyr at takhimlingen må demonteres for isolering på oversiden samt tilsvarende på vegg 
mot verksted/ traktorgarasjen. I tillegg må det vurderes om rommet skal ventileres bedre og 
eventuelt varmes opp på vinterstid. 
 
NB! Dette tiltaket vil kun bli utført dersom de øvrige tiltakene vil bli rimeligere enn 
antatt. Kostnaden er ikke tatt inn i budsjettet. 

Antatt kostnad: Kr. 350 000,-. 

 

Styrets forslag til vedtak: 

Sameiermøtet vedtar følgende vedlikeholdsbudsjett for 2017: 

 

Vedlikehold heis kr. 90 000 

Vedlikehold garasjehus og port kr. 30 000 

Vedlikehold bolighus, gangveier etc. kr. 332 000 

Grøntarealer kr 150 000 

Vedlikeholdsplan kr. 3 100 000 

Totalt kr. 3 702 000 
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3.2 Forslag fra styret om obligatorisk brannvern 
Styret er lovpålagt å sørge for at alle boenheter følger regelverket om å ha tilfredsstillende 

brannvern. 

Det har tidligere vært beboernes ansvar å følge opp mangler etter hver kontrollrunde fra 

Norsk Brannvern. Etter nye regler er dette styrets/sameiets ansvar. Resultatet fra 

inspeksjonen i november 2016 var dårlig, og for å sørge for at alle seksjonene har nødvendig 

slukkeutstyr og brannvarslere, foreslår styret at firmaet som gjennomfører brannvernrunden 

utbedrer eventuelle avvik på stedet, og fakturerer seksjonseier for kostnaden.  

 

Praktisk gjennomføring av dette vil være at firmaet bistår med utlevering/montering av 

røykvarslere og slukningsutstyr umiddelbart der hvor det avdekkes mangler, og sender 

faktura pr. e-post/tar imot betaling med kortautomat der og da.  

 

Pristilbud er tilsendt styret: 

  

Optisk røykvarsler inkl. festebrakett ferdig montert: 248,- kr eks mva pr stk 

Pulverapparat, 6 kg, 43A: 429,- kr eks mva pr stk 

Skumapparat, 6 L, 27A: 598,- kr eks mva pr stk 

Kjøring, rigg og drift: 500,- kr eks mva faktureres til styret i sameiet 

 

Tiltaket foreslås iverksatt fra oppfølgingsrunden i 2017. Beboere som ikke er tilstede under 

de varslede kontrollene vil bli fulgt opp, og eventuelt tilleggsfakturert for ekstrakostnader. 

Styret foreslår at tekst om utbedring av brannvern tas i vedtektenes § 12 Sameiernes 

rettigheter og plikter 

Styrets forslag til vedtak: 

Følgende avsnitt legges til sist i § 12 i vedtektene: 
I de seksjoner det oppdages avvik fra brannforskriftene ved kontroll, blir disse utbedret på 
stedet og fakturert seksjonens eier. 
 
 
3.3 Forslag fra styret vedrørende ladestasjoner for el-bil 
Det har gjennom de fire siste årene blitt etablert flere ladestasjoner for el-bil (og hybridbil) på 
andre plan nord i garasjen. Tiltaket er populært og alle plassene er i bruk. Flere sameiere har 
medelt styret at de ønsker tilgang til en el-bil plass i 2017. Kapasiteten på det eksisterende 
sikringsskapet er nå fullt utnyttet. Dersom vi skal etablere flere ladeplasser, må vi først 
investere i ny strømtilførsel og sikringsskap. Dette har en antatt kostnad på 100 000,-, og 
hver ladestasjon har en kostnad på ca. 20 000,-. Brukerne av de nåværende ladestasjonene 
betaler kr. 100,- per måned for leie av plassen, i tillegg til at de dekker strømkostnader etter 
forbruk. 
 
Styret ser at det vil være behov for flere plasser fremover. Vi ønsker likevel ikke å etablere 
slike plasser i 2017. Det er tre årsaker til dette. Den viktigste er risiko for brann. I det siste har 
det vært fokus på hvor vanskelig det er å slokke branner i el-biler. Hvis en slik brann skulle 
oppstå i vårt garasjeanlegg, kan vi risikere skader på bærende konstruksjoner og i verste fall 
også bolighus. En mulig fremtidig løsning er å etablere nye ladestasjoner på 
parkeringsplassene utenfor garasjen.  
 
En annen årsak er økonomi. Sameiet har ikke råd til å investere rundt 200 000,- i nye 
ladestasjoner i 2017. Videre er det behov for å se på finansieringsmodellen på nytt. Den 
nåværende modellen er basert på at vi fikk tilskudd til å etablere de første ladestasjonene og 
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strømtilførsel/sikringsskap. Det er ikke lenger mulig å få tilskudd til faste plasser (slik vi har 
nå), kun til plasser som disponeres fritt av alle.  
 
Styrets forslag til vedtak: 
Styret fremmer forslag om etablering av nye ladestasjoner for el-biler for sameiermøtet i 
2018. 
 
 
3.4 Forslag fra styret om å endre husordenregel 3 
Da styret gikk i gjennom trafikksituasjonen på feltet oppdaget vi at styret formelt ikke har 
anledning til å gi dispensasjoner fra reglene om parkering i husordensregel 3. Styret mener 
det er hensiktsmessig at styret i sameiet har mulighet til å gi dispensasjon fra reglene om 
parkering i spesielle situasjoner.   
 
Tredje avsnitt i husordensregel 3 har følgende ordlyd: 

Dersom et kjøretøy gjentatte ganger til tross for skriftlig advarsel fra styret parkeres i 

strid med disse parkeringsbestemmelsene, kan styret uten ytterligere varsel begjære 

kjøretøyet borttauet for eiers regning og risiko. 

 
Styret foreslår at det legges til en setning om at styret har anledning til å innvilge unntak for 
parkeringsreglene for ett år av gangen. Det viktig at det ikke blir et permanent unntak, derfor 
foreslår vi at unntak bare kan innvilges for ett år av gangen. 
 
Styrets forslag til vedtak: 

Følgende setning legges til sist i tredje avsnitt i husordensregel 3: 
Unntak for parkeringsreglene kan søkes og innvilges av styret for opptil ett år av gangen. 
 
 
3.5 Forslag fra styret om utskifting av låssystem 
Patentet for det eksisterende låssystemet har gått ut, slik at nøklene kan kopieres i de fleste 

nøkkelbutikker. Vi har problemer med at mange utenfor sameiet disponerer nøkkel til 

heishuset. Det har vært et problem at kopinøkler av dårlig kvalitet brekker og blir stående i 

låssylinderen. Vi har også ved flere anledninger hatt tyveri fra garasjeanlegget og fra 

dekkbodene hvor tyvene har benyttet nøkkel.  

 

Styret foreslår derfor at vi bytter låssystem. Vi har innhentet tilbud på et moderne låssystem 

med programmerbar låsbrikke. Kostnadene ved å bytte alle låser i garasjeanlegget, 

heishuset og inngangsdørene til C-boligene er anslått til kr. 500 000,-. Dersom 

inngangsdørene til C-boligene holdes utenfor, er antatt kostnad kr. 350 000,-. Styret foreslår 

at vi i denne omgang holder inngangsdørene til C-boligene utenfor.  

 

Styrets forslag til vedtak: 

Det eksisterende låssystemet i sameiet byttes ut med et moderne nøkkelsystem. Det nye 

systemet installeres på alle låser i garasjeanlegget og heishuset. 
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3.6 Forslag fra Ruth Lauritsen, AØV 252, om grilling på altan 
Jeg vil gjerne foreslå at det fortsatt skal være tillatt å bruke gass og elektriske griller, men at 
griller basert på trekull ikke lengre skal være lov å benytte på terrassene. Følgende taler for 
mitt forslag: 
 

1. Trekullgriller er brannfarlige med glødende trekull. Noen av terrassene har tregulv. 

2. Sjenanse for naboer. Når trekull tennes benyttes vanligvis tennvæske. Dette gir intens 

kjemikalielukt, også inne i leilighetene. 

3. Når tennvæske-lukten endelig avtar oppstår det røyk, som også trenger inn i 

leilighetene. 

4. Jeg har selv for en del år siden sluttet å bruke trekull grill, fordi jeg skjønte at det var 

til stor sjenanse for naboene. Nå bruker jeg gass-grill og det fungerer bra. 

 

Forslag til vedtak:  

Husordensregel 6 endres til:  

Grilling på altanen må skje hensynsfullt og uten fare for at brann kan oppstå. Grilling med 

trekull er ikke tillatt på balkongene. 

Styrets vurdering  

Styret mener dette allerede er godt nok dekket i dagens husordensregel 6 som har følgende 

ordlyd: 

Grilling på altanen må skje hensynsfullt og uten fare for at brann kan oppstå.  

Beboere oppfordres derfor til å bruke gass- eller elektrisk grill. 

 

 

3.7 Forslag fra Jørgen Thorvaldsen, AØV 241A, om forandring av utearealet utenfor 
AØV 241A 
Situasjonen i dag gjør at søppelkasse og barnevogn blir stående på gangstien mot ytterdør 

(se bilde). Vi ønsker å gjøre en forandring slik at gangstien kan frigjøres. Dette vil være mer 

praktisk for oss, og sannsynligvis også framstå mer estetisk for forbipasserende. 

 

Forandringen består av et utbygg (se bilde) på gangstien langs husveggen på sørsiden. Det 

vil være i samme stil og farge som det eksisterende rekkverket. Seksjonen vil selv stå for 

vedlikehold, og konstruksjonen vil settes opp i samråd med styret slik at det ikke påvirker 

øvrig vedlikehold av bygningsmassen. Jobben gjøres av fagfolk. 

 

De tre bildene viser situasjonen i dag, og ønsket situasjon. 
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Plattingens areal vil være omtrent 3,5 m2 
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Forslag til vedtak: 

Sameierne i AØ vei 241A gis anledning til å utvide det benyttbare utearealet utenfor 

inngangen. 

 

 

 

Styrets vurdering  

Styret mener at dersom forslaget blir godkjent av sameiermøtet, må det også 

godkjennes av vår byggtekniske rådgiver. Forslagsstiller må selv kontakte Plan- og 

Bygningsetaten og avklare om tiltaket er søknadspliktig, og videre søke Plan- og 

Bygningsetaten dersom dette er tilfelle. Forslaget til vedtak inneholder ikke 

spesifikasjon av utvidelsen. Styret mener at sameiermøtet bør spesifisere dette. Videre 

mener styret at sameiet må sikre seg mot eventuelle utgifter knyttet til tiltaket. Dersom 

sameiermøtet ønsker å godkjenne tiltaket, foreslår styret følgende formulering: 

Seksjon 25, AØV 241A, gis anledning til å utvide det benyttbare utearealet 

utenfor inngangen med inntil 3,6 m2 i henhold til målsatt skisse under forutsetning 

av at planene for utbygging godkjennes av sameiets byggtekniske rådgiver og, 

hvis det er krav om slik godkjenning, av Plan- og Bygningsetaten. Sameier må 

selv kontakte PBE og avklare om tiltaket er søknadspliktig. Seksjonen er selv 

ansvarlig for eventuelle vedlikeholdskostnader og skader på eller som følge av 

utvidelsen av utearealet.   
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3.8 Forslag fra Almantas Dubra, AØV 260, om vedfyring 

Ved fyring trekkes skadelige partikler oppover og inn i leilighetene. Vi må holde ventilene 

over vinduer lukket helle dagen hvis naboene som bor under fyrer. Det hadde vært greit hvis 

vi kunne i hvert fall åpne ventilene om natten, men det er også umulig fordi det skjer også 

fyring om natten. Om vi holder ventilene steng da trekkes det lukt fra leilighetene under og da 

får vi aldri "skogens" luftkvalitet takket de som er så gla å fyre selv om det er klokka 2 på 

natten. 

 

Forslag: 
Alt slags fyring fra klokka 22:30 til klokka 7:30 er forbudt. 

Alternativt forslag: 

Alt slags fyring fra klokka 23:00 til klokka 7:00 er forbudt. 

Styrets kommentar 

Styret har forståelse for problemet, men ser ikke hvordan dette skal kunne håndheves. Vi 

mener dagens husordensregel 2 dekker dette: 

Beboerne skal sørge for ro og orden i og utenfor sine boliger.  Boligene og fellesområder 

må ikke brukes slik at andre beboere sjeneres.  Organisert ballspill henvises til 

ballplassen.  Beboerne skal gjøres ansvarlige for skader og hærverk på bygninger og 

fellesanlegg som de selv, deres husstand eller gjester forårsaker. Fra kl. 23 til kl. 6 må 

beboerne vise særlig hensyn slik at ikke natteroen til naboen forstyrres. 

 

 

3.9 Forslag fra Almantas Dubra, AØV 260, om smørerom 

Om det finns en små rom noen sted i boligsameiet da hadde det vært greit å ha det for 
skiprep. 
 
Forslag:  
Dedikere et rom i boligsameiet for skiprep. 
 
Styrets vurdering  
Dette har vært utredet tidligere uten å ha funnet lempelige lokaler. Etter siste tidens skriverier 
om helseskader av smøring, vil HMS arbeidet alene sette stopper for dette. 

 
 
3.10 Forslag fra Almantas Dubra, AØV 260, om vestibylen 

Heisgangen var pusset opp noen få år siden, men kulde, fuktighet og mangel på ventilasjon 

fører til at det er snart tid for å pusse opp igjen. Det vokser muggsopp på veggene og det er 

dårlig klima året rundt som gjør at ingen vil spile bordtennis der.  

Forslag:  

Styret, sammen med teknisk rådgiver, skal evaluere hva kan gjøres for å forbedre 

situasjonen i heisgangen i 1etg. For eksempel installasjon av ventilasjon og panelovner. 

Styrets vurdering  

Styret er klar over situasjonen, men her er det ingen «Quick fix». Dessverre er det lagt inn for 

få ekspansjonskiler på Skogen. Det gjør at de få som er, beveger seg mye ved 

temperatursvingninger og dette kan føre til lekkasjer. Over vestibylen er en av disse. Det har 

ved flere anledninger vært forsøkt å stoppe disse, men de kommer tilbake. Fyring alene vil bli 
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vanskelig/dyrt da hver gang døren til heisen åpnes fungerer trappeoppgangen som en 

gigantisk pipe som vil suge all varmen ut. Vi er klar over kuldeproblematikken og har 

diskutert med vår byggtekniske rådgiver og har planlagt å forsøke å etterisolere deler av 

vestibylen, da det i dag ikke er noen form for isolasjon der. Se også omtale under sak 3.1 

Forslag fra styret om vedlikeholdsbudsjett 2017. 

 

3.11 Forslag fra Vonheim/Forsberg, AØV 121, om endring av uteområdet utenfor 

AØV 121 

Situasjonsbeskrivelse 

1. Det er en helning på asfalten utenfor vår enhet som fører til at  

a) alt regn- og smeltevann ledes til veggen mot naboene i 119. Det er synlige spor av erosjon 

inn mot veggen, og dette vil på sikt kunne skade bygningsmassen.  

b) vannet har forvitret trappa vår ned mot veien. I følge selger ble det i 2014 gjort utbedringer 

av denne trappa, men det hadde allerede smuldret bort da vi flyttet inn høsten 2015. 

c) om vinteren er trappa ofte islagt og farlig grunnet regn- og smeltevann som føres til- og 

ned trappa. 

2. Da gangveien og inngangspartiene på 1. plan ble asfaltert i sommer, ble det bestemt at 

det ikke skulle asfalteres på uteområdet utenfor hos oss i påvente av et alternativt 

løsningsforslag som kunne løse utfordringene rundt dosering og drenering, samt 

sammenfalle med sameiets helhetlige estetikk. 

Nedenfor følger en beskrivelse av vårt forslag for uteplassen. Vedlagt ligger en tegning av 

vårt forslag, bilder av uteområdet vårt p.t. og bilder av en enhet i sameiet som vi er inspirert 

av.   

1. Fjerne asfalt og legge ferdigplen på uteplass 

Vi ønsker å fjerne asfalten og legge gressplen på uteplassen. Når asfalten blir fjernet, vil 

vannet renne ned i grunnen og vi vil slippe dreneringsproblemer. For å være på den sikre 

siden lager vi en svak helning ned mot det blomsterbeddet som grenser mot veien, slik at 

eventuelt overskuddsvann renner ned i beddet. 

Vi mener i tillegg at gressplen vil gi et mer helhetlig inntrykk ved at det passer med 

gressplenen på fellesområdet på andre siden av veien. Vi har også observert at flere av de 

tilbaketrukkede leilighetene i sameiet har gressplen utenfor sitt inngangsparti. 

Fjerning av asfalt: For å fjerne asfalten bruker vi en vinkelkutter (med diamantblad) av litt 

størrelse og sager ut området vi vil fjerne asfalten. Deretter knekker vi opp asfalten ved hjelp 

av spett og slegge. Vi antar at asfalten er 3-5 cm tykk, så da bør dette gå greit. Fordi asfalt er 

spesialavfall, vil det koste å kvitte seg med det. Vi må fjerne ca 25 m2 asfalt. 

Legge ferdigplen: En ferdigplen må ha ca 20 cm tykt lag med jordmasser som underlag, i 

tillegg til god drenering. 1m2 ferdigplen tilsvarer ca 60 kr. Vi ønsker å legge omlag 20m2, som 

vil tilsvare ca 1200 kr. I tillegg trenger vi jordmasser som skal legges under gresset.  Det bør 

også tilsettes næringsstoffer til jordmassene før ferdigplenen legges, dvs. gjødsel og kalk. 3-

4 kg fullgjødsel og ca 15 kg kalk per 100m2. 
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2. Legge skiferheller ved inngangsparti og i blomsterbedd inn mot husvegg 

For å sørge for et penest mulig inngangsparti, søker vi i tillegg om en tilsvarende 

fasadeendring som nummer 166 gjennomførte for noen år siden, ved å legge skifer ved 

inngangspartiet og ved søppelkassen. I inngangspartiet vil vi gå mye, noe som vil skape 

slitasje på en eventuell gressplen. I tillegg vil skiferhellene sørge for en kant mot gresset og 

hindre eventuelle vannmasser i å renne mot naboene i 119 og ned trappa. 

Da blomsterbeddet under den 2 meter brede balkongen vår ikke får fuktighet, ønsker vi å 

legge skifer også i beddet inn mot husveggen. Vi er mye borte og klarer ikke opprettholde liv i 

planter under balkongen. Derfor ønsker vi å legge skifer 2 meter ut fra husveggen, da dette 

er like dypt som balkongen over. Dette er en tilsvarende dybde som beddene til de andre 

leilighetene på 1. plan har ut mot veien. Flere av disse leilighetene har heller i beddet, noe 

som skaper et ordentlig og ryddig inntrykk. Da vil også alt gresset vi legger, få fuktighet på 

seg og holder seg grønt. 

Legge skiferheller: Vi ønsker de samme skiferhellene som allerede er utenfor døren til 

samtlige leiligheter i sameiet. Vi ønsker å tette igjen trappa opp mot inngangsdøra med 

skiferheller, da det samler seg masse blader og annet rusk under trappa. Vi må regne med 

totalt ca. 25 m2 med heller. 

3. Fjerne furubeplantningen mellom enhet og gangvei 

Furubuskene utgjør en sikkerhetsrisiko grunnet manglende utsyn. Vi ønsker derfor å fjerne 

alt og plante noe annet der i istedenfor. Dette har vi fått naboenes samtykke til, og en i styret 

har sagt seg villig til å dra opp buskene med traktor. 

Finansiering 

Vi har ikke noen spesiell kompetanse på området og har utarbeidet dette forslaget med 

utgangspunkt i det vi diskuterte med enkelte styremedlemmer i vår og det vi har klart å 

innhente av informasjon på egenhånd. Vi er også relativt nyinnflyttede og er ikke godt kjent 

med hva man kan forvente rundt finansiering av slike prosjekter. 

Vi vil gjerne ha en uttalelse fra styret/sameiet på hvordan dette i så fall kan gjennomføres 

mest hensiktsmessig, og hvordan den økonomiske fordelingsnøkkelen bør se ut fra 

forholdene som er beskrevet. Gjerne bidra med erfaringer fra lignende prosjekter tidligere. 

Eksempel på fordelingsnøkkel: 

fjerne asfalt, legge plen, beplatning av blomsterbedd 

- at sameiet bekoster en utredning av uteplassen med hensyn til dreneringsproblematikken, 

slik at vi kan gjennomføre dette prosjektet på en best mulig måte. 

- økonomisk støtte til å legge skifer i inngangspartiet, da vi trenger fagpersoner til å 

gjennomføre dette. 

Det bør ligge en sum knyttet til vår enhet som ikke ble benyttet i forbindelse med 

asfalteringen. I tillegg er det i hele sameiets interesse at dreneringen blir ordentlig 

gjennomført og at helhetsinntrykket av fellesområdene økes. 
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Vedlegg 1: Oversikt over uteplassen slik den vil bli når endringene er gjennomført (tegning med cirka-mål) 
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Vedlegg 2: Bilder av inngangspartiet til AØV 121, slik det er i dag 
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Vedlegg 3: Inngangspartiet til AØV 166 med skiferheller, tilsvarende det vi ønsker. 

 

Styrets kommentar 

Omgjøring av bed og omgjøring av deler av asfalten til plen anser vi som en sak for sonen. 

Styret ønsker derfor at det skal være flertall for endringen i sonen, i samsvar med 

husordensregel 9. Endringene gjøres på dugnad. Styret kan gi en ekstra bevilgning av 

sonemidler for å dekke deler av utgiftene. 

Hellelegning i inngangspartiet, slik som AØ166 har gjort, er en fasadeforandring. Dette må 

godkjennes av sameiermøtet. Styret vurderer dette til å være en oppgradering som må 

dekkes av sameier.  

 

 

Styrets forslag til vedtak: 

Sameierne i AØV 121 gis anledning til å legge skifer ved inngangspartiet. 
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3.12 Styrets forslag om budsjett for 2017 

Styrets forslag til budsjett for 2017 står på samme side som resultatregnskapet for 2016. 
Budsjettet er satt opp i henhold til Usbls kontoplan. 

Regnskapet for 2016 viste at sameiets likviditet ble styrket med 1 397 000,-. Av dette var det 
budsjettert med en styrking på kr. 694 000,-. Den resterende delen på 703 000,- skyldes at 
omfanget av vedlikehold i 2016 ble lavere enn budsjettert, se årsberetningen for nærmere 
forklaring. Styret vurdering er derfor at 700 000,- av overskuddet fra 2016 kan benyttes til 
vedlikehold og til inndekning av prisstigning i 2017. Styret har videre lagt til grunn en 
engangsinnbetaling på kr. 4 000,- per seksjon for å dekke utgifter til foreslått 
vedlikeholdsplan og utskifting av låssystem. 

Styret vil ikke foreslå økning av fellesutgiftene i 2017. 

 

Styret vil bemerke følgende punkter spesielt: 

Leieinntekter 
Styret har lagt til grunn at fellesutgiftene holdes på kr. 3 500,- per seksjon per måned i 2017.   

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 8 484 000 

Renter og avdrag lån 1 177 000 

Ekstraordinær innbetaling 808 000 

Leietillegg strøm (garasje) 50 000 

Utleie garasjeplass     66 000 

Totalt 10 585 000 

  

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

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

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 2017 vedtas. Budsjettet medfører 
en ekstraordinær innbetaling på kr. 4 000,- per seksjon, med forfall 20.9.2017. 
Fellesutgiftene endres ikke, og blir kr. 3 500,- per seksjon per måned i 2017. 
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3.13  Bytte av revisor – innsendt av forretningsfører 

Usbl har fremforhandlet en rammeavtale med et revisjonsfirma som kan tilby revisjon for alle 
våre boligselskap. Felles revisor sikrer gode rutiner for kvalitetssikring av regnskapene, samt 
forutsigbare og konkurransedyktige priser. Vi anbefaler boligselskapet å vurdere å bytte til 
vår prefererte revisor, KPMG. 
 
Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar å bytte til revisjonsfirmaet KPMG 
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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 (nestleder), Arnulf Øverlands vei 224    (gjenvalg) 

Øyvind Omang, Arnulf Øverlands vei 249     (gjenvalg) 

Johan Brudvik, Arnulf Øverlands vei 199     (gjenvalg) 

Arne Solberg, Arnulf Øverlands vei 237     (gjenvalg) 

Asle Sveen, Arnulf Øverlands vei 240      (gjenvalg) 

Cecilie Flyen, Arnulf Øverlands vei 220     (ny) 

 

4.3 Valg av valgkomité 

Styrets forslag: 
 
  Halvor Holm, Arnulf Øverlands vei 264        (gjenvalg) 
  Hanne Margrethe Olsen, Arnulf Øverlands vei 111  (gjenvalg) 
  Michael Krallmann, Arnulf Øverlands vei 196  (gjenvalg) 
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342 Skogen Boligsameie 

 

 

Årsberetning 2016 

 

Styret har etter sameiermøte 2016 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. 

Boligsameiet følger likestillingsloven og tilstreber likestilling ved valg av tillitsvalgte. 

 

Valgkomiteen har etter sameiermøtet 2016 bestått av: 

Halvor Holm   Arnulf Øverlands vei 264       0763 OSLO 

Hanne Margrethe Olsen Arnulf Øverlands vei 111 0763 OSLO 

Michael Krallmann  Arnulf Øverlands vei 196       0763 OSLO 

 

Overdragelse av leiligheter 

10 seksjoner har det siste året skiftet eiere. 

Juridiske andelseiere 

Sameiet 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. 
Sameiets organisasjonsnummer er 983 984 487. Det er 202 leiligheter og ingen næringslokaler i 
sameiet. 

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

 

Sameiets HMS-plan er tilgjengelig på våre nettsider (www.skogen.info). 
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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. 
 
Forskrift om brannforebygging ble endret fra 01.01.2016. Den viktigste endringen er at det nå 
skal være en røykvarsler i hver etasje og at det er beskrevet hvilke rom røykvarsleren skal dekke. 
I § 7 heter det: 
 

"Eieren av boliger og fritidsboliger skal sørge for at byggverkene har brannalarmanlegg 

eller et tilstrekkelig antall røykvarslere. Det skal være minst én detektor eller røykvarsler i 

hver etasje, som skal dekke kjøkken, stue, sone utenfor soverom og sone utenfor tekniske 

rom. Alarmen skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom når dørene mellom 

rommene er lukket. 

 

Eieren skal sørge for at boliger og fritidsboliger er utstyrt med minst ett av følgende 

slokkeutstyr som kan brukes i alle rom: 

a) formfast brannslange med innvendig diameter på minst 10 mm fast tilkoblet 

vannforsyningsnett 

b) pulverapparat på minst 6 kg med ABC-pulver 

c) skum- eller vannapparat på minst 9 liter 

d) skum- eller vannapparat på minst 6 liter med effektivitetsklasse på minst 21A 

e) annet manuelt slokkeutstyr med tilsvarende slokkekapasitet. 

 

Eieren skal sørge for at røykvarslere og manuelt slokkeutstyr i boliger og fritidsboliger blir 

kontrollert ved funksjonsprøve eller ettersyn i samsvar med leverandørens anvisninger, og 

at de vedlikeholdes slik at de fungerer som forutsatt." 

 
Det nye regelverket har ført til at resultatene fra befaringen i 2016 ble dårligere enn i 2015. Styret 
vurderer derfor å endre dagens ordning fra at hver beboer selv er ansvarlig for å følge opp, til at 
firmaet som foretar brannvernrunden bistår med levering og montering av manglende utstyr, og at 
hver seksjonseier faktureres for dette. 

Individuell nedbetaling av fellesgjeld (IN) 

Sameiet har inngått avtale om IN med banken og Usbl. Det er anledning til å nedbetale på 
fellesgjelden 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 overskudd med kr 1 934 543,-. 
 

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

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

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

stilling. 
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Styrets arbeid 

Det sittende styret har i perioden etter sameiermøtet 2016 hatt 11 styremøter og behandlet 100 
styresaker. Det har ikke vært avholdt ekstraordinære sameiermøter i perioden. 
 

Styret har jobbet med følgende saker i året som gikk: 

Forretningsførsel 

Skogen boligsameie inngikk avtale med Usbl om forretningsførsel fra 1.1.2014. Samarbeidet med 
Usbl har vært svært bra i 2016. Styret er godt fornøyd med både forretningsførsel, rådgiving og 
daglig oppfølgning. 
 

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 

Byggeteknisk konsulent 

Dr.techn. Kristoffer Apeland AS er sameiets byggetekniske konsulent.  Vår faste konsulent er 
sivilingeniør Iver Tøsti. Han 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 yter god bistand og service når han anmodes om det, og han 
følger opp tekniske utfordringer på eget initiativ.  Etter vår mening har styret i Skogen boligsameie 
et godt og kostnadseffektivt samarbeid med Iver Tøsti. 

Forsikring 

Sameiet er forsikret gjennom If Skadeforsikring. Forsikringsavtalen har siden 2014 vært en del av 
en rammeavtale som USBL har med If. USBL’s forsikringsavdeling har ansvar for oppfølging av 
forsikringsskader. Styret er godt fornøyd med arbeidet de utfører for sameiet. 
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. 
 
I 2016 ble det registrert 4 forsikringsskader. Det ble totalt utbetalt kr. 158 661,- i erstatninger. 
Beløpet inkluderer også en tilleggsutbetaling for en skade som oppstod i 2014. Samtlige skader 
skyldtes vann/rørbrudd/fukt. Tilsvarende tall for 2015 endte på kr 290 382,-. 

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 relativt fornøyd med 
vaktmestertjenesten som er utført i 2016, men har hyppigere enn tidligere år måtte be vaktmester 
eksplisitt om å følge opp hendelser i hverdagen, som for eksempel tette taksluk etter større 
nedbørsmengder. Styret vil følge opp dette i samarbeid med vaktmesterfirmaet. 
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Snørydding/strøing 

Gårdreform Snø og Grønt AS har avtale om brøyting og strøing i sameiet, med unntak av 
håndmåking (utføres av vaktmester). Det ble meldt færre brøyteskader fra beboere enn etter 
vinteren 2014/15. Skadene ble utbedret i løpet av mai/juni 2016. Snørydding/strøing har til nå 
vært tilfredsstillende vinteren 2016/2017. Det var noen problemer med brøytingen ved det store 
snøfallet i november sist høst fordi en ny brøytesjåfør som ikke var kjent med de noe krevende 
forholdene for brøyting i sameiet (trangt og problemer med lagring av snø). Blant annet ble 
bommen på første plan kjørt ned. Bommen ble reparert og etter avtale lagres ikke lenger snø på 
garasjetaket ved 5.plan. Ulempen ved dette er at en del beboere må regne med noe mer kjøring 
forbi boligene når denne snøen fraktes vekk. 

Heis 

Vi opplevde også 2016 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. Heiskontrollen hadde 
sikkerhetskontroll av heisene ved årsskiftet 2016/17. Det ble avdekket støy fra wire i høyre 
heisløp. Etter avtale skal heisfirmaet rette feilen og rapportere til Plan- og bygningsetaten (PBE). 

Garasjeport 

Etter en del problemer med garasjeporten i første halvår 2016, fungerer porten nå bedre. Ifølge 
firma Crawford er det ikke behov for oppgradering, da porten har nyeste type motor og nest 
nyeste styringsskap. 
Noen av driftsstansene skyldes at beboere har koblet fra portmotoren og satt porten åpen. Dette 
gjøres trolig for å slippe å åpne porten gjentatte ganger når noen skal frakte ting til eller fra bilen. 
Hver gang porten frakobles, må styret inn i styringsskapet for å sette den i gang igjen. Dette tar 
tid, og porten blir stående åpen. Styret ber derfor om porten bare settes åpen dersom det er noe 
galt med den. På denne måten minimerer vi risikoen for tyveri. 
Det er satt opp en instruks for nødåpning av porten på veggen ved utkjøringen. I tillegg er det satt 
opp et oppslag på styringsskapet med telefonnummer til den ansvarlige i styret slik at feil ved 
porten umiddelbart kan varsles. 
 
Det er nå fire systemer for å åpne porten: Nøkkel, en større eldre fjernkontroll, en nyere mindre 
fjernkontroll som kan kjøpes hos selskapet Crawford Solutions (Opplysninger om dette på 
Sameiets hjemmeside, www.skogen.info) og en APP for mobil for åpning av porten. De som 
ønsker å kjøpe APP, må henvende seg til Egil Mørner på e-post egil@morner.no. 

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 styrets vurdering fungert godt i løpet av året. 

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. 
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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 Internett-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. 

Vedlikehold 

Vedlikeholdsarbeidet i Skogen boligsameie gjennom 2016 har også i år 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 2016: 
 

a) Vannskader fra utette sluk og tak 

Styret har gjennom 2016 hatt et stort fokus på lokalisering og avdekking av vanninntrenging 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.  

Hvert år oppdager vi likevel lekkasjer i overgangene mellom ny takpapp og sluk. Konsekvensen 

er at isolasjonen under takpappen har blitt mettet av vann og har videre presset vannet nedover i 

konstruksjonen. Vannet har kommet til syne over stuevinduene, eller først kommet ut gjennom 

yttervegg under terrassedekket.  

 

Det har i løpet av året blitt montert flere utluftingshetter over tak.  Det er en kanal som føres ned i 

isolasjonen og skal gi mulighet for eventuell fuktighet til å fordampe.  Målsettingen er å forebygge 

store skader og utgifter ved at fuktighet/kondens ikke blir sperret inne under takpappen og man 

unngår å bytte hele takdekket. Dette har gjort at vi har byttet færre tak enn planlagt i 2016 og 

følgelig brukt mindre penger enn budsjettert. 

 

b) Montering av beslag over markisen. 

På flere seksjoner er det blitt påvist trepanel på veggen over markisene som er i en slik forfatning 

at regnvann har trengt gjennom panelplankene og funnet veien ned til stuevinduene.  På disse 

seksjonene har det blitt montert beslag som går fra gesimsen og ned til beslaget over markisen. 

 

c) Større vannskader under arbeid 

På høsten ble det gjort et større arbeid på en seksjon hvor vannet har funnet veien ned i veggen 

under terrassen gjennom flere år.  Ytterveggen, både over og under terrassen, ble åpnet og 

rehabilitert for råteskader.  Terrassedekket fikk støpt ny hulkil mot vegg og det ble påført flytende 

membran.  Til tross for dette arbeidet er det fortsatt mye vann som trenger inn i ytterveggen.  

Arbeidet med å finne årsaken vil fortsette til våren.  Dette gjelder for tiden tre seksjoner i sameiet.   

 

d) Utbedring av innvendige følgeskader som ikke dekkes av forsikring 

I løpet av 2016 har sameiet gjennomført utbedringer inne i flere seksjoner hvor det 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. 
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e) Tilstandskontroll av garasjeanlegget 

Rehabiliteringen av garasjeanlegget har så langt vist seg å være vellykket, dvs. vi har ikke 

oppdaget feil eller mangler av betydning.  Men grunnet slitasje på det vanntette dekket, spesielt 

på oppkjøringsrampen i svingene, vil det bli lagt på et nytt belegg for å holde standarden vedlike.   

 

Betongen og armeringsjern i garasjedekkene blir kontinuerlig overvåket av Consolvo. 

 

f) Rehabilitering av gavelvegger og konsoller 

I 2016 har 5 gavelvegger og flere konsoller blitt rehabilitert.  Stort sett består det av sandblåsing 

og ettersyn av betongen før den påføres grunning og betongmaling.  En veggskive mellom 1. og 

5. plan var imidlertid i slik forfatning at det ble en noe større rehabilitering enn forventet, dvs. det 

ble avdekket betydelig rust i armeringsjern på deler av veggen.   

Totalt sett er gavelveggene i sameiet i en tilfredsstillende stand, noe som skyldes kontinuerlig 

omfattende rehabiliteringsarbeid.   

 

g)  Asfaltering av gangveien fra 1. plan nord opp til 5. plan. 

Gangveien fra 1. plan nord og opp til 5. plan har i løpet av 2016 blitt utbedret og påført nytt 

asfaltdekke. Av planlagte asfaltarbeider i 2016 gjenstår utbedring av et sluk (Acodren) som 

strekker seg over veien øverst ved nedkjøringen til 5. plan. Veidekke Asfalt rakk ikke å få tatt 

dette før det ble for kaldt, så det blir oppstart på dette til våren i stedet. 

 

h) Innsig av radongass 

I enkelte seksjoner i sameiet er det avdekket forhøyet konsentrasjon av radongass. Styret vil 

utføre rehabilitering i den rekkefølgen sakene har kommet inn, og i det tempoet vi har økonomi til. 

Det ser først og fremst ut til at forhøyede radonkonsentrasjoner forekommer 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). 

Det ble i 2016 utført radonreduserende tiltak i to seksjoner og gjort utredning for oppstart i en 

tredje seksjon. 

 

I den første av de utbedrede seksjonene ble det ikke valgt å installere radonsug, selv om dette er 

en mye benyttet - og ofte effektiv løsning. Dette skyldes at montering av radonsug i 

naboseksjonen hadde begrenset effekt, sannsynligvis fordi det er åpninger under sokkel som gjør 

det vanskelig å skape det nødvendige undertrykket under boligen (som er formålet med et 

radonsug). I stedet ble de fleste gipsveggene som skjuler betongveggene i nedre etasje (ikke 

bad) åpnet i ca. 50 cm høyde fra gulvet. 

Sprekker i overgangen mellom betongvegg og betonggulv ble tettet med egnet tettemasse. 

Tilsvarende ble det tettet rundt alle tilgjengelige rørgjennomføringer. Veggene ble deretter 

reparert/gjenoppbygget. Det ble også montert to små vifter som i par gir balansert ventilasjon i 1. 

etg. med redusert undertrykk og god utskifting av inneluften. 

 

I den andre seksjonen, hvor verdiene i utgangspunktet lå noe over tiltaksgrensen, ble det montert 

samme type vifter som i den første seksjonen. De gir i par balansert ventilasjon i 1. etg. redusert 

undertrykk og god utskifting av inneluften. 

 

Foreløpige resultater målt med digitalt måleapparat i begge disse seksjonene viser at tiltakene 

har hatt god effekt. Mer pålitelige målinger pågår nå i vinterhalvåret, over flere måneder, ved hjelp 

av sporfilm, i begge seksjonene. 
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i) Spyling av gatesluk 
Samtlige gatesluk i sameiet ble renset og høytrykksspylt (Gravco AS) i løpet av sommeren. Vi ber 

om at det ikke børstes grus etc. ned i slukene, da dette tetter rørene. 

Soner og grøntarealer 

Alle plan er inndelt i to soner med egen soneansvarlig. 8.plan har kun èn sone. Alle sonene får et 
budsjett på 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 2016 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 2016. 
 
Fellesdugnaden i 2016 ble gjennomført 10.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 gjennom første halvår 2016.  
Ulempene har vært støy, trafikkfarlige situasjoner og 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.  
 
Utbyggingen av de fire enhetene med til sammen åtte boliger var lovet ferdig av utbygger ved 
utgangen av juni 2016. Det var visninger av leilighetene for interesserte kjøpere i juli/august. Det 
viste seg imidlertid at Plan- og bygningsetaten (PBE) ikke godkjente boligene fordi det var for 
stort boligareal i forhold til tomtestørrelsene. Utbygger har søkt om dispensasjon, men denne 
søknaden er påklaget av naboene i Jerpefaret 29 og 31. De hevder at en dispensasjon vil føre til 
flere beboere og større trafikk. Styret valgte ikke å påklage fordi vi ønsket prosjektet ferdigstilt så 
snart som mulig etter nærmere tre års utbygging. Per måned-skiftet januar/februar 2017 er saken 
ennå ikke avklart. Det er derfor usikkert når boligene igjen vil bli lagt ut for salg. 

Parkering i Jerpefaret 

Styret har mottatt en del klager fra beboere på parkering langs Jerpefarets øvre del opp mot 

Skogen T-banestasjon. Parkeringen kunne være til hinder både for brøyting og eventuelle 

utrykningskjøretøyer som måtte 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. Etter at det kom 

forbudsskilt høsten 2016, har det vært lite ulovlige parkeringen i øverste del av Jerpefaret. I 

tillegg har utbyggingen av Jerpefaret 33 og 35 fjernet muligheten for å parkere langs veien i 

størstedelen av veien langs sameiets eiendom. 
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Bommer i sameiet 

Bilkjøring inne på boligfeltet er både til sjenanse for beboere, og kan være farlig for barn. Det har 

vært ytret ønske om styret kan vurdere å sette opp bommer for å hindre uønsket ferdsel. Styret 

har utredet alternativer, og spurt de soneansvarlige om innspill. Konkret har styret vurdert fordeler 

og ulemper ved å sette bommer ved innkjøringene til femte, sjette, syvende og åttende plan. 

Fordelene vil sannsynligvis være mindre kjøring inn foran boligene av beboere, besøkende, 

varetransport og drosjer. Ulempene vil være forholdsvis store kostnader ved å sette opp 

bommene samt spesielle problemer ved femte plan. Bommen måtte enten stå øverst i den bratte 

bakken eller nederst. Begge deler ville skape problemer ved vinterføre. Styret har også vurdert 

forslaget om bom på nederste parkeringsplass, men finner dette lite hensiktsmessig. 

 

Styrets konklusjon er at det ikke settes opp nye bommer utover den vi har, men vi går tilbake til 

ordningen med hyppigere kontroll av parkerte biler innen på feltet, og lapper med advarsler på 

bilene som parkerer ulovlig. 

Bytte av balkongdør til heve/skyv variant 

På det ordinære sameiermøtet i 2016 ble det vedtatt at styret har fullmakt til å godkjenne 

utskifting av dør/vinduer mot balkong med skyvedørsløsning. I løpet av året har styret fulgt tett 

opp en seksjon som har fått utført et slikt bytte. Sameiets byggtekniske konsulent har 

gjennomgått og kvalitetssikret løsningen fra Bygg og Malertjenesten AS. Vi hadde håpet å få en 

generell godkjenning fra Plan- og Bygningsetaten, men per i dag må alle søke. 

 

Fremgangsmåten ved skifte er at man først søker styret. Godkjenningen fra styret legges ved til 

Plan- og Bygningsetaten som nabovarsel. Det er mulig å bruke en annen leverandør enn Bygg 

og Malertjenesten AS, men da må man selv bekoste kvalitetssikringen som skal utføres av vår 

byggtekniske konsulent. 

Garasjeanlegget 

Det er 211 parkeringsplasser i garasjeanlegget. Hver seksjon disponerer en plass og sameiet har 
9 plasser for utleie. Utleieplassene leies ut for kr 500,- pr måned. 
 
I november ble det gjennomført en opprydding i garasjeanlegget. Dette ble varslet på forhånd i 
Skogen rundt. En del løsøre og et større antall sykler ble fjernet. Disse er fortsatt ikke levert til 
kommunens gjenvinningsanlegg. Selv om det fleste av syklene var i dårlig stand, er det noen av 
dem som er brukbare. Sykler kan fortsatt utleveres til eier. 
 
Høsten 2013 ble det installert et strømskap for ladepunkter for el- og hybridbil på andre 
garasjeplan. Vi har bygget ut anlegget i takt med etterspørsel for slike plasser. Ved utgangen av 
2016 var det installert ladepunkter ved 16 parkeringsplasser. Dette er det maksimale antallet 
ladepunkter som anlegget er dimensjonert for. Ved videre utbygging vil vi trenge nytt 
fordelingsskap samt strømkabler for å føre frem strøm til skapet.  

Nøkler og låser 

Vi har problemer med at mange utenfor sameiet disponerer nøkkel til heishuset. Det har vært et 
problem at kopinøkler av dårlig kvalitet brekker og blir stående i låssylinderen. Vi har også ved 
flere anledninger hatt tyveri fra garasjeanlegget og fra dekkbodene hvor tyvene har benyttet 
nøkkel.  

Lekehuset 

Sameiemøtet 2016 vedtok at et innkjøpt lekehus skulle settes opp på plassen ved huskestativet 

på 6. plan syd. Huset ble satt opp i løpet av sommeren på dugnad av beboere i sonen. Det som 

gjenstår er beplantning og å sette opp bord og benker. 
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Websider 

Vi minner om sameiets hjemmesider på 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. Bl.a. finner du malingskoder til bruk ved årets 
beising, på sidene om vedlikehold (på siden "Tips og vedlikehold"). 
 

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 om 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, 20.2.2017 

 

 

 

Jakob Are Vikse /s/ 

Styreleder 

. 

. 

Johan Eirik Brudvik /s/ 

Styremedlem 

. 

. 

Merethe Næss /s/ 

Styremedlem 

 

             Roar Skålin /s/ 

Nestleder 

. 

. 

Øyvind Gjestvold Omang /s/ 

Styremedlem 

. 

. 

 

Asle Sveen /s/ 

Styremedlem 

. 

. 

Arne Solberg /s/ 

Styremedlem 

. 

. 
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Budsjett
2017

Budsjett
2016

Regnskap
2015

Regnskap
2016

Resultatregnskap 2016 Skogen Boligsameie 

Note

INNTEKT

Leieinntekt
Innkrevd felleskostnad 10 585 00010 537 0489 995 57810 213 0791
Sum leieinntekt 10 585 00010 537 0489 995 57810 213 079
Annen inntekt
Diverse inntekt 00140 4371 4002
Sum annen inntekt 00140 4371 400

Sum inntekt 10 585 00010 537 04810 136 01510 214 479

KOSTNAD

Lønnskostnad
Lønnskostnad 34 00034 00033 84033 8403
Styrehonorar 240 000240 000240 000240 0003
Av- og nedskrivning
Avskrivning 717 000716 000717 372725 36211
Driftskostnad
Energikostnad 300 000260 000255 566333 573

Kostnad eiendom/lokaler 1 245 0001 158 0001 181 0091 241 1504
Kommunale avgifter/renovasjon 1 410 0001 410 0001 401 8041 409 8635
Lisenser, leie av maskiner ol. 4 00002 7129 910

Verktøy, inventar og driftsmateriell 372 00020 00019 78026 7456
Reparasjon og vedlikehold 3 702 0002 690 0004 739 5531 754 6587
Revisjonshonorar 17 00017 00014 72515 3688
Forretningsførerhonorar 214 000211 000204 289208 068

Annet honorar 550 000550 000651 877352 1959
Kontorkostnad 16 00016 00018 36918 858

TV/bredbånd 891 000890 150572 940890 149

Kostnad trans.midl/arb.mask/utstyr 1 0005005092 848

Kontingenter og gaver 5 0004 5004 7771 490

Forsikringer 1 105 0001 060 000832 9661 058 892

Annen kostnad 12 00010 00014 5658 50410

Sum kostnad 10 835 0009 287 15010 906 6528 331 471

Driftsresultat før IN -250 0001 249 898-770 6371 883 008

Innbetalt andel fellesgjeld 00602 066496 91513

Driftsresultat etter IN -250 0001 249 898-168 5702 379 922

FINANSPOSTER
Renteinntekt 0024 30818 745

Rentekostnad 413 614523 211564 246464 124

Netto finansposter 413 614523 211539 937445 379

Årsresultat -663 614726 687-708 5071 934 543

Overført sameiekapital 00-708 5071 934 543

SUM OVERFØRINGER 00-708 5071 934 543
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20152016

Balanse 2016 Skogen Boligsameie 

Note

EIENDELER

Anleggsmidler

Varige driftsmidler
Tomter 911 508911 50811
Andre fellesanlegg 51 854198 27511
Andre driftsmidler 12 123 84511 410 67711

Sum anleggsmidler 13 087 20712 520 460

Omløpsmidler

Fordringer
Restanser felleskostnader 75 20182 158

Kundefordringer 39 32750 994

Fordringer skader 8 1140

Andre kortsiktige fordringer 4 599 2724 269 86012
Forskuddsbetalte kostnader 13 424518 261

Bankinnskudd og kontanter
Innestående bank 1 052 7712 031 851

Sum omløpsmidler 5 788 1096 953 124

SUM EIENDELER 18 875 31619 473 584
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20152016

Balanse 2016 Skogen Boligsameie 

Note

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Opptjent egenkapital
Fond 30 62330 62315
Annen egenkapital 4 444 8016 379 344

Sum opptjent egenkapital 4 475 4246 409 967

Sum egenkapital 4 475 4246 409 96716

Gjeld

Langsiktig gjeld
Pantegjeld 13 696 91312 449 15613
Sum langsiktig gjeld 13 696 91312 449 156

Kortsiktig gjeld
Forskuddsbetalt felleskostnad 53 05034 362

Leverandørgjeld 483 605399 204

Skyldig off. myndigheter 128 590127 400

Påløpne renter 2 7392 483

Annen kortsiktig gjeld 34 99551 01314
Sum kortsiktig gjeld 702 980614 461

Sum gjeld 14 399 89313 063 617

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 18 875 31619 473 584

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
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Noter årsregnskap 2016 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
Driftskostnader
Avskrivninger defineres som en driftskostnad
Rentekostnad føres som finanskostnad i resultatregnskapet. Avdrag føres direkte mot lån i balanseregnskapet.

Skattetrekk
Ved lønnskjøring overføres skattetrekk til en felles skattetrekkskonto i Usbl.
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Noter årsregnskap 2016 Skogen Boligsameie

Note 1 - Innkrevde felleskostnader
20152016

  3600 Innkrevde felleskostn. drift 7 312 8047 322 904

  3602 Innkrevde felleskostn. kapital -19 715682 315

  3609 Leie parkering 63 00064 500

  3610 Sameieinnbetalinger 1 515 0000

  3617 Leieinntekter diverse I 146 499865 908

  3618 Leietillegg strøm 8 97565 785

  3650 Innkrevde felleskostn. renter IN 420 995464 256

  3660 Innkrevde felleskostn. avdrag IN 548 021747 411

Sum 9 995 57810 213 079

Midler innbetalt fra samtlige sameiere til dekning av driftskostnader (Nåværende sats: kr. 3 141,- 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
20152016

  3990 Andre driftsinntekter 140 4371 400

Sum 140 4371 400

Note 3 - Lønnskostnader og styrehonorar
20152016

  5400 Arbeidsgiveravgift 33 84033 840

  5330 Honorar tillitsvalgte fra lønnssystemet 240 000240 000

Sum 273 840273 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 er utbetalt.
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Note 4 - Kostnad eiendom/lokaler
20152016

  6310 Faste kostnader innleid vaktmestertjeneste 569 175609 738

  6340 Heisalarm 9 8569 856

  6360 Annet renhold 61 58369 917

  6361 Fast renhold 104 980108 220

  6362 Skadedyrutryddelse 19 04724 424

  6390 Andre driftskostnader 7 4073 281

  6391 Snømåking, strøing 386 163366 823

  6392 Containerleie/tømming 22 79848 891

Sum 1 181 0091 241 150

Note 5 - Kommunale avgifter
20152016

  6329 Kommunale avgifter 1 401 8041 409 863

Sum 1 401 8041 409 863

Note 6 - Verktøy, inventar og driftsmateriell
20152016

  6500 Verktøy og redskaper 1 8454 902

  6540 Inventar 6 1440

  6550 Lyspærer,lysrør,sikringer o.l. 11 42619 320

  6552 Driftsmateriell 3652 523

Sum 19 78026 745
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Note 7 - Reparasjon og vedlikehold
20152016

  6601 Vedlikehold bygg 3 305 128483 385

  6602 Vedlikehold VVS 80 20070 609

  6603 Vedlikehold elektro 126 05316 753

  6610 Andre vaktmestertjenester 98 7403 853

  6611 Vedlikehold heiser 79 88390 235

  6613 Vedlikehold grøntanlegg/lekeplasser 33 72548 188

  6617 Vedlikehold brannvernutstyr 50 10347 403

  6620 Vedlikehold utstyr 01 788

  6621 Vedlikehold tekniske anlegg -810

  6630 Egenandel forsikring 15 6728 328

  6641 Malerarbeider 0216

  6642 Snekkerarbeid 0439 013

  6644 Fasade/balkonger 0281 435

  6645 Tak/blikkenslagerarbeid 829 598108 509

  6648 Vedlikehold dører og porter 26 4556 573

  6690 Diverse vedlikeholdskostnader 09 375

  6692 Andre reparasjoner og vedlikehold 94 078138 996

Sum 4 739 5531 754 658

Note 8 - Revisjonshonorar
20152016

  6700 Revisjonshonorar 14 72515 368

Sum 14 72515 368

Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon.

Note 9 - Andre honorar
20152016

  6714 Tilleggstjenester forretningsfører 18 00040 800

  6720 Juridisk honorar 45 0020

  6730 Teknisk honorar 588 875311 395

Sum 651 877352 195
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Note 10 - Andre kostnader
20152016

  7718 Fellesarrangement 1 1573 227

  7720 Sameiemøte 3 6881 315

  7770 Betalingskostnader 2 7252 929

  7772 Omkostninger inkasso 9750

  7773 Provisjon inkasso - Usbl's fordringer til inkasso 0306

  7792 Øredifferanse 150

  7795 Husleietap 6 005726

Sum 14 5658 504

Note 11 - Varige driftsmidler
Opplegg

ladestasjon
LadestasjonLadestasjonLadestasjonerGarasjerehabiliteringParkeringplasser

tomt

Anskaffelseskost pr.01.01 : 00056 05914 326 199911 508

Årets tilgang : 21 49981 05856 059000

Årets avgang : 000000

Anskaffelseskost pr.31.12: 21 49981 05856 05956 05914 326 199911 508

Akkumulerte avskrivninger pr.31.12: 3582 0264 2049 8102 915 5220

Akkumulerte nedskrivninger pr.31.12: 000000

Bokført 31.12: 21 14079 03151 85446 24911 410 677911 508

Årets avskrivninger : 3582 0264 2045 606713 1670

Anskaffelsesår : 201620162016201520122007

Antatt levetid i år : 1010101020

Note 12 - Andre kortsiktige fordringer
20152016

  1542 Mellomregning BBL Finans 13 9197 752

  1550 Tomtekjøp mellomregning 12 920 41812 920 418

  1551 Tomtekjøp nedbetaling -8 341 018-8 668 703

  1570 Andre kortsiktige fordringer 5 95210 393

Sum 4 599 2724 269 860

Avdrag innbetalt fra sameierne til hensikt å dekke tomtelånet føres direkte i balansen (Mrk: 1551)
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Note 13 - Langsiktig gjeld
Kreditor: DNB Bank ASADNB Bank ASA
Formål: Rehabilitering

garasje
Tomt

Lånenummer: 1212367759350838198330
Lånetype: AnnuitetAnnuitet

Opptaksår:  2012 2007

Rentesats: 3.65 %3.65 %

Beregnet innfridd: 30.03.203230.03.2027

Opprinnelig lånebeløp: 12 810 0008 848 318

Lånesaldo 01.01: 9 219 2984 477 615

Avdrag i perioden: 768 729479 028

Lånesaldo 31.12: 8 450 5683 998 587

Saldo 5 år frem i tid: 6 179 1482 232 936

Langsiktig gjeld
Sum fellesgjeldAndel gjeld 31.12Ant. andeler

Antall andeler, andel gjeld og sum av fellesgjeld lån 12123677593 8 450 56455 964151

Antall andeler, andel gjeld og sum av fellesgjeld lån 50838198330 3 998 39036 349110

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

Note 14 - Annen kortsiktig gjeld
20152016

  2937 Påløpte energikostnader 31 27848 884

  2979 Andre forskudd 443300

  2997 IN konto betalinger 3 2741 828

Sum 34 99551 013

Annen kortsiktig gjeld inkluderer kostnader som tilhører driftsåret 2016, men hvor betaling utføres i 2017

Note 15 - Fond

Vedlikeholdsfond
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Note 16 - Egenkapital
Egenkapital

per 31.12
EndringerEgenkapital

per 01.01

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Opptjent egenkapital

Fond 30 623030 623

Årets resultat 6 379 3441 934 5434 444 801

Sum opptjent egenkapital 6 409 9671 934 5434 475 424

Sum egenkapital 6 409 9671 934 5434 475 424
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