
PROTOKOLL 
 

Dato og klokkeslett: Torsdag 16. mars 2017 kl. 18:00 

 

Sted: Voksen kirke (underetasje), Jarbakken 7   

 

ble det avholdt ordinært årsmøte 2017 i Skogen Boligsameie 

 

 

1. Konstituering 

 

1.1 Valg av møteleder 

 

  Som møteleder ble valgt: Roar Skålin 

 

 

1.2 Valg av sekretær 

 

 Som sekretær ble valgt: Henriette Kjærnli 

 

 

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

 

 Valgt ble:   Harald Schiøtz og Joakim Tibbling 

 

 

1.4 Valg av tre sameiere til tellekorps 

 

 Valgt ble:   Bjørn Ståle Tennfjord, Andreas Rosell og Thomas Høven  

 

1.5 Opplysning om antall møtende med stemmerett og antall fullmakter 
 

Antall fremmøtte med stemmerett:  34 

Antall fremlagte fullmakter:  2 

Totalt:     36 

 

1.6 Godkjenning av innkalling 
 

 Vedtak:   Godkjent 

 

1.7 Godkjenning av saksliste 
 

 Vedtak:   Godkjent 



2. Godkjenning av årsoppgjøret 

 

2.1 Godkjenning av årsmelding 2016 fra styret 

  

 Styrets årsmelding for 2016 ble gjennomgått. 

 

 Vedtak: Godkjent 

 

 

2.2 Godkjenning av årsregnskapet 2016 

 

 Årsregnskap for 2016 ble gjennomgått. 

 

 Vedtak: Godkjent 

 

 

 

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. 

http://www.skogen.info/


 
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,- 

 
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 

   

 

 Vedtak: Styrets forslag til vedtak ble vedtatt (25 stemmer for) 

 

 

 

 

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. 
 
  Vedtak: Styrets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
 

 
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 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. 

 

 Vedtak: Styrets forslag til vedtak ble ikke vedtatt (11 stemmer for forslaget) 

 

Alternativt forslag: Styret vurderer å eventuelt fremme forslag om etablering av nye 

ladestasjoner ved et ekstraordinært sameiermøte i 2017.  

 

 Vedtak: Alternativt forslag ble vedtatt (21 stemmer for forslaget – inkl. 1 fullmakt) 

 

 

 

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 fra parkeringsreglene kan søkes og innvilges av styret for opptil ett år av 

gangen 

 

 Vedtak: Styrets forslag til vedtak vedtatt (1 stemme mot forslaget).  

 

 

  

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.  

 

 Vedtak: Styrets forslag til vedtak enstemmig vedtatt, under forutsetning av at 

sameiet følger loven om personvern.  

 

 

 

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. 

 

 Vedtak: Forslag til vedtak vedtatt (21 stemmer for, 15 stemmer mot) 

 

 

 

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.  

 

 

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.   

 

 

Vedtak: Forslag til vedtak ikke vedtatt (1 stemme for, 35 stemmer mot) 

 

Alternativt forslag:  

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

inngangen med inntil 1.3 meters bredde 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.   

 

Vedtak: Alternativt forslag til vedtak ikke vedtatt (21 stemmer for, 15 stemmer mot) 

 

 

 

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. Legges inn i husordensregel 2. 

Alternativt forslag: 

Alt slags fyring fra klokka 23:00 til klokka 7:00 er forbudt. Legges inn i husordensregel 2. 

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. 

 

 Vedtak: Forslag til vedtak ikke vedtatt (2 stemmer for forslaget) 

  

         Alternativt forslag til vedtak ble vedtatt (21 stemmer for forslaget) 

  

 

 

 

 



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.  

Vedtak: Forslag til vedtak ikke vedtatt (1 stemme for) 
 

 

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 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. 

 

 Vedtak: Saken ble trukket da dette er inkludert i vedlikeholdsbudsjettet. 

 

 

 

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. 

 

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, beplanting av blomsterbed 

- 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. 

 

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. 

 

 Vedtak: Styrets forslag til vedtak ble vedtatt (32 stemmer for forslaget) 

 

 

 

 

 



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. 

 

 Vedtak: Styrets forslag til vedtak enstemmig vedtatt, men styrehonorar endret til kr 
 275 000,-.  



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 

 

 Vedtak: Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.  

 

 

 

 

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: Johan Brudvik    for 1 år. 

 

 Valgt ble: Asle Sveen    for 1 år. 

  

 Valgt ble: Cecilie Flyen    for 1 år. 

  

 Valgt ble: Arne Solberg    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 (nestleder)  Arnulf Øverlands vei 224 

Medlem: Øyvind Omang   Arnulf Øverlands vei 249 

Medlem: Johan Brudvik   Arnulf Øverlands vei 199 

Medlem: Arne Solberg   Arnulf Øverlands vei 237 

Medlem: Asle Sveen    Arnulf Øverlands vei 240 

Medlem:  Cecilie Flyen   Arnulf Øverlands vei 220 

 

 
 
 

 

Roar Skåling /s/  Harald Schiøtz /s/ 

Møteleder   Joakim Tibbling /s/ 

    Valgt av årsmøtet 

 


