
Skogen boligsameie

Arnulf Øverlandsvei 81 – 282

0763 Oslo

FULLMAKT

Jeg/ vi gir herved

Navn: _______________________________________________

fullmakt til å møte og stemme for meg/ oss på årsmøte i Skogen boligsameie 15. mars 2018.

Sameieren(e)s navn: _______________________________________________

Adresse: Arnulf Øverlands vei _______________________________________________

Seksjonsnummer: _______________________________________________

Underskrift: _______________________________________________

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

ADGANGSTEGN

til årsmøte i Skogen boligsameie 15. mars 2018.

Sameieren(e)s navn: _______________________________________________

Adresse: Arnulf Øverlands vei _______________________________________________

Seksjonsnummer: _______________________________________________

Leveres ved registreringen

På årsmøter kan sameier(e) og ektefelle/ samboer møte, men bare med en stemmerett for hver

seksjon. Dersom du ikke kan møte på sameiermøtet, kan du møte ved fullmektig. Ønsker du å

benytte deg av denne retten, vennligst bruk fullmakten overfor. En fullmektig kan kun repre-

sentere en sameier i tillegg til sin egen stemme, ref. vedtektenes § 4.
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Det innkalles til ordinært årsmøte i Skogen boligsameie.

Tid: Torsdag 15. mars 2018 kl. 18.00

Sted: Voksen kirke (underetasje), Jarbakken 7

Saksliste

1. Konstituering
1.1. Valg av møteleder

1.2. Valg av sekretær

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

1.4. Valg av tre sameiere til tellekorps

1.5. Opplysning om antall møtende med stemmerett og antall fullmakter

1.6. Godkjenning av innkalling

1.7. Godkjenning av saksliste

2. Godkjenning av årsberetning og årsregnskap 2017
2.1. Godkjenning av årsberetning fra styret

2.2. Godkjenning av årsregnskapet

3. Andre saker
3.1. Forslag fra styret om vedlikeholdsbudsjett 2018

3.2. Forslag fra styret om nye vedtekter for Skogen boligsameie

3.3. Forslag fra styret om installasjon av ladestasjoner for el-bil

3.4. Forslag fra styret om budsjett for 2018

4. Valg

Oslo den 26. februar 2018

Skogen boligsameie

Styret

Vedlagte registreringsblankett fylles ut og leveres ved inngangen.

Vedlagt finnes også fullmaktsskjema. En fullmektig kan kun representere en sameier i tillegg til

sin egen stemme.

Vennligst møt frem i god tid før kl. 18.00.
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Sak 1 Konstituering

Innstilling til de respektive poster blir lagt fram på sameiermøtet.

Sak 2 Godkjenning av årsoppgjøret 2017

2.1 Godkjenning av årsberetning fra styret

Årsmelding for 2017 følger vedlagt og anbefales godkjent.

2.2 Godkjenning av årsregnskapet

Årsregnskapet og revisjonsberetning for 2017 følger vedlagt.

Årsregnskapet for 2017, som viser et underskudd på kr. 500 047,-, anbefales godkjent.
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Sak 2.1 Årsberetning 2017

Styret har etter sameiermøte 2017 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 Cecilie Flyen Arnulf Øverlands vei 220 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 2017 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 KPMG, Postboks 7000 Majorstuen, 0306 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. Sameiets HMS-plan

er tilgjengelig på våre nettsider (www.skogen.info). Pr. i dag tilfredsstiller ikke HMS-planen fullt ut alle

myndighetenes krav.

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

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,
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rømningsforholdene samt enkel rådgivning til beboerne. Både fellesareal og majoriteten av boenhetene
er kontrollert.

Inne i boenhetene er det beboerne selv som har ansvaret for vedlikehold, ettersyn og kontroll av det

elektriske utstyret og installasjonene.

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 vannforsynings-

nett

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."

Etter innføring av nytt regelverk ble resultatene fra befaringene i 2017 og 2016 dårligere enn i 2015.
Styret endret ordningen etter sameiermøtet i 2017 fra at hver beboer selv skulle være ansvarlig for å
følge opp, til at firmaet som foretar brannvernrunden bistår med levering og montering av manglende
utstyr, og at hver seksjonseier skulle faktureres separat for dette. Erfaringene fra brannvernrunden i
november 2017 var med den nye ordningen varierende. Det er svært mange av enhetene som mangler
røykvarslere eller brannslukningsutstyr. Styret anser det uansvarlig av den enkelte enhetseier som ikke
hverken har skaffet røykvarsler på egenhånd i etterkant eller benyttet muligheten gjennom Norsk
Brannvern. Husk at en brann i sameiet kan ha svært alvorlige følger både for den enkelte og for andre
sameiere. Det er av avgjørende betydning at man blir varslet så tidlig som mulig ved et branntilløp, både
fordi mulighetene til å slukke da er større, og av hensyn til tidlig varsling og sikker rømning.

Det er videre flere punkter fra brannvernrapporten som det er svært viktig å følge opp.

Fellesarealer:
- Det påpekes fra Norsk brannvern at det er en god del lagring enkelte steder i garasjen. Noen har

nærmest gjort om garasjeplassen til en bod. Disse "bodene" må fjernes snarest.
- Slokking: Slokkeutstyr er lett tilgjenglig i alle fellesareal. Pulverapparatene som er montert er fra

2009, og må derfor byttes om knappe to års tid.

Boenheter:
- Varsling: Varierende nivå på varsling i de forskjellige boenhetene. Det fleste boenhetene er god-

kjent, men mange av varslerne begynner å bli gamle. Mange av de gamle varslerne er ioniske
røykvarslere. Disse anbefales å byttes ut.
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- Slukningsutstyr: Slukningsutstyr i seksjonene er jevnt over bra. Det er kun noen få som ikke får
godkjent på grunn av manglende slukkingsutstyr.

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 eller gjenstående beløp dersom det er mindre enn kr

100 000,-.

Økonomi
I samsvar med regnskapslovens § 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er til stede og

denne forutsetningen er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet.

Årets årsregnskap viser et underskudd på kr 500 047,-.

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

Styret foreslår at underskuddet føres mot sameiekapitalen. 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.

Styrets arbeid

Det sittende styret har i perioden etter sameiermøtet 2016 hatt 12 styremøter. Det har ikke vært avholdt

ekstraordinære sameiermøter i perioden.

Forretningsførsel
Skogen boligsameie inngikk avtale med Usbl om forretningsførsel fra 1.1.2014. Samarbeidet med Usbl

har vært svært bra i 2017. 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

Byggteknisk konsulent
Dr. techn. Kristoffer Apeland AS er sameiets byggetekniske konsulent. Vår faste representant derfra er

sivilingeniør Iver Tøsti. Han framstår som en kunnskapsrik ressursperson for styrets arbeid opp mot

vedlikehold av bygningsmassen. Iver Tøsti yter god bistand og service når han anmodes om det, og han

følger opp tekniske utfordringer på eget initiativ. Etter styrets mening har Skogen Boligsameie et godt og

kostnadseffektivt samarbeid med Apeland AS/Iver Tøsti.

Forsikring
Sameiet er forsikret gjennom If Skadeforsikring. Forsikringsavtalen har siden 2014 vært en del av en

rammeavtale som USBL har med If. USBLs forsikringsavdeling har ansvar for oppfølging av

forsikringsskader. Styret er godt fornøyd med arbeidet de utfører for sameiet.
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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 2017 ble det registrert kun 2 forsikringsskader, en sak gjaldt brann i sikringsskap og den andre gjaldt

mulig fuktskade. Det er foreløpig ikke utbetalt erstatning i noen av disse sakene.

Skadedyrsavtale, rotter/mus
I tillegg til avtalen med Anticimex som sameiet har gjennom forsikringsavtalen (se forrige avsnitt), har

sameiet en skadedyrsavtale med Oslo Veggdyrkontroll AS. Avtalen innebærer at Oslo Veggdyrkontroll

forebygger problemer med rotter og mus i sameiet og følger opp eventuelle problemer til disse er løst.

Vaktmester
AS Alt i Vaktmestertjenester har levert vaktmestertjenesten i flere år. Tjenesten utføres til fast pris og er

beskrevet i en forholdsvis detaljert kontrakt. Styret er godt fornøyd med vaktmestertjenesten som er

utført i 2017. Det har grunnet all snøen i vinter vært vanskelig å holde gangveier strødd og ryddet til

enhver tid. Vaktmesteren har bidratt med ekstra strøing etter behov, særlig på 7. plan.

Snørydding/strøing
Gårdreform Snø og Grønt AS har avtale om brøyting og strøing i sameiet, med unntak av håndmåking

og strøing foran hovedinngang og innkjøring til garasjen (utføres av vaktmester). Det var få skader etter

brøytingen sesongen 2016/2017. På grunn av det overraskende store snøfallet i mai, ble ikke skadene

utbedret før i juni 2017. Etter styrets vurdering har brøyting og strøing stort sett vært godt utført fram til

januar 2018. Brøytefirmaet har som før påpekt at det er svært utfordrende å brøyte og lagre snø på

grunn av de smale gangveiene i sameiet.

Det har kommet til dels motstridende ønsker fra beboere om tidspunkter for brøyting og strøing. Avtalen

er nå at det helst ikke skal brøytes eller strøs etter klokken 22:00 om kvelden og ikke før klokken 06:30

om morgenen. Det må likevel kunne gjøres unntak fra disse tidspunktene ved overraskende sterkt

snøfall eller underkjølt regn som skaper ekstremt glatte forhold.

Heis
Vi har heiser fra Schindler Stahl Heiser A/S. Dette firmaet ble i august 2017 fusjonert med firmaet Reber

til Reber-Schindler Heis A/S. Dette har ikke ført til noen endring av vår serviceavtale. Heisene fungerte

tilfredsstillende med noen mindre problemer inntil siste uke før jul i 2017. Da var høyre heis ute av

funksjon i over en uke. Årsaken til dette var problemer med å få erstattet en defekt del med en ny fra en

ekstern leverandør. I tillegg var det problemer med å få programmert heisen til å stoppe slik den skulle

ved ulike etasjene. Firmaet beklaget dette sterkt, men heldigvis ble problemet løst før jule- og

nyttårshelgen.

Det er et problem at heisene våre benyttes av mange som ikke bor i sameiet. Det skaper økt slitasje.

Åpenbart er det mange utenforstående som har nøkler til hovedinngangen. Styret regner med at dette

problemet vil løses med det nye nøkkelsystemet.

Ladestasjoner for elbil
Sameiet etablerte frem til 2017 mange ladestasjoner for elbil (og hybridbil), på andre plan nord i

garasjen. Tiltaket er populært og alle plassene er i bruk. Brukerne av de nåværende ladestasjonene

betaler kr 100,- per måned for leie av plassen, i tillegg til at de dekker strømkostnadene etter forbruk.

Kapasiteten på det eksisterende sikringsskapet er nå fullt utnyttet. Dersom det skal etableres flere

ladeplasser, må sameiet derfor først investere i ny strømtilførsel og sikringsskap.
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Flere sameiere har meddelt styret at de ønsker tilgang til elbilplass og styret mener dette behovet vil øke

fremover. Styret ønsket likevel ikke å etablere slike plasser i 2017. Det var tre årsaker til dette: Risikoen

for brann, kostnadene ved gjennomføring og behovet for å se på helhetlig utbyggingsplan og

finansieringsmodell.

På sameiermøtet 2017 ble det vedtatt at styret eventuelt skulle fremme et forslag om etablering av nye

ladestasjoner ved et ekstraordinært sameiermøte i 2017. Styret satte ned en arbeidskomite bestående

av engasjerte seksjonseiere, til å vurdere både brannsikkerhet, løsninger og kostnader. Komiteen har

innhentet og vurdert mange tilbud og løsninger gjennom året. Komiteen var imidlertid ikke klare til å

fremme saken i løpet av 2017. Styret tar derfor sikte på at en beslutning om nye ladestasjoner kan tas

etter at komiteen har levert sitt arbeid til styret, enten på ordinært årsmøte 2018 eller ved et

ekstraordinært årsmøte.

Garasjeport
Det har vært en god del problemer med garasjeporten det siste året, men stort sett har firma Crawford

raskt kommet og utført service. Det viste seg at det var for mange signaler inn til styringsskapet når både

nøkler, eldre og nyere fjernkontroller og APP var i bruk. Enkelte ganger blokkerte APP alle signaler slik

at porten ikke lot seg åpne. Styret besluttet derfor at APP dessverre måtte kobles fra. Etter dette har det

vært få problemer. Vi får nytt nøkkelsystem, og dette kan også brukes på garasjeporten. De gamle

låssylindrene blir erstattet med nye. Det er nå instrukser for nødåpning av garasjeporten på

styringsskapet samt telefonnummer til den ansvarlige i styret. Dette er viktig slik at styreansvarlig kan få

satt porten i gang igjen, eller raskt få bestilt service dersom dette er nødvendig.

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. Nytt av året

er at Fretex har fått sette opp en returstasjon for tekstiler / klær på samme sted. Andre typer søppel, det

vil si blant annet møbler, bygningsmaterialer, hvitevarer, elektriske artikler og farlig avfall skal leveres til

søppelfyllingen eller gjenvinningstasjoner. Gjenstander som etterlates på utsiden av Containerne blir

ikke tatt med av renovasjons-etaten og sameiet må betale for å få kjørt dette bort. Søppelhåndteringen

har etter styret 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 godt fornøyd med deres

innsats.

Kabel-TV og bredbånd
Skogen boligsameie har siden år 2000 hatt en kollektiv avtale med Get AS (tidligere UPC) om kabel-TV.

Etter vedtak på det ordinære sameiermøte 2015 innhentet styret tilbud på leveranse av kabel-tv og

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 2017 har vært særlig konsentrert rundt

rehabilitering av vestveggen på C-boligene, samt en forsterkning av toppdekket på oppkjøringsrampene i

garasjeanlegget. I tillegg har det vært gjennomført en rekke mindre prosjekter og reparasjoner relatert til
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ulike vannlekkasjer. Det siste er utfordringer som har preget sameiet siden det var nytt, 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 2017:

a) Rehabilitering av frontveggene/terrassesiden på C-boligene.

Vestveggen på C-boligene har vært en utfordring med hensyn til vedlikehold. De er høye og

utilgjengelige og det er påkrevet med stillaser når noe skal gjøres. Dette arbeidet har opp gjennom årene

medført til dels stor slitasje og skader på underliggende tak. Skader på pappen grunnet tung last har vist

seg vanskelig å identifisere før vannskadene har vært et faktum. I forbindelse med at Skogen boligfelt

sto foran en ny beise- og vedlikeholdsrunde i 2017, ble det vedtatt på sameiermøtet 2017 at

frontveggene på C-boligene, som var i en dårlig forfatning, skulle rehabiliteres og oppgraderes med

vedlikeholdsfrie materialer og tidsriktig standard.

Etter en anbudsrunde, kvalitetssikret av Dr. techn. Kristoffer Apeland, ble firmaet A. Hansen valgt ut som

den beste tilbyder. De var desidert best på pris samt at referansesjekken ga gode tilbakemeldinger på

tidligere utført arbeid. Selve gjennomføringen av prosjektet startet opp i slutten av mai og pågikk fram til

senhøsten. I hovedsak besto arbeidet i å fjerne ytterkledning samt råteskadet treverk og isolasjon inne i

konstruksjonen. Samtlige rør som normalt skulle lede kondensvann fra taket ut gjennom veggen var for

øvrig bøyd ned i isolasjonen på innsiden av panelet. Etter rehabiliteringen kan disse rørene sees på

veggen utenfor toppleilighetene. Veggene ble for øvrig etterisolert opp til tykkelse på 20 cm. Det

resulterte i en rett og glatt overflate på veggene uten de tidligere isolasjonskassene som markerte hvert

etasjedekke.

Platekledningen som erstatter trepanelet, består av et vedlikeholdsfritt materiale som ikke tåler noen

form for mekanisk påkjenning. De er festet til veggen med et klikksystem. Det betyr, som beskrevet i

Skogen Rundt flere ganger, at montering av markiser eller persienner ikke er mulig ved innfesting i

panelet. Dersom det blir forsøkt vil veggplatene knuses. Utvendig montering må i så fall skrues fast i

selve vindusrammen av treverk da opplistingen rundt vinduene består av profiler produsert av

plastbelagte stålplater. Espalieene foran vinduene er produsert i aluminium og deretter brennlakkert. Alt

materialvalg er gjort med hensyn til å slippe periodevis vedlikehold som beskrevet ovenfor

b) Utskifting av trepanel og annet treverk

Våren 2016 ble det informert gjennom Skogen Rundt at de som hadde behov for utskifting av panelbord

på sin seksjon skulle melde fra om det til styret. Planen var å sette denne jobben ut på et firma for å få

utskiftingen gjennomført før feltet skulle beises som etter planen var 2017. Det innkom kun et ti-talls

rapporteringer på råtne panelbord i løpet 2016 samt at det viste seg særdeles vanskelig å skaffe

håndverkere til oppdraget. Saken ble derfor utsatt til 2017 og koblet sammen med rehabiliteringen av C-

boligene. A. Hansen, som ble engasjert til dette oppdraget, påtok seg også arbeidet med å skifte ut

panelbord i fortsettelsen av arbeidet med C-boligene. Det viste seg at de fleste innmeldingene på råtne

panelbord ble gjort i forbindelse med beising, dvs. på sensommeren og høsten og da ble antallet økt

kraftig. Av den grunn ble arbeidet ikke ferdigstilt før vinteren satte inn.

Erfaringen viser at det er ikke er interessant for seriøse byggefirmaer å påta seg slike oppgaver til en

pris som ligger innenfor det fornuftige. Det skyldes blant annet generelle HMS-krav og behov for stillaser,

noe som gjør slike oppdrag problematiske og med store kostnader. A. Hansen godtok allikevel å bruke

kun stiger som tilførselsvei for å klatre over tak og ned på terrassene, så lenge høyden ikke oversteg en

etasje. Samtidig er det en utfordring å koordinere tidspunkt for å komme inn i de enkelte seksjoner, hvor

det er nødvendig, mellom eier og håndverker. Omfanget av de enkelte reparasjoner som ble meldt inn

var også upresise, noe som gjorde det vanskelig for håndverkene å beregne tid og holde seg til avtalte

tidsplaner. Det resulterte i noen klager på avtalt tid som tid ikke ble overholdt. Dette arbeidet vil bli

foreslått satt opp på vedlikeholdsplanen også for 2018 for å fullføre prosjektet.
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c) Beising

I 2017 var det behov for beising av samtlige seksjoner og fellesarealer. Mange har vært flinke til å beise

på tross av vanskelige værforhold. På grunn av dette ble også frist for beising utsatt til våren 2018.

Styret kommer tilbake med endelig dato. Styret brukte mye tid på å forsøke å finne håndverkere som

kunne tilby den enkelte sameier malertjenester til en fornuftig pris. Dette viste seg vanskelig.

Sent på høsten ble samtlige trappenedløp og broen over 7. plan beiset med godt resultat. Det gjenstår

noen mindre tilgjengelige vegger som vil bli prioritert i 2018.

d) Forsterkning av topplaget på kjørerampene i garasjeanlegget

Rehabiliteringen av garasjeanlegget har så langt vist seg å være vellykket, vi har ikke avdekket større

feil eller mangler. Som en følge av kontinuerlig kontroll av anlegget ble det besluttet å forsterke

toppdekket på oppkjøringsrampene i garasjehuset i 2017. Dette grunnet forventet slitasje på toppdekket

etter flere års bruk.

Arbeidet ble koordinert og gjennomført av Consolvo. Anleggsperioden, som strakk seg over noen uker i

mai, medførte at parkeringsanlegget måtte sperres av. Skogen boligsameie har relativt godt med

parkeringsmuligheter ved blant annet å ta i bruk ballplassen på nordsiden av boligfeltet. Det gjør at slike

rehabiliteringsprosjekteri fellesanlegget kan gjennomføres uten for store problemer med parkering i

sameiet.

NB: Bruk av piggdekk gir stor slitasje på det beskyttende toppdekket, særlig i svingene. Styret oppfordrer

derfor til bruk av piggfrie dekk.

e) Radon

I enkelte seksjoner i sameiet har det vært avdekket forhøyet konsentrasjon av radongass. 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 2017 utført tiltak rettet mot 4 seksjoner og igangsatt vurderinger for de 3 resterende. Arbeidet

ble utført av Radontiltak/Radonlab i samarbeid med sameiets byggtekniske konsulent og Styret. Det ble

montert radonsug i tilknytning til leilighetens bod i den ene seksjonen, mens det for 3 seksjoner som

ligger ved siden av hverandre ble valgt en løsning med radonsug lagt på underside/bakside av

seksjonen. Disse fikk en felles vifte, med utkast gjennom gavlvegg mot nord.

Måleresultater i etterkant viser at alle tiltakene har hatt god/ønsket effekt. Foreløpige vurderinger viser

også at tiltakene under de 3 seksjonene som ligger samlet også har hatt god effekt for en av de

resterende boligene som har hatt forhøyede verdier. Radonlab har målt og vurdert de resterende

seksjonene det er målt noe forhøyede verdier, og har kommet tilbake med forslag til tiltak som vil bli

gjennomført i 2018.

f) Utbedring av dren ved innkjøring til 5. plan

Sluket ved innkjøringen fra Jerpefaret til 5. plan ble erstattet med et nytt, da det ikke var mulig å

reparere, og ny asfalt ble lagt rundt. Arbeidene ble bestilt i forbindelse med asfalteringen i 2016, men

først ferdigstilt i 2017.

g) Vannskadeproblematikk på 2 seksjoner
Høsten 2016 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
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for råteskader. Terrassedekket ble rehabilitert samt påført flytende membran, uten at det har vist seg å

være tilstrekkelig.

Styret ønsket å få ferdigstilt den andre leiligheten som har vært plaget i flere år, men vår tekniske

konsulent anbefalte å vente til etter vinteren 2017/18. Dette for å få en ny runde med snøsmelting for å

få bekreftet at problemet endelig er løst før vi går i gang med en omfattende rehabilitering.

h) Utbedring av innvendige følgeskader som ikke dekkes av forsikring

I løpet av 2017 har sameiet gjennomført utbedringer inne i flere seksjoner hvor det har oppstått

vannskader fra utsiden. Slike vannskader dekkes ikke av vår forsikring og utbedringer må dermed

finansieres over vedlikeholdsbudsjettet. Flere av følgeskadene har sin opprinnelse fra flere år tilbake og

har tatt sin tid fordi man ønsker å være sikker på årsaksforholdet før tiltak har blitt satt i verk.

i) Vannskader fra utette sluk og tak
Styret har 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 i samsvar med nye standardkrav. De opprinnelige

taklukene ble videreført og den nye takpappen ble sveiset fast til selve sluket. Til tross for det det, blir det

hvert år avdekket taksluk hvor det har oppstått lekkasjer mellom ny takpapp og sluk. Resultatet er ofte at

isolasjonen under blir mettet av vann som igjen har presset fuktighet nedover i konstruksjonen. Enkelte

seksjoner har fått vann inn over stuevinduene, mens andre steder har vannet trengt ned gjennom

ytterveggen og blitt synlig på undersiden av terrassen.

Det har også i løpet av 2017 blitt montert flere utluftingshetter over tak. Det er en konstruksjon som

føres gjennom takpappen og ned i isolasjonen for å gi eventuelt fuktighet og kondens en mulighet til å

fordampe.

Viktig: Vi må igjen minne om at sameierne må forvalte bygningsmassen slik at takpappen ikke skades.

Årlig blir flere tak skadet ved at stiger eller andre gjenstander blir satt rett på takpappen. Særlig

problematisk blir det når slike skader ikke rapporteres til styret og følgeskader eskalerer unødvendig før

det blir utbedret.

j) Vedlikehold av vestibylen, 1. plan
Det var hverken økonomi eller kapasitet, til å starte rehabiliteringen av vestibylen. Dette er foreslått
igangsatt i 2018.

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 i 2017.

De sonetillitsvalgte har tatt initiativ til tiltak/dugnader innad i sine respektive soner. Sonetillitsvalgte i 2017
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)
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Styret takker de sonetillitsvalgte for innsatsen i 2017.

Fellesdugnaden i 2017 ble gjennomført 10.mai. Det var godt oppmøte. Ekstra containere til sortering av
diverse avfall ble satt ut i forkant. Det ble servert boller og leskedrikk til voksne og barn.

Parkering
Et stadig tilbakevendende problem er unødvendig kjøring og parkering på gangveiene. Vi minner om at

kjøring til 5.plan skal skje via Jerpefaret og ikke 1.plan. Dessverre er bommen på 1.plan flere ganger blitt

utsatt for hærverk av personer som ikke har respektert dette. Dette gjelder ikke bare beboere, men også

ved varelevering er det observert maktbruk på bommen. Vennligst opplys rett adkomst ved varelevering.

Fremmedparkering (turgåere) på nedre parkering er et problem. Hvordan løse dette uten betydelig

ulempe for vår beboere har styret ingen god løsning på.

Vi minner samtidig om at langtidsparkering og oppbevaring av hengere ikke er tillat.

Garasjeanlegget
Det er 211 parkeringsplasser i garasjeanlegget. Hver seksjon disponerer en plass og sameiet har ni

plasser for utleie. Utleieplassene leies ut for kr 500,- pr måned. Alle plassene har vært utleiet i

perioden.Ved 16 av parkeringsplassene i garasjeanlegget er det montert ladepunkter for el- og hybridbil.

Det er egne strømmålere for hver plass. Sameierne som disponerer disse plassene betaler kr 100,- per

måned for å nedbetale installasjonsutgiftene. I tillegg betaler de for strømmen som blir benyttet. Det er

15 sameiere som har skrevet til styret og ønsker ladepunkt knyttet til deres parkeringsplass. Disse

sameierne har enten i dag el-eller hybridbil eller har planlagt å anskaffe slik bil innen kort tid. Det er flere

andre som muntlig har meddelt at de ønsker å anskaffe en slik bil.

På årsmøtet i 2017 ble det besluttet at det skal utredes en helhetlig plan for videre utbygging av lading

av ladeanlegget. Flere sameiere meldte seg for å delta i en gruppe som skal utrede dette.

Nøkler, låser og porttelefon
Vi er i ferd med å bytte ut låssystemet i sameiet. Vi har slitt med at det er mange nøkler på avveie, og

mange benytter kopinøkler av dårlig kvalitet. Også siste året har det vært tyveri fra dekkboder hvor det

ser ut som at tyven har benyttet nøkkel.

Årsmøtet 2017 besluttet at styret skulle bytte ut låssystemet med et moderne elektronisk system. Etter

en anbudsrunde besluttet styret at vi skal kjøpe låssystemet ILOQ levert fra Låssenteret AS. Nøkler til

sameierne vil bli levert ut i uke 9 og 10. Låsene blir montert i slutten av uke 10.

Vi har bestilt porttelefoner for hoveddør på første plan og på åttende plan. Disse vil bli montert i løpet av

mars 2018. Systemet heter Tidomat og blir levert av Aker lås AS. Telefonene er GSM basert og ringer til

de enkelte seksjonene på enten fast- eller mobiltelefon. Hver seksjon kan legge inn flere telefonnummer

slik at om det ikke oppnås svar, blir samtalen koblet videre til neste nummer. Dørene åpnes fra

telefonen.

Boalliansen
I desember 2017 valgte styret å gå med i Boalliansen. Boalliansen er en sammenslutning av drøyt 225

boligselskap med ca 25 000 boenheter på strekningen Kongsberg – Oslo Ø. Ved at man er en så stor

gruppe klarer man å fremforhandle vesentlige bedre avtaler med leverandører enn det et sameie klarer

på egen hånd. Det er også fremforhandlet en del gunstige avtaler blant annet med håndverkere som den

enkelte beboer kan benytte seg av. Hvordan dette gjøres i praksis kommer styret tilbake til når detaljene

er klare.

12



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. Det finnes også en egen side som er spesielt rettet mot nye eiere i

sameiet. Her finnes en komprimert oversikt med nyttig informasjon: (se

http://www.skogen.info/NyeEiere/)

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.
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Til Sameiermøtet i Skogen Boligsameie  

Uavhengig revisors beretning 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon 
Vi har revidert Skogen Boligsameies årsregnskap som viser et underskudd på kr 500 047. Årsregnskapet 
består av balanse per 31. desember 2017, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og 
noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et 
rettvisende bilde av sameiets finansielle stilling per 31. desember 2017, og av dets resultater for 
regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i 
Norge. 

Grunnlag for konklusjonen  
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de 
internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter 
i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi 
er uavhengige av sameiet slik det kreves i lov og forskrift, og har oppfylt våre øvrige etiske plikter i samsvar 
med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som 
grunnlag for vår konklusjon. 

Øvrig informasjon 
Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av all informasjon i årsrapporten, med 
unntak av årsregnskapet og revisjonsberetningen. Øvrig informasjon omfatter også budsjettall som er 
presentert sammen med årsregnskapet. 

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige 
informasjonen. 

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å 
vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, kunnskap 
vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig 
feilinformasjon. Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon 
er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende. 

Styrets ansvar for årsregnskapet 
Styret (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at 
det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen 
er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som 
ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til sameiets evne til fortsatt drift og opplyse 
om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn så lenge det 
ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig 
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som 
inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en 
revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke 
vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede 
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feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan 
forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.  

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utøver 
vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg: 

 identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes 
misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike 
risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår 
konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er 
høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære 
samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll. 

 opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme 
revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en 
mening om effektiviteten av sameiets interne kontroll. 

 evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene 
og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige. 

 konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved 
avleggelsen av årsregnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger 
vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om sameiets 
evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at 
vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller, 
dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon om 
årsregnskapet. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for 
revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at sameiet ikke 
fortsetter driften. 

 evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert 
tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet representerer de underliggende transaksjonene og 
hendelsene på en måte som gir et rettvisende bilde. 

Vi kommuniserer med ledelsen blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid 
revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i 
løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen. 

Uttalelse om øvrige lovmessige krav 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 Attestasjonsoppdrag som 
ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon, mener vi at ledelsen har 
oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av sameiets 
regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. 

 
 
Oslo, 1. mars 2018 
KPMG AS 
 
 
 
Svein Arthur Lyngroth 
Statsautorisert revisor  
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Budsjett
2018

Budsjett
2017

Regnskap
2016

Regnskap
2017

Resultatregnskap 2017 Skogen Boligsameie 

INNTEKT

Leieinntekt
Innkrevd felleskostnad 10 486 00010 585 00010 213 07910 260 322

Sum leieinntekt 10 486 00010 585 00010 213 07910 260 322
Andre inntekter
Diverse inntekt 001 4003 106

Sum annen inntekt 001 4003 106

Sum inntekt 10 486 00010 585 00010 214 47910 263 428

KOSTNAD

Lønnskostnad
Lønnskostnad 40 00040 00033 84038 775

Styrehonorar 275 000275 000240 000275 000

Av- og nedskrivning
Avskrivning 736 000717 000725 362734 634

Driftskostnad
Energikostnad 400 000300 000333 573403 748

Kostnad eiendom/lokaler 1 834 0001 245 0001 241 1501 381 613

Kommunale avgifter/renovasjon 1 496 0001 410 0001 409 8631 410 373

Lisenser, leie av maskiner ol. 4 0004 0009 9103 051

Verktøy, inventar og driftsmateriell 35 00022 00026 74557 040

Reparasjon og vedlikehold 2 957 0004 052 0001 754 6583 495 369

Revisjonshonorar 12 00017 00015 36811 568

Forretningsførerhonorar 228 000214 000208 068222 468

Andre honorar 352 000550 000352 195271 110

Kontorkostnad 19 00016 00018 85820 532

TV/bredbånd 1 006 000891 000890 149982 769

Kostnad trans.midl/arb.mask/utstyr 1 0001 0002 848455

Kontingenter og gaver 5 0005 0001 4902 140

Forsikringer 900 0001 105 0001 058 8921 103 370

Andre kostnader 13 00012 0008 50414 029

Sum kostnad 10 313 00010 876 0008 331 47110 428 043

Driftsresultat før IN 173 000-291 0001 883 008-164 615

Innbetalt andel fellesgjeld 00496 91590 904

Driftsresultat etter IN 173 000-291 0002 379 922-73 710

FINANSPOSTER
Renteinntekt 0018 74515 813

Rentekostnad 413 000413 614464 124442 150

Netto finansposter 413 000413 614445 379426 337

Årsresultat -240 000-704 6141 934 543-500 047

Overført sameiekapital 001 934 543-500 047

SUM OVERFØRINGER 001 934 543-500 047

342 Skogen Boligsameie Org. nr 983984487
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20162017

Balanse 2017 Skogen Boligsameie 

EIENDELER

Anleggsmidler

Varige driftsmidler
Tomter 911 508911 508

Andre fellesanlegg 198 275176 808

Andre driftsmidler 11 410 67710 697 510

Sum anleggsmidler 12 520 46011 785 826

Omløpsmidler

Fordringer
Restanser felleskostnader 82 15838 037

Kundefordringer 50 99412 000

Andre kortsiktige fordringer 4 269 8603 978 599

Forskuddsbetalte kostnader 518 261517 246

Bankinnskudd og kontanter
Innestående bank 2 031 8511 771 469

Sum omløpsmidler 6 953 1246 317 350

SUM EIENDELER 19 473 58418 103 176

342 Skogen Boligsameie Org. nr 983984487
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20162017

Balanse 2017 Skogen Boligsameie 

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Opptjent egenkapital
Fond 30 6230

Annen egenkapital 6 379 3445 879 297

Sum opptjent egenkapital 6 409 9675 879 297

Sum egenkapital 6 409 9675 879 297

Gjeld

Langsiktig gjeld
Pantegjeld 12 449 15611 616 576

Sum langsiktig gjeld 12 449 15611 616 576

Kortsiktig gjeld
Forskuddsbetalt felleskostnad 34 36215 694

Leverandørgjeld 399 204405 440

Skyldig off. myndigheter 127 400141 775

Påløpne renter 2 4833 485

Annen kortsiktig gjeld 51 01340 910

Sum kortsiktig gjeld 614 461607 304

Sum gjeld 13 063 61712 223 879

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 19 473 58418 103 176

Sted:_______________________               Dato:_______________

Jakob Are Vikse
Styreleder

Roar Skålin
Nestleder

Cecilie Flyen
Styremedlem

Asle Sveen
Styremedlem

Øyvind Gjestvold Omang
Styremedlem

Johan Eirik Brudvik
Styremedlem

Arne Solberg
Styremedlem

342 Skogen Boligsameie Org. nr 983984487
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Sak 3 Andre saker

3.1 Forslag fra styret om vedlikeholdsbudsjett 2018

Styret har, sammen med vår bygningstekniske konsulent Iver Tøsti fra Dr. techn. Kristoffer Apeland AS,

gjennomgått behovet for vedlikehold i 2018. Vi har tatt utgangspunkt i kjente skader, tidligere foreslåtte

tiltak, tilstandsvurderingen og de utredninger som er gjort de siste årene. Styret foreslår at det settes av

kr 2 000 000,- til vedlikeholdsplan for 2018. Beløpet er kr 1 100 000,- lavere enn i 2017, men i 2017

hadde vi en ekstraordinær innbetaling til vedlikehold. Forslag til disponering av vedlikeholdsplanen er gitt

nedenfor. I tillegg til dette kommer ordinært vedlikehold av heis, garasjehus, garasjeport, bolighus,

gangveier og grøntarealer. Videre ble det i 2017 bestilt nytt låssystem og porttelefon i henhold til vedtak

på sameiermøtet i 2017, men kostnaden for dette kommer først i 2018. Det totale vedlikeholdsbudsjettet

for 2018 vil dermed bli:

Vedlikehold heis kr. 90 000

Vedlikehold garasjehus og port kr. 30 000

Vedlikehold bolighus, gangveier etc. kr. 267 000

Grøntarealer kr. 150 000

Låssystem og porttelefon

Vedlikeholdsplan

kr.

kr.

420 000

2 000 000

Totalt kr. 2 957 000

Styret ønsker å gjennomføre følgende tiltak innenfor vedlikeholdsplanen i 2018 (beløpene er anslag, lis-
ten er i prioritert rekkefølge):

Utbedring av vannskader på to seksjoner, AØ. 97 og 235.
Det har vært arbeidet med å stoppe vanninntrenging i disse to seksjonene i flere år. Status ved

inngangen til 2018 er at vi vil bruke vinteren 2017/2018 og snøsmeltingen til å avgjøre om de

gjennomførte tiltakene har vært vellykket. Dersom det er tilfelle, vil vi gjennomføre rehabilitering av

seksjonene. Hvis det fortsatt er utfordringer med vanninntrenging, må vi fortsette arbeidet med å finne og

utbedre årsaken. Som en del av arbeidet vil det bli laget en tilstandsrapport for de to seksjonene og en

plan for rehabilitering.

Antatt kostnad 2018: 700 000,-

Beising og utskifting av trepanel:
Det gjenstår noe beising av fellesarealer og utskifting av råtne trepanel etter arbeidene som ble gjort i

2017.

Antatt kostnad 2018: 300 000,-

Rehabilitering av gavlvegger
Vi har gjennom flere år arbeidet med å rehabilitere gavlvegger (Utbedring av overflaten, stoppe

rustanrep på armering og maling). På grunn av andre prioriterte arbeider ble det ikke utført slik

rehabilitering i 2017, men vi ønsker å ta noen vegger i 2018.

Antatt kostnad 2018: 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. Dette tiltaket stod på

planen for 2017, men ville kun bli gjennomført dersom det var tilstrekkelig midler og kapasitet etter at
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andre tiltak var gjennomført. Det var ikke tilfellet, og vi forslår derfor å påbegynne arbeidet i 2018. Det er

uklart om det kan fullføres, det vil avhenge av hvor omfattende arbeidene er.

Antatt kostnad i 2018: Kr. 200 000,-.

Tette vanninntrenging ved oppgang fra garasjen på 5. plan nord
Tetting av kjent vanninntrenging, utbedring av trappen og maling.

Antatt kostnad: Kr. 100 000,-.

Spyling av kloakkrør
Vi har tidligere gjennomført en inspeksjon av sluk og hovedrør for avløp. Denne viste at det er behov for

rensing. Vi gjennomførte spyling av slukene innenfor ordinært budsjett, men spyling av avløpsrørene er

så kostbart at det må inn på vedlikeholdsbudsjettet.

Antatt kostnad: Kr. 300 000,-.

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. Vi har de

siste fem årene utbedret de fleste seksjonene som har målt forhøyde verdier, og vi fortsetter utbedring i

den rekkefølgen funnene blir innrapportert til Styret og innenfor de økonomiske rammer som er satt.

Antatt kostnad 2018: 100 000,-

Idriftsetting av vannmålere og reparasjon av isolasjon rundt rør
Vi har tidligere installert vannmålere på inntaksrør til sameiet. Målingene viser at det vil være økonomisk

lønnsomt å sette dette i drift (kostnadene til vann i sameiet blir lavere med avregning etter forbruk), men

det krever noe rørleggerarbeid. Vi trenger også bistand av rørlegger til å etterisolere noen rør i

undergrunnen.

Antatt kostnad 2018: 100 000,-

Styrets forslag til vedtak:

Sameiermøtet vedtar følgende vedlikeholdsbudsjett for 2018:

Vedlikehold heis kr. 90 000

Vedlikehold garasjehus og port kr. 30 000

Vedlikehold bolighus, gangveier etc. kr. 267 000

Grøntarealer kr. 150 000

Låssystem og porttelefon

Vedlikeholdsplan

kr.

kr.

420 000

2 000 000

Totalt kr. 2 957 000

3.2 Forslag fra styret om nye vedtekter for Skogen boligsameie

Ny eierseksjonslov fra 01.01.2018
Fra 01.01.2018 trådte den nye eierseksjonsloven i kraft. Dette innebærer at samtlige av sameiets avtaler
og bestemmelser som er i strid med den nye loven må endres i løpet av året. Praksis må endres fra dag
én på flere områder, og styret er ansvarlig for at det skjer.

Sameiets vedtekter må gjennomgås for å finne ut om det er bestemmelser som er i strid med den nye
eierseksjonsloven. Vedtektene må i tilfelle endres innen utløpet av 2018. I mange tilfeller vil det være for-
nuftig med helt nye vedtekter som språklig er tilpasset den nye loven, slik at uenigheter og misforståelser
unngås.
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Det er for øvrig en fordel med en generell gjennomgang av sameiets vedtekter for å avklare eventuelle
uregelmessigheter og uklarhet rundt de juridiske forholdene i sameiet, herunder bestemmelser om slikt
som råderett, organisering, vedlikeholdsansvar og kompetanse for styret og årsmøte.

Nye vedtekter
Advokatfirmaet Hoel Wollbråten AS har bistått styret med gjennomgang av dagens vedtekter og utfor-
ming av nye vedtekter som er i tråd med ny gjeldende eierseksjonslov. Det er i denne forbindelse også
foretatt en generell gjennomgang av sameiets vedtekter med tanke på forenkling og tydeliggjøring som
vil være både i styrets og sameiernes interesser.

Advokatfirmaet Hoel Wollbråten AS anbefaler at det utformes og vedtas et helt nytt sett med vedtekter
for sameiet som bygger på standardvedtekter etter den nye eierseksjonsloven, med tilpasninger for spe-
sielle bestemmelser i dagens gjeldende vedtekter. Dette for å sikre at man unngår løsninger i vedtektene
som er i motstrid eller fremstår uklare i forhold til ny eierseksjonslov.

Vedlagt følger forslaget til nye vedtekter for sameiet. For ordens skyld følger også dagens gjeldende
vedtekter for sameiet vedlagt. På denne måten kan man lett sammenligne dagens vedtekter og de konk-
rete forslagene til endringer.

Forslaget til nye vedtekter bygger på bestemmelser fra den nye eierseksjonsloven med tilpasninger for
spesielle bestemmelser i sameiets nåværende vedtekter, og er kvalitetssikret av Advokatfirmaet Hoel
Wollbråten AS i samråd med sameiets styre.

Forslaget til nye vedtekter viderefører i hovedsak dagens vedtekter, men inneholder også enkelte nye
bestemmelser og avklaringer mht. blant annet slikt som styrets contra årsmøtets kompetanse, samt sek-
sjonseiers contra sameiets ansvar for vedlikehold og nødvendig utskifting.

Ved vedtagelse av forslaget vil sameiet få et helt nytt sett med vedtekter som både er i tråd med ny eier-
seksjonslov og som viderefører de spesielle bestemmelser som eventuelt måtte fremgå av sameiets nå-
værende vedtekter. Slik sett er både den enkelte seksjonseiers og fellesskapets interesser ivaretatt på
en god og betryggende måte.

Endring av vedtektene krever 2/3 flertall på årsmøtet
Endring av sameiets vedtekter krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer på årsmøtet (tidligere kjent som
sameiermøtet), jf. eierseksjonsloven § 27 annet ledd. Det er i forslaget til nye vedtekter ikke lagt opp til
endringer som eventuelt krever tilslutning eller strengere flertallskrav fra seksjonseiernes side.

Styrets forslag til vedtak:
Forslaget til nye vedtekter for Skogen boligsameie godkjennes i sin helhet som fremlagt.
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Vedtekter

for

Skogen boligsameie

Vedtektene er fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet, og sist endret på ordinært årsmøte
15.03.2018.

1. Navn

1-1 Navn og opprettelse
Sameiets navn er Skogen boligsameie. Sameiet ble stiftet 21.06.1983 og har organisasjonsnummer er 983
984 487.

1-2 Hva sameiet omfatter
Sameiet består av 202 boligseksjoner på eiendommen gnr. 33, bnr. 1801 i Oslo kommune.

Den enkelte bruksenhet består av hoveddel og eventuelle seksjonerte tilleggsdeler. Hoveddelen består av
en klart avgrenset og sammenhengende del av en bygning, med egen inngang.

De deler av eiendommen som ikke inngår i de enkelte bruksenheter er fellesareal.

1-3 Formål
Sameiets formål er å ivareta seksjonseiernes felles interesser, herunder forvalte gnr. 33 bnr. 1801, 2121 og
3053.

2. Rettslig disposisjonsrett

2-1 Rettslig disposisjonsrett
(1) Seksjonseieren disponerer fritt over egen seksjon med de begrensninger som følger av sameieforhol-
det og eierseksjonsloven. Seksjonseieren kan fritt selge, pantsette og leie ut sin egen seksjon.

(2) Sameiets forretningsfører skal underrettes skriftlig om alle overdragelser og leieforhold. Ved eierskifte
betales et eierskiftegebyr til sameiets forretningsfører. Overfor sameiet er selger og kjøper solidarisk an-
svarlig for beløpet.

(3) Selger/utleier plikter å gjøre eventuell kjøper/leietaker kjent med sameiets vedtekter og husordensreg-
ler.

(3) Ingen kan kjøpe eller på annen måte erverve flere enn to boligseksjoner. Dette gjelder ikke for kjøp og
erverv av fritidsboliger, erverv ved ekspropriasjon, arv eller forskudd på arv til livsarving eller en kredi-
tors erverv for å redde en fordring som er sikret med pant i en seksjon.

Borettslag, staten, fylkeskommuner, kommuner samt selskaper og organisasjoner som eies eller kontrolle-
res av staten, en fylkeskommune eller en kommune, og som har til formål å skaffe boliger, kan erverve
flere seksjoner. Det samme gjelder institusjoner eller sammenslutninger med samfunnsnyttig formål som
har til formål å skaffe boliger, eller en arbeidsgiver som skal leie ut seksjonene til sine ansatte.
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3. Seksjonseierens rett til å bruke bruksenheten og fellesarealer

3-1 Rett til bruk
(1) Seksjonseieren har enerett til å bruke sin bruksenhet. Seksjonseieren har også rett til å bruke fellesare-
alene til det de er beregnet til eller vanligvis brukes til, og til annet som er i samsvar med tiden og forhol-
dene.

(2) Bruksenheten og fellesarealene må ikke brukes slik at andre seksjonseiere påføres skade eller ulempe
på en urimelig eller unødvendig måte.

(3) Bruksenheten kan bare brukes i samsvar med formålet.

3-2 Endringer av bruksenheten og fellesareal
(1) Seksjonseier har ikke rett til å foreta arbeider som påvirker/berører sameiets fellesarealer og fellesan-
legg uten skriftlig godkjenning fra styret/årsmøtet.

(2) Kostnader til de- og remontering av installasjoner/utstyr nåværende eller tidligere seksjonseiere har
montert, slik som sol/vindavskjerming, fliser og innglassinger, skal ved rehabilitering og andre felles til-
tak belastes den seksjon installasjonen tilhører.

(3) Ingen seksjon kan utvides, forandres utvendig eller males i annen farge uten etter tillatelse fra årsmø-
tet i den enkelte sak. Dette gjelder også utskifting til annen type ytterdører og vinduer. Utvidelse av seks-
joner på baksiden mot fjell kan godkjennes av styret i henhold til styrets til enhver tids gjeldende ret-
ningslinjer.

3-3 Ordensregler
(1) Sameiet skal ha husordensregler. Årsmøtet kan fastsette og endre vanlige ordensregler for eiendom-
men. Den enkelte seksjonseier og andre beboere er forpliktet til å overholde disse.

(2) Dyrehold er tillatt så lenge dette ikke er til ulempe for de øvrige brukerne av eiendommen. Det vises
for øvrig til egne bestemmelser om dyrehold i sameiets husordensregler.

4. Parkering

4-1 Sameiets garasjeanlegg
(1) Til hver av seksjonene er det tilknyttet rett til én parkeringsplass i sameiets garasjeanlegg. Garasjean-
legget eies av seksjonseierne i fellesskap. Eventuell deling av seksjonen gir ikke rett til nok en garasje-
plass.

(2) Styret kan pålegge en sameier å flytte fra en parkeringsplass til en annen når dette er nødvendig for en
hensiktsmessig utnyttelse av garasjeanlegget.

4-2 Utendørs parkeringsplasser
Sameiet disponerer i tillegg to parkeringsplasser nedenfor garasjeanlegget. Parkeringsplassene befinner
seg på sameiets fellesarealer og eies av samtlige seksjonseiere i fellesskap.

4-3 Vedlikeholdsansvar
Sameiet har ansvar for vedlikehold og drift av garasjeanlegget og utendørs parkeringsplasser.

4-4 Ladepunkt for el-bil o.l.
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(1) En seksjonseier kan med samtykke fra styret anlegge ladepunkt for elbil og ladbare hybrider i tilknyt-
ning til en parkeringsplass seksjonen disponerer, eller andre steder som styret anviser. Styret kan bare
nekte samtykke dersom det foreligger saklig grunn.

(2) Kostnader til etablering av ladepunkt, vedlikehold og strøm dekkes av den enkelte seksjonseier.

4-5 Parkeringsplasser for personer med nedsatt funksjonsevne
(1) Personer med nedsatt funksjonsevne kan kreve at styret pålegger en annen seksjonseier å bytte
parkeringsplass. Bytteretten gjelder bare dersom seksjonseieren med nedsatt funksjonsevne allerede
disponerer en parkeringsplass i sameiet. Retten til å bruke en tilrettelagt plass varer så lenge et
dokumentert behov er til stede.

(2) Retten gjelder bare parkeringsplasser som i vedtak etter plan- og bygningsloven er krevet opparbeidet
til bruk av personer med nedsatt funksjonsevne. Denne vedtektsbestemmelsen kan ikke endres uten at
samtlige seksjonseiere uttrykkelig sier seg enige. Kommunen har vetorett mot endringen.

5. Vedlikehold

5-1 Seksjonseierens plikt til å vedlikeholde bruksenheten
(1) Seksjonseieren skal vedlikeholde egen bruksenhet slik at skader på fellesarealene og andre bruksenhe-
ter forebygges, og slik at de øvrige seksjonseierne slipper ulemper. Vedlikeholdsplikten omfatter også
eventuelle tilleggsdeler.

Seksjonseiers vedlikeholdsplikt omfatter slikt som

a) inventar

b) utstyr, som vannklosett, varmtvannsbereder, badekar og vasker

c) apparater, for eksempel ventilasjonsvifte og brannslukkingsapparat

d) skap, benker, innvendige dører med karmer

e) listverk, skillevegger, tapet

f) gulvbelegg, varmekabler, membran og sluk

g) vegg-, gulv- og himlingsplater

h) rør, ledninger, sikringsskap fra og med første hovedsikring eller inntakssikring

i) vinduer og ytterdører

j) overflatebehandling av balkonggulv, rekkverk på balkong og stenderverk for tak over balkong

Seksjonseieren skal vedlikeholde våtrom slik at lekkasjer unngås.

(2) Vedlikeholdsplikten omfatter også nødvendig reparasjon og utskifting av det som er nevnt ovenfor.
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(3) Seksjonseieren skal rense sluk og holde avløpsrør åpne frem til fellesledningen. Dette gjelder også sluk
på balkong eller lignende som ligger til bruksenheten.

(4) Seksjonseieren skal holde bruksenheten fri for insekter og skadedyr.

(5) Vedlikeholdsplikten omfatter ikke reparasjon eller utskiftning av tak, bjelkelag, bærende veggkon-
struksjoner og rør eller ledninger som er bygget inn i bærende konstruksjoner.

(6) Vedlikeholdsplikten omfatter også utbedring av tilfeldige skader, for eksempel skader som er forårsa-
ket av uvær, innbrudd eller hærverk.

(7) I de seksjoner det oppdages avvik fra brannforskriftene ved kontroll, blir disse utbedret på stedet og
fakturert seksjonseier.

(8) Oppdager seksjonseieren skade i bruksenheten som sameiet er ansvarlig for å utbedre, plikter seksjon-
seieren straks å sende skriftlig varsel til styret.

(9) Etter et eierskifte har den nye seksjonseieren plikt til å utføre vedlikehold, inkludert reparasjoner og
utskiftning i henhold til denne bestemmelse. Denne plikten gjelder selv om vedlikeholdet skulle vært ut-
ført av den tidligere seksjonseieren.

(10) Unnlater en seksjonseier å foreta vedlikehold eller nødvendig reparasjon/utskifting av egne ytterdø-
rer, vinduer, overflate på balkonggulv, rekkverk på balkong og stenderverk for tak over balkong, som
denne etter bestemmelsene over skal utføre selv, kan styret sørge for vedlikeholdet for vedkommendes
regning.

(11) En seksjonseier som ikke oppfyller vedlikeholdsplikten, skal erstatte tap dette påfører andre seksjon-
seiere, jf. eierseksjonsloven § 34.

5-2 Sameiets plikt til å vedlikeholde og utbedre fellesarealer m.m.
(1) Sameiet skal holde utvendige og innvendige fellesarealer, inkludert bygningen og felles installasjoner,
forsvarlig ved like. Vedlikeholdet skal utføres slik at skader på fellesarealene og de enkelte bruksenhetene
forebygges, og slik at seksjonseierne slipper ulemper.

(2) Vedlikeholdsplikten omfatter alt som ikke faller inn under den enkelte seksjonseiers vedlikeholds-
plikt, jf. punkt 5-1. Vedlikeholdsplikten omfatter også reparasjon og utskiftning når det er nødvendig, og
utbedring av tilfeldige skader.

(3) Vedlikeholdsplikten omfatter også felles installasjoner som går gjennom bruksenheter, slik som rør,
ledninger og kanaler. Sameiet har rett til å føre nye slike installasjoner gjennom bruksenhetene hvis det
ikke skaper vesentlig ulempe for den aktuelle seksjonseieren.

(4) Sameiets vedlikeholdsplikt omfatter også utskifting av tak, bjelkelag, bærende veggkonstruksjoner
samt felles rør eller ledninger som er bygd inn i bærende konstruksjoner.

(5) Seksjonseieren skal gi sameiet adgang til bruksenheten for å vedlikeholde, installere og kontrollere
installasjoner som nevnt i andre ledd. Kontroll og arbeid i bruksenhetene skal varsles i rimelig tid og
gjennomføres slik at det ikke skaper unødvendig ulempe for seksjonseieren eller andre brukere.

(6) Et sameie som ikke oppfyller sin vedlikeholdsplikt, skal erstatte tap dette påfører seksjonseierne gjen-
nom skader på bruksenhetene, jf. eierseksjonsloven § 35.
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6. Felleskostnader, pantesikkerhet og heftelsesform

6-1 Felleskostnader
(1) Kostnader med eiendommen som ikke knytter seg til den enkelte bruksenhet, er felleskostnader.

(2) Felleskostnadene skal etter det vedtatte budsjett fordeles på seksjonene med 1/202 hver. For sammen-
slåtte seksjoner skal nevneren være 202 og telleren tilsvare antall seksjoner før disse ble slått sammen.

(3) Dersom særlige grunner taler for det, kan kostnadene fordeles etter nytten for den enkelte bruksenhet
eller etter forbruk.

(4) Dersom de seksjonseierne som berøres uttrykkelig sier seg enige, kan det i vedtektene fastsettes en
annen fordeling enn det som følger av (2).

6-2 Betaling av felleskostnader
(1) Den enkelte seksjonseier skal forskuddsvis hver måned betale et akontobeløp som fastsettes av styret,
for å dekke sin andel av felleskostnadene.

(2) Akontobeløpet kan også dekke avsetning av midler til framtidig vedlikehold, påkostninger eller andre
fellestiltak på eiendommen dersom årsmøtet har vedtatt slik avsetning.

6-3 Panterett for seksjonseiernes forpliktelser
(1) De andre seksjonseierne har lovbestemt panterett i seksjonen for krav mot seksjonseieren som følger
av sameieforholdet, jf. eierseksjonslovens § 31.

Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til to ganger folketrygdens grunn-
beløp på det tidspunktet tvangsdekning besluttes gjennomført. Panteretten omfatter også krav som skulle
ha vært betalt etter at det er kommet inn en begjæring til namsmyndighetene om tvangsdekning.

(2) Sameiet har tinglyst særskilt ytterligere panterett for hver seksjon: ”Sameiet forbeholdes panterett for
kr 10 000,- i hver seksjon til dekning av fellesutgifter. Denne panteretten kommer i tillegg til legalpante-
retten i eierseksjonsloven av 23. mai 1997 nr. 31 § 25. Denne panterett er uten opptrinnsrett. Sameiet plik-
ter å vike prioritet inntil 90 % av lånetakst avholdt etter Forsikringsrådets regler”.

6-4 Seksjonseierens heftelse for sameiets ansvar og forpliktelser utad
Den enkelte seksjonseier hefter for felles ansvar og forpliktelser etter sin sameierbrøk.

7. Mislighold, pålegg om salg og fravikelse

7-1 Mislighold
Seksjonseiers brudd på sine forpliktelser overfor sameiet utgjør et mislighold. Som mislighold regnes
blant annet manglende betaling av felleskostnader, forsømt vedlikeholdsplikt, ulovlig bruk og brudd på
ordensregler.

7-2 Pålegg om salg
(1) Dersom en seksjonseier til tross for skriftlig advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan styret på-
legge vedkommende å selge seksjonen, jf. eierseksjonslovens § 38. Advarselen skal opplyse om at ve-
sentlig mislighold gir styret rett til å kreve seksjonen solgt.
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(2) Et pålegg om salg skal gis skriftlig og opplyse om at seksjonen kan kreves solgt ved tvangssalg der-
som pålegget ikke er etterkommet innen en fastsatt frist. Fristen skal ikke settes kortere enn seks måneder
fra pålegget er mottatt.

7-3 Fravikelse
Dersom seksjonseierens oppførsel medfører fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av eiendom-
men, eller seksjonseierens oppførsel er til alvorlig plage eller sjenanse for eiendommens øvrige brukere,
kan styret kreve fravikelse av bruksenheten etter tvangsfullbyrdelseslovens kapittel 13.

8. Styret og dets vedtak

8-1 Styret - sammensetning, valg, tjenestetid og vederlag
(1) Sameiet skal ha et styre bestående av styreleder og mellom tre til sju styremedlemmer. Styret velges
av årsmøtet. Styrets leder velges særskilt.

(2) Styrets funksjonstid er ett år og utløper 21 dager etter det ordinære sårsmøtet hvor det velges nytt
styre.

(3) Dersom det er flere kandidater enn tillitsverv, anses de valgt som har fått flest stemmer, og som samti-
dig får oppslutning fra minst halvparten av dem som avgir stemme. Dersom ikke alle verv derved blir be-
satt, holdes ny avstemning om de resterende vervene, og de som får flest stemmer anses valgt.

(4) Årsmøtet skal fastsette eventuelt vederlag til styremedlemmene for inneværende styreperiode.

8-2 Valgkomité
Sameiet skal ha en valgkomité som skal bestå av tre medlemmer. Valgkomiteen skal fremme forslag på
medlemmer til styret, valgkomité og eventuelle andre oppnevnte komiteer. I sine forslag skal valgkomi-
teen tilstrebe lik kjønnsfordeling.

8-3 Styremøter
(1) Styremøte avholdes når styrets leder finner det nødvendig, eller når minst to styremedlemmer ber om
det, dog minst to ganger i året.

(2) Styrets leder innkaller til styremøtene med angivelse av tid og sted, samt hvilke saker som skal be-
handles.

(3) Styremøtet skal ledes av styrelederen. Er ikke styrelederen til stede, og det ikke er valgt noen nestle-
der, skal styret velge en møteleder.

(4) Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene er tilstede. Vedtak treffes
med alminnelig flertall. Står stemmene likt, gjør møtelederens stemme utslaget. De som stemmer for et
vedtak, må likevel utgjøre mer enn en tredjedel av alle styremedlemmene.

(5) Styret skal føre protokoll fra styremøtene. Alle de fremmøtte styremedlemmene skal undertegne pro-
tokollen. Seksjonseierne har rett til å gjøre seg kjent med styreprotokollen og andre dokumenter vedrø-
rende driften av sameiet.

8-4 Styrets oppgaver
(1) Styret skal sørge for vedlikehold og drift av eiendommen og ellers sørge for forvaltningen av sameiets
anliggender i samsvar med lov, vedtekter og beslutninger på årsmøtet.

27



(2) Styret ansetter og avskjediger vaktmester, regnskapsfører og eventuelt andre funksjonærer, gir in-
struks for dem, fastsetter deres lønn og fører tilsyn med at de oppfyller sine plikter. Styret kan i stedet for
å ansette vaktmester og regnskapsfører kjøpe inn slike tjenester.

8-5 Styrets beslutningsmyndighet
(1) Styret skal ta alle beslutninger som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer. Beslutninger
som kan tas med et vanlig flertall på årsmøtet, kan også tas av styret om ikke annet følger av lov, vedtek-
ter eller årsmøtets beslutning i det enkelte tilfelle.

(2) Styret kan ikke ta beslutninger eller handle på en måte som er egnet til å gi noen seksjonseiere eller
utenforstående en urimelig fordel på andre seksjonseieres bekostning.

8-6 Inhabilitet
Et styremedlem kan ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av noe spørsmål som medlemmet selv el-
ler dennes nærstående har en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i.

8-7 Styrets representasjonsadgang
(1) Seksjonseierne forpliktes ved underskrift av styrets leder og ett styremedlem i fellesskap. Styret kan
meddele prokura.

(2) Styret har rett til å representere seksjonseierne og forplikte dem med sin underskrift i saker som gjel-
der seksjonseiernes felles rettigheter og plikter. Dette omfatter å gjennomføre beslutninger truffet av års-
møtet eller styret, og rettigheter og plikter som ellers angår fellesareal og fast eiendom. Styret kan også
gjøre gjeldende krav seksjonseiere har mot utbyggeren dersom kravet knytter seg til mangler ved felles-
arealene eller forsinket ferdigstillelse av disse.

9. Forretningsfører, regnskapsførsel og revisjon

9-1 Forretningsfører
Sameiet skal ha en forretningsfører. Styret ansetter forretningsfører og andre funksjonærer i samsvar med
lov om eierseksjoner av 16.6.2017 nr. 65.

9-2 Regnskap og revisjon
Styret skal sørge for ordentlig og tilstrekkelig regnskapsførsel. Sameiets revisor velges av årsmøtet, og
tjenestegjør inntil ny revisor eventuelt velges.

10. Årsmøtet

10-1 Årsmøtets myndighet. Mindretallsvern.
(1) Årsmøtet har den øverste myndigheten i sameiet.

(2) Et flertall på årsmøtet kan ikke ta beslutninger som er egnet til å gi noen seksjonseiere eller utenfor-
stående en urimelig fordel på andre seksjonseieres bekostning.

10-2 Ordinært årsmøte
Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen utgangen av april måned. Styret skal på forhånd varsle sek-
sjonseierne om dato for møtet og om siste frist for å innlevere saker som ønskes behandlet. Fristen skal
varsles senest innen tre uker før fristens utløp.

10-3 Ekstraordinært årsmøte
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Ekstraordinært årsmøte skal holdes når styret finner det nødvendig, eller når minst 21 seksjonseiere kre-
ver det og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet. Innkallingen skal angi tid og sted for møtet,
samt de saker som skal behandles. For øvrig gjelder reglene for ordinært årsmøte.

10-4 Innkalling til årsmøte
(1) Styret innkaller til årsmøte med et skriftlig varsel som skal være på minst åtte og høyst tjue dager. Sty-
ret kan om nødvendig innkalle til ekstraordinært årsmøte med kortere varsel, men varselet kan aldri være
kortere enn tre dager. I begge tilfeller skal det gis skriftlig melding til forretningsføreren.

(2) Innkalling til årsmøte kan skje per e-post til seksjonseiere som uttrykkelig har godtatt dette.

(3) Innkallingen skal tydelig angi de sakene årsmøtet skal behandle. Skal årsmøtet kunne behandle et for-
slag som etter loven eller vedtektene må vedtas med minst to tredjedels flertall av de avgitte stemmene,
må hovedinnholdet være angitt i innkallingen.

(4) Saker som en seksjonseier ønsker behandlet i det ordinære årsmøtet, skal nevnes i innkallingen når
styret har mottatt krav om det før fristen i vedtektenes punkt 9-2.

10-5 Saker årsmøtet skal behandle
(1) Årsmøtet skal behandle de sakene som er angitt i innkallingen til møtet.

(2) Uten hensyn til om sakene er nevnt i innkallingen, skal det ordinære årsmøtet:
 godkjenning av innkallingen og fullmakter
 behandle styrets årsberetning
 behandle og eventuelt godkjenne styrets regnskap for foregående

kalenderår
 behandle vederlag til styret som en del av budsjettet
 behandle budsjett for inneværende år
 velge styremedlemmer

10-6 Hvem kan delta i årsmøtet
(1) Alle seksjonseiere har rett til å delta på årsmøtet med forslags-, tale-, og stemmerett. Ektefelle, sam-
boer eller annet medlem av husstanden til eieren av en boligseksjon har rett til å være til stede og uttale
seg.

(2) Styremedlemmer, forretningsfører, revisor og leier av boligseksjon har rett til å være til stede på års-
møtet og uttale seg. Styrets medlemmer har plikt til å være til stede med mindre det er åpenbart unødven-
dig eller de har gyldig forfall.

(3) En seksjonseier kan møte ved fullmektig. Fullmakten skal være skriftlig og datert, og kan når som
helst tilbakekalles. Fullmakten anses å gjelde første sameiermøte etter at fullmakten er signert, med
mindre det fremgår at annet er ment. Fullmakten kan ikke angi hva fullmektigen skal stemme. En full-
mektig kan kun representere én sameier i tillegg til sin egen stemme.

(4) Seksjonseieren har rett til å ta med en rådgiver til årsmøtet. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg
dersom et flertall på årsmøtet tillater det.

10-7 Møteledelse og protokoll
(1) Styrelederen leder årsmøtet med mindre årsmøtet velger en annen møteleder. Møteleder behøver ikke
å være seksjonseier.
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(2) Møtelederen har ansvar for at det føres protokoll over alle saker som behandles, og alle beslutninger
som tas på årsmøtet. Møtelederen og minst to seksjonseiere som utpekes av årsmøtet blant dem som er til
stede, skal underskrive protokollen. Protokollen skal til enhver tid holdes tilgjengelig for seksjonseierne.

10-8 Stemmegivning og beregning av flertall
(1) I årsmøtet har hver seksjon én stemme, og flertallet regnes etter antall stemmer.
Ved opptelling av stemmer anses blanke stemmer som ikke avgitt. Står stemmene likt, avgjøres saken ved
loddtrekning med mindre annet fremgår av sameiets vedtekter.

(2) For hver enkelt sak kan årsmøtet vedta at det skal holdes skriftlig avstemning.

10-9 Flertallskrav ved ulike beslutninger på årsmøtet
(1) Beslutninger på årsmøtet tas med vanlig flertall av de avgitte stemmene hvis ikke annet flertallskrav er
fastsatt i eierseksjonsloven eller vedtektene. Ved valg kan årsmøtet på forhånd fastsette at den som får
flest stemmer skal regnes som valgt. Vedtektene kan ikke fastsette strengere flertallskrav enn det som er
fastsatt i loven.

(2) Det kreves et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet for å ta beslutning om

a) ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten som går ut over vanlig
forvaltning og vedlikehold i det aktuelle sameiet

a) nyanskaffelser, samt forbedringer og utbedringer som etter forholdene i sameiet eller utgiftenes
størrelse må anses for vesentlige. Forslag der kostnadene utgjør mer enn 10 % av fjorårets total-
budsjett, anses alltid som vesentlige.

b) fullmakt til styret til å ta opp lån for sameiet, og garantier og annen sikkerhet som sameiet skal
stille må fremgå av vedtaket

c) omgjøring av fellesarealer til nye bruksenheter eller utvidelse av eksisterende bruksenheter

d) salg, kjøp, utleie/bortfeste eller leie/feste av fast eiendom, inkludert seksjoner i sameiet som tilhø-
rer eller skal tilhøre seksjonseierne i fellesskap, eller andre rettslige disposisjoner over fast eien-
dom som går ut over vanlig forvaltning

e) samtykke til at formålet for én eller flere bruksenheter endres fra boligformål til annet formål eller
omvendt

f) samtykke til reseksjonering som nevnt i eierseksjonslovens § 20 annet ledd annet punktum

g) endring av vedtektene.

10-10 Flertallskrav for særlige bomiljøtiltak
(1) Tiltak som har sammenheng med seksjonseierens bo- eller bruksinteresser, og som går ut over vanlig
forvaltning, og som fører med seg økonomisk ansvar eller utlegg for seksjonseierne i fellesskap på mindre
enn fem prosent av de årlige felleskostnadene, besluttes med vanlig flertall av de avgitte stemmene på års-
møtet. Hvis tiltaket fører med seg økonomisk ansvar eller utlegg for seksjonseierne i fellesskap på mer
enn fem prosent av de årlige felleskostnadene, kreves det flertall på minst to tredjedeler av de avgitte
stemmene på årsmøtet.
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(2) Hvis tiltakene etter (1) fører med seg et samlet økonomisk ansvar eller utlegg for enkelte seksjonseiere
på mer enn halvparten av folketrygdens grunnbeløp på det tidspunktet tiltaket besluttes, kan tiltaket bare
gjennomføres hvis disse seksjonseierne uttrykkelig sier seg enige.

10-11 Beslutninger som krever enighet fra alle seksjonseierne
Alle seksjonseiere må, enten på årsmøtet eller på et annet tidspunkt, uttrykkelig si seg enige hvis sameiet
skal kunne ta beslutning om

a) salg eller bortfeste av hele eller vesentlige deler av eiendommen

b) oppløsning av sameiet

c) tiltak som medfører vesentlig endring av sameiets karakter

d) tiltak som går ut over seksjonseiernes bo- eller bruksinteresser, uavhengig av størrelsen på kostna-
den som tiltaket medfører, og uavhengig av hvor stort økonomisk ansvar eller utlegg tiltaket med-
fører for de enkelte seksjonseiere.

10-12 Beslutninger som krever samtykke fra seksjonseiere det gjelder
Følgende beslutninger krever samtykke fra de seksjonseiere det gjelder:

 at eierne av bestemte seksjoner plikter å holde deler av fellesarealet vedlike

 innføring av vedtektsbestemmelser som begrenser den rettslige disposisjonsretten over seksjonen

 innføring av vedtektsbestemmelser om en annen fordeling av felleskostnadene enn det som følger
av pkt. 5.

10-13 Inhabilitet
Ingen kan delta i en avstemning om

a) et søksmål mot en selv eller ens nærstående

b) ens eget eller ens nærståendes ansvar overfor sameiet

c) et søksmål mot andre eller andres ansvar overfor sameiet dersom egen interesse i saken er ve-
sentlig og kan stride mot sameiets interesser

d) pålegg eller krav etter eierseksjonsloven §§ 38 og 39 som er rettet mot en selv eller ens nærstå-
ende.

Dette gjelder også for den som opptrer ved eller som fullmektig.

11. Forholdet til eierseksjonsloven
For så vidt ikke annet følger av disse vedtekter, gjelder reglene i lov om eierseksjoner av 16.6.2017 nr.
65.
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Vedtekter for Skogen boligsameie
Vedtatt oppdatert i nåværende form, på ordinært sameiermøte 2017

§ 1 Navn og forretningssted
Boligsameiets navn er Skogen boligsameie, stiftet den 21. juni 1983 med forretningssted i Oslo.

§ 2 Medlemmer
Sameiets medlemmer er eierne av 202 boligseksjoner av gnr. 33 bnr 1801 i Oslo, med seksjoner nr. 1 –
202.

§ 3 Formål
Skogen boligsameie skal ivareta medlemmenes felles interesser, herunder å forvalte gnr. 33 bnr. 1801 og
2121.

§ 4 Sameiermøte
Sameiermøtet er sameiets øverste organ. Medlemmer av sameiermøtet er samtlige sameiere.

Styrets medlemmer har plikt til å være til stede, med mindre det foreligger gyldig forfall eller er åpenbart
unødvendig. Revisor, regnskapsfører og ett ekstra husstandsmedlem fra hver boligseksjon har møte- og
talerett.

I sameiermøtet har sameierne stemmerett med én stemme for hver seksjon de eier.

Sameierne har rett til å møte ved fullmektig. Fullmektigen skal legge frem skriftlig og datert fullmakt.
Fullmakten anses å gjelde første sameiermøte etter at fullmakten er signert, med mindre det fremgår at
annet er ment. Fullmakten kan når som helst kalles tilbake. En fullmektig kan kun representere én sameier
i tillegg til sin egen stemme.

Sameiermøtet skal ledes av styrelederen med mindre sameiermøtet velger en annen møteleder, som ikke
behøver å være sameier.

Innkalling til sameiermøte, meldinger, varsler og annen informasjon kan skje pr e-post til de sameiere
som uttrykkelig har godtatt dette. Når sameieren skal gi meldinger til styret kan dette gjøres til den e-
postadresse som sameiet har fastsatt til slik bruk. Innkalling til sameiermøte kan også skje skriftlig på
vanlig måte dersom styret velger dette.

§ 5 Ordinært sameiermøte
Ordinært sameiermøte holdes hvert år innen utgangen av april måned. Styret berammer møtet og varsler
sameierne i god tid. Saker som en sameier ønsker behandlet, må sendes styret innen en frist som styret
fastsetter. Fristen skal varsles senest innen tre uker før fristens utløp.

Innkallingen til møtet skal skje skriftlig med minst 8 og høyst 20 dagers varsel. Innkallingen skal angi tid
og sted for møtet og dagsorden, og med den skal følge styrets årsberetning, regnskap i revidert stand og
de forslag som skal behandles. For at forslag nevnt i 4. og 5. avsnitt skal kunne behandles av
sameiermøtet, må hovedinnholdet være beskrevet i innkallingen.

På det ordinære sameiermøtet skal behandles:

1. Godkjenning av innkallingen og fullmakter.
2. Valg av tellekorps, protokollfører og 2 sameiere til å undertegne protokollen sammen med

møteleder.
3. Styrets årsberetning.
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4. Godkjenning av årsregnskapet.
5. Andre saker nevnt i innkallingen.
6. Budsjett for inneværende og neste år.
7. Valg av styreleder, øvrige styremedlemmer, valgkomité og revisor.

Det kreves to tredels flertall av de avgitte stemmer til vedtak om:

1. Nyanskaffelser, samt forbedringer og utbedringer som etter forholdene i sameiet eller utgiftenes
størrelse må anses for vesentlige. Forslag der kostnadene utgjør mer enn 10 % av fjorårets
totalbudsjett, anses alltid som vesentlige.

2. Vedtektsendringer.
3. Salg, bortfeste eller pantsetting av noen del av Skogen boligsameies eiendom.
4. Lån, jfr. § 16.

Vedtak om salg eller bortfeste av hele eiendommen eller vesentlige deler av det bebygde areal krever
enstemmighet.

Øvrige vedtak treffes med alminnelig flertall av de avgitte stemmer.

Sameiermøtet kan ikke behandle andre saker enn de som er nevnt i innkallingen.

For hver enkelt sak kan sameiermøtet vedta at det skal holdes skriftlig avstemning.

Ingen kan som sameier eller fullmektig eller ved fullmektig delta i noen avstemning på sameiermøtet om
rettshandel overfor seg selv eller om eget ansvar. Heller ikke kan noen delta i avstemning om rettshandel
overfor tredjemann eller om tredjemanns ansvar dersom vedkommende har en fremtredende personlig
eller økonomisk interesse i saken.

Det skal under møtelederens ansvar føres protokoll over alle saker som behandles og alle vedtak i
sameiermøtet. Protokollen leses opp ved møtets avslutning og underskrives av møtelederen og to
sameiere valgt av møtet etter § 5, annet avsnitt nr. 2.

§ 6 Ekstraordinært sameiermøte
Ekstraordinært sameiermøte holdes når styret finner det nødvendig, eller minst 21 sameiere krever det og
samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet. Styret innkaller skriftlig til møtet med minst 3 og høyst
20 dagers varsel. Innkallingen skal angi tid og sted for møtet, samt de saker som skal behandles. For øvrig
gjelder reglene §§ 4 og 5.

§ 7 Styret
Sameiet skal ha et styre bestående av styreleder og 3 – 6 styremedlemmer. Styret velges av sameiermøtet.
Styrets leder velges særskilt. Styrets funksjonstid er ett år og utløper 21 dager etter det ordinære
sameiermøtet hvor det velges nytt styre.

Hvis det er flere kandidater enn tillitsverv, anses de valgt som har fått flest stemmer, og som samtidig får
oppslutning fra minst halvparten av dem som avgir stemme. Hvis ikke alle verv derved blir besatt, holdes
ny avstemning om de resterende vervene, og de som får flest stemmer anses valgt.
Sameiermøtet fastsetter honorar til styremedlemmer som del av budsjettet.

§ 8 Styrets kompetanse
Styret står for forvaltningen av sameiets anliggende i samsvar med lov, vedtekter og vedtak av
sameiermøtet.
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Styret ansetter og avskjediger vaktmester, regnskapsfører og eventuelt andre funksjonærer, gir instruks for
dem, fastsetter deres lønn og fører tilsyn med at de oppfyller sine plikter. Styret kan i stedet for å ansette
vaktmester og regnskapsfører kjøpe inn slike tjenester.

Nyanskaffelser og utbedringer som etter vedtektenes § 5 må anses som vesentlige, skal settes ut på anbud.

Styret er beslutningsdyktig når minst 3 styremedlemmer er tilstede. Vedtak treffes med alminnelig flertall.
Ved stemmelikhet gjør styrelederens dobbeltstemme utslaget.

I felles anliggender og ved salg eller bortfeste av noen del av eiendommen representerer styret sameierne
og forplikter dem ved underskrift av styrets leder og et medlem i fellesskap. Styret kan meddele prokura.

Styremedlemmer må ikke delta i behandlingen av saker hvor vedkommende har en fremtredende
personlig eller økonomisk interesse.

§ 9 Styremøter
Styremøte avholdes når styrets leder finner det nødvendig, eller når minst to styremedlemmer ber om det,
dog minst to ganger i året.

Styrets leder innkaller til styremøtene med angivelse av tid og sted, samt hvilke saker som skal behandles.
Det skal føres protokoll over styrets forhandlinger.

§ 10 Valgkomité
Valgkomiteen skal bestå av tre medlemmer. Den skal fremme forslag på medlemmer til styret, valgkomité
og eventuelle andre oppnevnte komiteer. I sine forslag skal valgkomiteen tilstrebe lik kjønnsfordeling.

§ 11 Revisor
Revisor skal revidere sameiets regnskaper og vurdere den økonomiske stilling hvert år og forsikre seg om
at styrets og regnskapsførers disposisjoner er i overensstemmelse med budsjett og andre vedtak truffet av
sameiermøtet og at regnskapene er ført i samsvar med god regnskapsskikk. Revisor skal avgi beretning i
så god tid at denne kan sendes ut sammen med innkallingen til det ordinære sameiermøtet, jfr. § 5.
Honorar fastsettes av sameiermøtet som del av budsjettet.

§ 12 Sameiernes rettigheter og plikter
Den enkelte sameier har full rettslig råderett over sin seksjon.

Seksjonen må ikke benyttes slik at den er til unødig eller urimelig ulempe for øvrige beboere.

Fellesanleggene må ikke brukes slik at andre brukere unødig eller urimelig hindres i avtalt eller forutsatt
bruk av anleggene.

Sameiet skal ha husordensregler, og den enkelte sameier og andre beboere er forpliktet til å overholde
disse.

Ingen seksjon kan utvides, forandres utvendig eller males i annen farge uten etter tillatelse fra
sameiermøtet i den enkelte sak. Utvidelse av seksjoner på baksiden mot fjell kan godkjennes av styret i
henhold til styrets til enhver tids gjeldende retningslinjer.

Til hver av de opprinnelige 201 seksjoner er tilknyttet rett til én parkeringsplass i garasjehuset. Eventuell
deling av seksjonen gir ikke rett til nok en garasjeplass. Styret kan pålegge en sameier å flytte fra en
parkeringsplass til en annen når dette er nødvendig for å kunne utnytte de ladeplasser for elbil som
sameiet installerer og i andre tilfeller hvor det er nødvendig for en hensiktsmessig utnyttelse av

34



garasjeanlegget.

Ved utleie av seksjon plikter utleier å melde leietakers navn til Skogen boligsameie ved regnskapsfører.
Utleier plikter å gjøre leietakeren kjent med vedtekter og husordensregler.

Ved salg av seksjon plikter selgeren å melde fra til Skogen boligsameie ved regnskapsfører. Selger skal
gjøre kjøperen kjent med sameiets vedtekter og husordensregler.

Et eierskiftegebyr skal innbetales til sameiet ved regnskapsfører ved ethvert salg. Styret fastsetter gebyret.
Overfor sameiet er selger og kjøper solidarisk ansvarlig for beløpet.

Sameierne har rett til å gjøre seg kjent med styreprotokollen og andre dokumenter vedrørende driften av
sameiet.

I de seksjoner det oppdages avvik fra brannforskriftene ved kontroll, blir disse utbedret på stedet og
fakturert seksjonens eier.

§ 13 Vedlikehold
Indre vedlikehold av seksjonen påhviler den enkelte sameier. Vedlikehold av egen seksjons
ventilasjonsvifte, ytterdører, vinduer og balkonggulv inklusive rekkverk og stenderverk for tak over
balkong, er den enkelte sameiers ansvar.

Ytre vedlikehold er sameiets, men sameiermøtet kan vedta at nærmere angitte vedlikeholdsoppgaver,
herunder beising, skal pålegges den enkelte sameier.

Unnlater en sameier å foreta vedlikehold som denne etter bestemmelsene over skal utføre selv, kan styret
sørge for vedlikeholdet for vedkommendes regning. Sameiermøtet kan pålegge en sameier å erstatte
kostnadene ved reparasjoner og vedlikehold som skyldes sameieren forsømmelse eller manglende
aktsomhet.

§ 14 Fellesutgifter
De felles utgifter skal etter det vedtatte budsjett utlignes på seksjonene med 1/202 hver. For sammenslåtte
seksjoner skal nevneren være 202 og telleren tilsvare antall seksjoner før disse ble slått sammen.

I grunnboken for Oslo er tinglyst følgende for hver seksjon: ”Sameiet forbeholdes panterett for
kr 10 000,- i hver seksjon til dekning av fellesutgifter. Denne panteretten kommer i tillegg til
legalpanteretten i eierseksjonsloven av 23. mai 1997 nr. 31 § 25. Denne panterett er uten opptrinnsrett.
Sameiet plikter å vike prioritet inntil 90 % av lånetakst avholdt etter Forsikringsrådets regler”.

§ 15 Forfall
De årlige fellesutgiftene betales forskuddsvis med 1/12 den første i hver måned.

§ 16 Belåning
Sameiermøtet kan med 2/3 flertall gi styret fullmakt til å ta opp lån. De garantier og annen sikkerhet som
sameiet skal stille, må fremgå av vedtaket.

§ 17 Mislighold
Hvis en sameier eller leier til tross for advarsel vesentlig misligholder sine forpliktelser, kan styret
pålegge fraflytting og salg.

§ 18 Oppløsning
Skogen boligsameie kan ikke oppløses eller omdannes til andre eierformer.
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§ 19 Generelle bestemmelser
For øvrig kommer de til enhver tid gjeldende lovbestemmelser for eierseksjonssameier til anvendelse.
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3.3 Forslag fra styret om installasjon av ladestasjoner for el-bil

På sameiermøtet 2017 ble det vedtatt at styret eventuelt skulle fremme et forslag om etablering av nye

ladestasjoner ved et ekstraordinært sameiermøte i 2017. Styret satte ned en arbeidsgruppe ledet av Jan

Arild Brandt til å utrede utbygging av ladestasjoner for el-bil. Styret og arbeidsgruppen var imidlertid ikke

klare til å fremme saken i løpet av 2017.

Arbeidsgruppen har vært støttet av en konsulent fra el-bil foreningen, og har innhentet tilbud fra åtte
leverandører om utbygging av ladestasjoner. Samtaler med konsulent og tilbydere viser at det er stor
aktivitet i Oslo når det gjelder utbygging av ladeanlegg. Flere av tilbyderne begynner å få erfaring med
større anlegg, og de tekniske løsningene begynner nå å komme på plass. Det rapporteres at mulighet
for lading nå påvirker leilighetsprisene i borettslag og sameier.

Tilbudene har vært gjennomgått av arbeidsgruppen sammen med konsulenten. Det har vært lagt vekt på
å velge en løsning som gir en god teknisk løsning med riktig funksjonalitet, samt en utbygger som har
tilstrekkelig størrelse og kompetanse til å håndtere en utbygging med den størrelse og kompleksitet vi
har i Skogen boligsameie. Forslaget til løsning vil gi tilstrekkelig strøm til å lade på alle sameiets
garasjeplasser uten utbygging av dagens trafo.

Forslaget vil presenteres i detalj på sameiermøtet. Forslaget innebærer en todelt løsning. Sameiet vil
bygge ut infrastruktur fram til alle parkeringsplassene i garasjen. Denne finansieres gjennom et
ekstraordinært innskudd for alle sameiere. Den enkelte sameier vil så kunne velge om han/henne ønsker
ladeboks installert på plassen med en gang, eller om den skal installeres senere. Samlet sett blir prisen
lavere om en ønsker å få ladeboks med en gang.

Pris for infrastruktur er estimert til kr. 12.900,- per seksjon.

Pris for ladeboks er kr. 10 900,- dersom denne bestilles samtidig med installasjon av infrastrukturen. Pris
for ettermontering vil avhenge av hvor mange sameiere som ønsker montering samtidig, men vil trolig bli
omlag 13.500,-. Ettermontasje må skje med bruk av valgt ladeboks fra den leverandør som sameiet
velger.

Sameiet har søkt om støtte til utbyggingen fra Oslo kommune. Dette utgjør 20% av totalkostnaden for

infrastrukturen. Tilskuddet er tatt inn ved beregning av beløpet på kr. 12 900,- per seksjon. Forslaget om

utbygging av infrastruktur trekkes dersom godkjenning av søknaden ikke er mottatt innen årsmøtet.

Styrets forslag til vedtak:

Infrastruktur for ladestasjoner til el-bil bygges og legges fram til samtlige parkeringsplasser i garasjen.
Dette finansieres gjennom en ekstraordinær innbetaling på kr. 12 900,- per seksjon.

Den enkelte sameier kan velge om og når ladeboks skal installeres. Det vil kun være anledning til å
benytte den type ladeboks som sameiet velger. Kostnad til ladeboks dekkes av den enkelte sameier.
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3.4 Forslag fra styret om budsjett for 2018

Styrets forslag til budsjett for 2018 står på samme side som resultatregnskapet for 2017. Budsjettet er

satt opp i henhold til Usbls kontoplan.

Regnskapet for 2017 viser et forbruk som er om lag 450 000,- lavere enn budsjett. Dette skyldes i all

hovedsak at nytt låssystem og porttelefon først vil bli installert og betalt i 2018. Denne posten er derfor

lagt inn i 2018 budsjettet, og forklarer en stor del av det budsjetterte underskuddet.

Siste endring av fellesutgiftene var i 1.7.2016. For å kompensere for generell kostnadsøkning siste to år,

foreslås å øke fellesutgiftene med kr. 250,- til kr. 3 750,- fra 1.7.2018. Dette innebærer en økning på 7.1

%. SSBs konsumprisindeks økte med 4.5 % i toårsperioden januar 2016 – desember 2017. Når vi

foreslår en noe større økning, skyldes det at økning i kostnader til tv/bredbånd og forsikring har vært

høyere enn konsumprisindeksen.

Styret har videre lagt til grunn en engangsinnbetaling på kr. 2 000,- per seksjon for å dekke

ekstraordinært store utgifter til snøbrøyting og måking av tak vinteren 2017/18.

Eventuell ekstraordinær innbetaling til dekning av infrastruktur for ladestasjoner (jamfør sak 3.3) er ikke

tatt inn i budsjettet. Dersom dette vedtas, vil det komme en ekstraordinær innbetaling på kr. 12 900,- per

seksjon, og vedtaket om budsjett blir endret tilsvarende.

Styret vil bemerke følgende punkter spesielt:

Leieinntekter
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.

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. avreg-
nes mot det som er innbetalt av sameierne til renter.

Styrets forslag til vedtak:

Det fremlagte forslag til budsjett for Skogen boligsameie 2018 vedtas. Budsjettet medfører at fellesutgif-
tene endres til kr. 3 750,- per seksjon per måned fra 1.7.2018 og en ekstraordinær innbetaling på kr.
2 000,- per seksjon, med forfall 20.9.2018.
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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 eller sju 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 (gjenvalg)

NN, Arnulf Øverlands vei xxx (ny)

4.3 Valg av valgkomité

Styrets forslag:

Halvor Holm, Arnulf Øverlands vei 264 (gjenvalg)
Hanne Margrethe Olsen, Arnulf Øverlands vei 111 (gjenvalg)
Merethe Næss, Arnulf Øverlands vei 130 (ny)
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