
Protokoll 
 

Tid:  Torsdag 15. mars 2018 kl. 18.00 

Sted:  Voksen kirke (underetasje), Jarbakken 7 

   

 

ble det avholdt ordinært årsmøte 2018 i Skogen boligsameie. 

 

1. Konstituering 

 

1.1 Valg av møteleder 

  Som møteleder ble valgt: Jakob Are Vikse 

 

 

1.2 Valg av sekretær 

 Som sekretær ble valgt: Maren Hofstad Dahl 

 

 

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

 Valgt ble: Merethe Næss og Asgeir Husa 

 

 

1.4 Valg av tre sameiere til tellekorps 

 Valgt ble: Thomas Høven, Vidar Hovland og Hanne Heiberg 

 

     

1.5  Opplysning om antall møtende med stemmerett og antall fullmakter 

Antall fremmøtte med stemmerett: 39 

Antall fremlagte fullmakter:  15 

Totalt:     54 

 

 

1.6  Godkjenning av innkalling 

Vedtak:   Godkjent 

 

 

1.7  Godkjenning av saksliste 

Vedtak:   Godkjent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Sak 2 Godkjenning av årsoppgjøret 2017 

 

2.1 Godkjenning av årsberetning fra styret 

Årsmelding for 2017 følger vedlagt og anbefales godkjent. 

Vedtak:  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.  
 

Vedtak:   Godkjent 

 

 



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, listen 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 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 

 
 
 
Vedtak: Benkeforslag til vedtak: Øke budsjettet med kr 400 000,- for å ta høyde for flere 
vannskader. Benkeforslaget ble vedtatt. (8 stemmer mot) 



 
 
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 fornuftig med helt nye vedtekter som språklig er tilpasset den nye loven, 
slik at uenigheter og misforståelser unngås.  
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 utforming 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 spesielle 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 konkrete 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 seksjonseiers 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 eierseksjonslov og som viderefører de spesielle bestemmelser som eventuelt måtte 
fremgå av sameiets nåværende 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.  



 
Vedtak: Vedtektene ble enstemmig vedtatt med tre endringer. 1) pkt 10-6(3) «sameiermøte» 
til «årsmøte». 2) pkt 3-2 (3) Setningen «Dette gjelder også utskifting til annen type ytterdører 
og vinduer» flyttes til slutten av pkt 3-2(3). 3) Pkt 5-1: Mellom (6) og (7) settes det inn et nytt 
pkt (7) med ordlyden «Ytre vedlikehold er sameiets ansvar, men årsmøtet kan vedta at 
nærmere angitte vedlikeholdsoppgaver, herunder beising, skal pålegges den enkelte 
seksjonseier».  
 
 
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 og 

driftskostnader dekkes av den enkelte sameier. 

 
Vedtak: Styrets forslag til vedtak med endring med understrekning over ble vedtatt med 36 
stemmer (2/3). (18 stemmer mot). 
  



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. avregnes 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 
fellesutgiftene 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. 

 

Vedtak: Det ble foreslått en økning på kr 30 000,- til styrehonorar. På grunnlag av dette og 
vedtaket på sak 3.1 ble det stemt over følgende tre alternativer: 

1. Engangsinnbetaling 16 900 kr, felleskostnader økes til 3750 per mnd fra juli 

2. Engangsinnbetaling 12 900 kr, felleskostnader økes til 4250 per mnd fra mai 

3. Engangsinnbetaling 14 900 kr, felleskostnader økes til 4000 per mnd fra mai 

Alternativ 2 ble vedtatt med 32 stemmer for.  



Sak 4 Valg 

 

4.1 Valg av styreleder 

 Valgt ble: Jacob Are Vikse for 1 år. 

 

4.2 Valg av seks eller sju medlemmer til styret 

 Valgt ble: Roar Skålin  for 1 år. 

 Valgt ble: Øyvind Omang  for 1 år. 

 Valgt ble: Johan Brudvik  for 1 år 

 Valgt ble: Arne Solberg  for 1 år. 

 Valgt ble: Asle Sveen  for 1 år. 

 Valgt ble: Cecilie Flyen  for 1 år. 

 Valgt ble: Tuva Steinberg for 1 år. 

 

4.3 Valg av valgkomité 

 Valgt ble: Halvor Holm   for 1 år. 

 Valgt ble: Hanne Merethe Olsen for 1 år. 

 Valgt ble: Merethe Næss  for 1 år. 

 

 

Etter årsmøtet hadde styret følgende sammensetning: 

Styreleder:  

Jacob Are Vikse 

 

Styremedlemmer: 

Roar Skålin.  

Øyvind Omang   

Johan Brudvik   

Arne Solberg   

Asle Sveen  

Cecilie Flyen   

Tuva Steinberg  

 

 

Oslo, 15.03.2018 

 

 

            Asgeir Husa /S/ 

Jakob Are Vikse /S/  Merethe Næss /S/ 

Møteleder   Valgt av årsmøtet 


