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SAK 2: STYRETS BERETNING FOR 2017 
 
1.  TILLITSVALGTE  
 
 Siden forrige ordinære generalforsamling har boligselskapets tillitsvalgte vært som følger:  
       

Styret: Valgt for periode 
Styreleder Gjermund Strømman 2017-2018 
Styremedlem Sigrid G. Hoel   2016-2018 
Styremedlem Caroline S. Pedersen 2017-2019 
Varamedlem Sverre Stenersen 2017-2019 
Varamedlem Sandra Fylkesnes 2016-2018 

Valgkomité:   
Medlem Anita Eide 2017-2018 
Medlem Rune Soleng 2017-2018 

 
2.  GENERELT OM SELSKAPET 

 
Boligselskapet består av 51 andeler, eier tomt med gårds- og bruksnummer 231 og 401 i Oslo 
kommune og har som formål å ivareta selskapets fellesinteresser og administrasjon av 
eiendommen. 
 
Selskapet er et aksjeselskap, registrert i Brønnøysund med organisasjonsnummer 933 365 212. 
Selskapet har totalt 975 aksjer pålydende kr 120 pr stk og kun en aksjeklasse. Samlet aksjekapital 
utgjør kr 117 000. 
 
Boligselskapet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og forurenser ikke det ytre miljøet. 
Boligselskapet følger likestillingslovens bestemmelser og tilstreber likestilling ved valg av 
tillitsvalgte.  
 
Selskapet har pt ingen ansatte.  
 
Forretningsførsel og revisjon  
Forretningsførselen er utført av Oslo og Omegn Boligforvaltning (OBF) i henhold til kontrakt.  
 
Revisjonen av årsregnskapet er utført av BDO AS. 
 
Selskapets lån 
Selskapet hadde to lån pr 31.12.2017:  
 

 Rør- og baderomslån 
BN Bank 

Bergvarme- og enøklån, 
Oslo kommune, Bymiljøetaten 

Lånenummer 9235.69.70596 288584 
Type lån Annuitet Serie 
Opprinnelig lånebeløp kr 5 728 585 kr 1 800 000 
Restgjeld pr 31.12.17 kr 1 625 229 kr 1 350 000 
Nominell rente pr. 31.12.17 3,70 % 1,74 % 
Effektiv rente pr. 31.12.17   
Lånet innfris 01.10.2028 20.03.2029 

 







6 
 

Takterrasser 
Rehabilitering av takterrasser utenfor leilighet nr 15 og 16 vil starte i nærmeste framtid. Dette 
omfatter også etablering av rømningsveg over tak til trappe-rom over B-bygget. Det blir utført en 
uavhengig kontroll av en entreprenør som i tillegg til den privat takterrassene også vil godkjenne 
felles takterrasse.  
 
Takterrassen som tilhører leilighet 49 i oppgang D er i dårlig forfatning og må totalrehabiliteres av 
boligselskapet. Vi har vært i kontakt med tre entreprenører hvorav den ene kan gjøre utbedring 
der det gamle rekkverket beholdes. 
 
Vaskekjeller 
En ny ordning for opplading av vaskekort er etablert. Vaskekort påført etternavn og 
leilighetsnummer legges i postkasse i vaskekjelleren og summen som ønskes overført til kortet 
vippses til vaskeromsansvarlig. Ferdig oppladet kort legges i korteiers postkasse.  
 
De siste årene har vi hatt til dels store utgifter på vedlikehold og reparasjoner av vaskemaskinen. 
Ifølge DSI Systems som utfører service på våre maskiner skyldes de fleste reparasjonsbehovene 
feil eller for tøff bruk av maskinene. Dersom vi fortsetter å ha utgifter på vedlikehold 
(reparasjoner) og drift som ikke dekkes av inntekter fra bruk, vil prisen pr vask måtte settes opp.  
 
 
Eierskifte og bruksoverlatelse 
Styret har i 2017 godkjent syv eierskifter og bruksoverlatelse av fire boenheter. Nedbetaling av 
individuell andel av baderomslån er en forutsetning for godkjenning av overdragelse av aksjer 
ved salg. Ved årsskiftet var den individuelle andelen av baderomslånet nedbetalt for 44 av 
gårdens 51 andeler.    
 
 

4.  ANNEN INFORMASJON  
 

Kommunale avgifter. 
Kommunale avgifter (vann, avløp og renovasjon) for 2017 utgjorde kr 259 643,-. Kommunale 
avgifter økte ikke i 2017. 
  
Kabel-TV 
Canal Digital er boligselskapets leverandør av kabel-TV og bredbånd. Vi har pt en kollektiv avtale 
som inkluderer Canal Digitals Grunnpakke som gir tilgang til 36 faste kanaler og 15 valgfrie (med 
dekoder og kun analoge kanaler uten). Prisen indeksreguleres og årlig prisstigning anslås å være 
ca 5 %. Kundeservice, for feilmeldinger og eventuelle andre spørsmål, kan rettes til Canal Digital 
på 81555520@canaldigital.no eller pr. telefon på 06090. 
 
Brikker/nøkler/postkasskilt 
Brikker til adgangssystemet bestilles hos Aker Lås og Nøkkel (tidligere Certego AS) i Brobekkveien 
105 på Alnabru. Bestillingen krever rekvisisjon fra styret. Systemnøkler til kjellerdører bestilles 
hos styret. Det samme gjelder skilt til postkasse og merking av felles ringeklokketablåer.  
 

5. KOMMENTARER TIL REGNSKAPET  

Resultatregnskapet for 2017 viser et årsresultat på kr 309 284 mens budsjettet var på kr 0. Dette 
skyldes at en del bygningsmessig vedlikehold som var planlagt utført i 2017 fortsatt står på vent, 
jf kommentar under ”Vedlikehold bygninger”.  
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SAK 3:  ÅRSREGNSKAP FOR 2017 OG REVISORS BERETNING FOR 2017 
 

a)  Styrehonorar  
Styret foreslår at honoraret for 2017 settes til kr 40 000,-.  
 
Forslag til vedtak: 
”Styrets honorar for perioden 2017 settes til kr 40 000,-.” 
 

b)  Behandling av årsregnskap. Se vedlegg.   
 
Forslag til vedtak: 
”Regnskapet godkjennes» 
  

c) Behandling av revisors beretning. Se vedlegg. 
Styret foreslår at beretningen tas til etterretning. 
 
Forslag til vedtak: 
”Beretningen tas til etterretning.” 
 

SAK 4: BUDSJETT 2018 

            I samarbeid med forretningsfører har styret utarbeidet budsjett for selskapet for 2018. 
Budsjettforslaget framkommer i kolonnen helt til høyre i Resultatregnskapet for 2017, som 
ligger ved innkallingen.  

 
Forslag til vedtak: 
”Budsjettet tas til etterretning slik det foreligger.” 

 
SAK 5: INNMELDTE SAKER 
  

a) Vedlikeholdsbehov og varsel om økning av felleskostnadene 
Se saksframstilling og forslag til vedtak i eget vedlegg på neste side 

b) Forslag til vedtektsendringer 
Se saksframstilling og forslag til vedtak i eget vedlegg på neste side 

c) Trivseltiltak i bakgården og på felles takterrasse  
Se saksframstilling og forslag til vedtak i eget vedlegg på neste side 

SAK 6:           ORIENTERINGS SAKER 
 

a) Jordfeilbrytere og sikringer som går 
Orientering er gitt i eget vedlegg på neste side 

b) Vaskeri  
Orientering er gitt i eget vedlegg på neste side 
 

SAK 7: VALG AV TILLITSVALGTE 
 
a) Nytt styre 
 Valgkomiteens innstilling for styreverv på valg i 2018 er som følger: 

 
Leder:   Gjermund Strømman (oppgang A) for perioden 2018-2019 (gjenvalg)  
Styremedlem:  Sandra Fylkesnes (oppgang B) for perioden 2018-2020 (varamedlem i forrige 

periode) 
Varamedlem:   Sigrid G. Hoel (oppgang A) for perioden 2018-2020 (styremedlem i forrige 

periode) 






























