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Til andelseierne i Vetlandsveien Borettslag 
 

Velkommen til generalforsamling. 

 

Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du 

leser nøye igjennom heftet og viser din interesse for borettslaget ved å møte opp på 

generalforsamlingen. Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret 

som skal forvalte ditt bomiljø i det kommende året. 

 

Hvem kan delta på generalforsamlingen? 

 

 Alle andelseiere har rett til å være med i generalforsamlingen med forslags-, tale- og 

stemmerett. 

 Det er kun én stemme pr. andel. 

 Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens husstand har 

rett til å være til stede og til å uttale seg. 

 Styremedlemmer, forretningsfører og leier av bolig i borettslaget har også rett til å være 

til stede i generalforsamlingen og til å uttale seg.  

 En andelseier kan ta med en rådgiver til generalforsamlingen. Rådgiveren har bare rett til 

å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det. 

 En andelseier kan møte ved fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn én 

andelseier, men der flere eier en andel sammen kan de ha samme fullmektig. En fullmakt 

kan trekkes tilbake når som helst.  

 

Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.  
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Innkalling til generalforsamling 

Ordinær generalforsamling i Vetlandsveien Borettslag 
avholdes tirsdag 27. mai 2014 kl. 18:00 i Oppsal Samfunnshus.

 
Til behandling foreligger: 
 
1. KONSTITUERING 

A) Valg av møteleder  
B) Opptak av navnefortegnelse 
C) Valg av referent og minst en andelseier til å underskrive protokollen 
D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn   

 
2. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2013 

A) Årsberetning og regnskap for 2013 
B) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 

 
3. GODTGJØRELSER  

A) Styret 
B) Andre godtgjørelser 

 
4. INNKOMNE FORSLAG 

A) Opprettholdelse av ordningen med komprimatorbil  
B) Utvidelse av vaskeritider  
C) Nye husordensregler 
D) Endring av vedtekter 

 
Nye husordensregler og vedtekter er tatt inn som egne vedlegg bakerst i heftet. 

 
5. VALG AV TILLITSVALGTE 

A) Valg av 1 styremedlem for 1 år 
B) Valg av 2 varamedlemmer for 1 år 
C) Valg av valgkomité for 1 år 
D) Valg av 1 delegert med vara til OBOS’ generalforsamling for 1 år 

 
Oslo, 2.4.2014 

Styret i Vetlandsveien Borettslag 
 

 Lillian Slaaen /s/     Asgeir Thorstensen /s/      
  

Thomas Andersen /s/    
 

Olav Lærum /s/   Marianne Molberg Merli /s/   
 

Norsk Brannvern vil orientere om brannsikkerheten i borettslaget kl. 18:00. 
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ÅRSBERETNING FOR 2013 
 
Tillitsvalgte 

Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: 

 

Styret 

Leder Lillian Slaaen Vetlandsveien 93 A 2013-2015 

Nestleder Asgeir Thorstensen Bjartveien 1 B 2013-2015 

Styremedlem Thomas Andersen Vetlandsveien 81 A 2013-2014 

Styremedlem Olav Lærum Vetlandsveien 93 A 2013-2015 

Styremedlem Marianne Molberg Merli Vetlandsveien 95 B 2013-2015 

 

Varamedlemmer til styret 

Varamedlem Catrine Johnsrud Vetlandsveien 95 A 

Varamedlem Ann Dagrun Larsen Vetlandsveien 97 A 

Varamedlem Stein Joar Mellemberget Vetlandsveien 95 B 

Varamedlem Christoffer Wiig Vetlandsveien 82 

 

Delegert til generalforsamlingen i OBOS 

Delegert  Lillian Slaaen Vetlandsveien 93 A 

Varadelegert Marianne Molberg Merli Vetlandsveien 95 B 

 

Delegert til styret i Oppsal Vaktmestersentral 

Delegert Olav Lærum Vetlandsveien 93 A 

Varadelegert Asgeir Thorstensen Bjartveien 1 B 

 

Valgkomiteen 

Marianne Molberg Merli Vetlandsveien 95 B 

Marianne Retvik Vetlandsveien 95 A 

Liv Royal Vetlandsveien 95 

 
Stein Mellemberget har deltatt fast på styremøter gjennom hele perioden. 
 
Styrets medlemmer består i dag av 2 kvinner og 3 menn. Borettslaget sørger for at det ikke 
forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. 
 
Generelle opplysninger om borettslaget 
Borettslaget består av 388 andelsleiligheter. 
Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer 
950084545, ligger i bydel 13 Østensjø i Oslo kommune og har adresse: 
Bjartveien 1-2, Kampheimveien 22, Løypeveien 1-2, Vetlandsveien 81-87 og 93-97, 
Vetlandsveien78-82. 
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Første innflytting skjedde i 1954. Tomten, kjøpt i 1986 er på 42 368 m2. Eiendommen har 
gårdsnummer 146 og bruksnummer 240, 241, 242, 256.  
 
Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i 
foretakets eiendom (borett), og å drive virksomhet som står i sammenheng med dette. 
Borettslaget driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Borettslaget følger 
arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Styret er ikke kjent med at det 
ytre miljø forurenses i vesentlig grad.  
 
Borettslaget har ingen ansatte. 
 
Forretningsførsel og revisjon 
Forretningsførselen er utført av OBOS i henhold til kontrakt.  Borettslaget har forenklet 
forretningsførerkontrakt. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, 
regnskapssjef i OBOS. Borettslagets revisor er PricewaterhouseCoopers AS. 
 
KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2013 
Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av borettslagets eiendeler og gjeld, 
finansielle stilling og resultat. Informasjon om borettslagets forventede økonomiske utvikling er 
omtalt i årsberetningens punkt om budsjett for 2014. 
 
Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2013 er satt opp under denne 
forutsetning. Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie 
verdiforringelse av bygningene, og at virkelig verdi av bygningene er høyere enn den bokførte 
verdien. 
 
Inntekter 
Driftsinntekter i 2013 var til sammen kr 15 686 751. 
For andre inntekter, se note 3 i regnskapet. 
 
Kostnader 
Driftskostnadene i 2013 var til sammen kr 13 256 461. Dette er kr 228 461 høyere enn budsjettert 
og skyldes i hovedsak høyere forbruk oppgradering av uteområdene. 
 
Resultat  
Årets resultat på kr 1 178 714 fremkommer i resultatregnskapet og foreslås overført til 
egenkapital. 
 
En del av overskuddet finansierer nedbetaling på lån; det er betalt ca. kr 700 000 i avdrag på lån i 
2013.  
 
Disponible midler  
Borettslagets disponible midler per 31.12.2013 utgjorde kr 3 159 076. 
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Sektordiagrammet under viser kostnadsfordelingen i 2013: 

 
For øvrig vises det til de enkelte tallene i resultatregnskapet, balansen og notene.  
Styret er ikke kjent med hendelser etter 31.12.2013 som påvirker regnskapet i vesentlig grad. 
 
KOMMENTARER TIL BUDSJETT FOR 2014 
Til orientering for generalforsamlingen legger styret fram budsjettet for 2014. 
Tallene er vist som egen kolonne til høyre i resultatoppstillingen. 
 
I posten drift og vedlikehold er det beregnet kr 3 452 000 til større vedlikehold som omfatter bl.a. 
inngangspartiene i Løypeveien 2.  
 
Styret ønsker også å se på mulighetene for oppussing av oppganger, nedvasking av gamle 
søppelrom, asfaltering og oppmerking av parkeringsplassene, nye stoppekraner i enkelte kjellere.  
 
Kommunale avgifter i Oslo kommune 
Vann- og avløpsavgiften øker med 3,5 %, mens renovasjonsavgiften øker med 8 %, og ingen 
endring i feieravgiften.  
 
Energikostnader 
Energikostnadene har historisk sett vært variable og vanskelige å anslå. I tråd med estimater fra 
aktuelle leverandører har styret budsjettert med samme energikostnader som for 2013. 
 
  

Pers.kost/styreh.
3%

Drift og vedlikehold
23 %

Div. honorarer
5 %

Komm.avg
13%

Medlemskontingent
0,5 %Finanskostnader
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7 %
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19 %
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Kabel-TV 
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Forsikring 
Forsikringspremien for 2014 er redusert med kr 437 221, da styret har innhentet tilbud på 
forsikring og byttet til Gjensidige forsikring midt i året. Premieendringen reflekterer 
byggekostnadsindeksen som har økt med 1,0 %, samt forsikringsselskapets individuelle 
prisjustering basert på borettslagets skadehistorikk. 
 
Lån  
Borettslaget har 2 lån i Eika Boligkreditt. 
Eika 1, lånenr. 152021898, annuitet, månedlig forfall til 3,85 % rente. Løper til 30.10.2030 
Eika 2, lånenr. 152056365, annuitet, månedlig forfall til 3,85 % rente. Løper til 30.10.2030. 
 
For opplysninger om opprinnelig lånebeløp og restsaldo henvises til note i regnskapet. 
 
Innskuddsrente i OBOS-banken (pr. 1.1.2014) 
Driftskonto:  0,35 % for alle innskudd 
Sparekonto:   3,30 % for innskudd under kr 500 000  
  3,35 % for innskudd fra kr 500 000 til kr 2 000 000 
  3,40 % for innskudd over kr 2 000 000 
 
Forretningsførerhonorar 
Fra 1.1.2014 økte forretningsførerhonoraret til kr 235 878 eller kr 587 pr. leilighet pr. år. Dette 
tilsvarer en økning på 3,5 %. 
 
Medlemskontingent 
Medlemskontingenten til OBOS er kr 200 pr. andelsleilighet for 2014.  
 
Felleskostnader 
I budsjettet har styret tatt hensyn til ovennevnte, samt øvrige prisendringer knyttet til produkter 
og tjenester borettslaget anskaffer. Dette danner grunnlaget for foreløpig fastsettelse av 
felleskostnader for 2014. 
 
Driften i 2014 forutsetter en økning av felleskostnadene på 5 % og som ble iverksatt med virkning 
fra 1.1.2013. 
 
I mars vedtok styret å inngå avtale med Norsk Brannvern om årlig ettersyn av brannslukkere og 
røykvarslere. I tillegg ble det bestemt at samtlige røykvarslere og slukkere skulle erstattes, da man 
ikke klarte å fastsette når dette var gjort sist. Det var ikke tatt høyde for disse kostnadene ved 
utarbeidelse av budsjettet. Styret er likevel av den oppfatning at dette måtte prioriteres. 
Serviceavtalen dekkes via driften som normalt, men kostnaden ved utskifting av varslere og 
slukkere vil bli krevet inn sammen med felleskostnadene for juli. Det totale beløpet som kreves inn 
er kr 421 205, og pr. andel utgjør dette mellom kr 806 og kr 1 240 (beløpet blir fordelt etter 
samme brøk som øvrige felleskostnader). 
 
For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet. 
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SAMEIET OPPSAL VAKTMESTERSENTRAL.  
Borettslaget er medeier i sameiet Oppsal Vaktmestersentral. Til orientering er resultatregnskap og 
balanse for nevnte sameie pr. 31.12.2013 satt inn bakerst i årsberetningsheftet. De som ønsker 
ytterligere informasjon om sameiet, kan henvende seg til forretningsfører for å få utlevert 
sameiets årsberetning og regnskap.  
 

 
Oslo, 2.4.2014 

Styret i Vetlandsveien Borettslag 
 

 Lillian Slaaen /s/     Asgeir Thorstensen /s/      
  

Thomas Andersen /s/    
 

Olav Lærum /s/   Marianne Molberg Merli /s/   
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Til generalforsamlingen i Vetlandsveien Borettslag  

 
 

Revisors beretning 

Uttalelse om årsregnskapet 

Vi har revidert årsregnskapet for Vetlandsveien Borettslag, som viser et overskudd på kr 1 178 714. 
Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2013, resultatregnskap, oppstilling over endring av 
disponible midler for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige 
anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. 

Styret og forretningsførers ansvar for årsregnskapet 

Styret og forretningsfører er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde 
i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som 
styret og forretningsfører finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke 
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.  

Revisors oppgaver og plikter 

Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har 
gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder 
International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og 
planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke 
inneholder vesentlig feilinformasjon. 

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og 
opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder 
vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes 
misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er 
relevant for borettslagets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å 
utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk 
for en mening om effektiviteten av borettslagets interne kontroll. En revisjon omfatter også en 
vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene 
utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. 

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår 
konklusjon. 

Konklusjon 

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av 
den finansielle stillingen til Vetlandsveien Borettslag per 31. desember 2013, og av resultater for 
regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god 
regnskapsskikk i Norge. 
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Andre forhold 

Budsjettallene som fremkommer i årsregnskapet og årsberetningen er ikke revidert. 

Uttalelse om øvrige forhold 

Konklusjon om årsberetningen 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i 
årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av 
overskuddet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. 

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 
borettslagets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. 

 

 
 

Oslo, 4. april 2014 
PricewaterhouseCoopers AS 
 
 
 
Anders Grini /s/ 
Statsautorisert revisor  
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        122 VETLANDSVEIEN BORETTSLAG 

INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET 

        Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskaps- 
skikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag. 

        Regnskapsloven stiller strenge krav til hvordan et regnskap skal føres og presenteres. I tillegg krever 
forskriften om årsregnskap og årsberetning i borettslag at man må gi mer informasjon. Dette 
innebærer blant annet at man må gi informasjon i form av noter, og utarbeide en oversikt over de 
disponible midlene i årsregnskapet. Det vil også være informasjon om borettslagets økonomi i styrets 
årsmelding. På de neste sidene presenteres borettslagets resultatregnskap, balanse og tilhørende 
noter.  
Årsregnskapet gir imidlertid ikke en fullstendig oversikt over borettslagets disponible midler ved 
årsskiftet. I resultatregnskapet presenteres det en oversikt over borettslagets inntekter og kostnader. 
Det regnskapsmessige overskuddet tar ikke hensyn til en del viktige økonomiske forhold som påvirker 
borettslagets disponible midler. Dette gjelder for eksempel avskrivninger, opptak og avdrag på lån, 
samt kjøp og salg av anleggsmidler. Borettslagets disponible midler er de økonomiske midlene som 
borettslaget har til rådighet, og de defineres som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld. Størrelsen 
på de disponible midlene kan blant annet benyttes til å vurdere om det er nødvendig å endre 
størrelsen på innkrevde felleskostnader som den enkelte beboer betaler, og om det er behov for å ta 
opp lån eller om det er mulighet til å betale ned ekstra på eksisterende gjeld.  

           DISPONIBLE MIDLER   
. 

    Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 

   Note 2013 2012 2013 2014 

A. DISP. MIDLER PR. 01.01.   2 750 485 666 274 2 750 485 3 159 076 

        
B. ENDRING I DISP. MIDLER: 
Årets resultat (se resultatregnskapet) 1 178 714 -12 484 479 803 147 854 095 
Tilbakeføring av avskrivning 16 61 236 52 775 45 300 45 000 
Fradrag kjøpesum anleggsmidler 16 -105 250 -69 595 0 0 
Tillegg for nye langsiktige lån 19 0 15 000 000 0 0 
Fradrag for avdrag på langs. lån 19 -700 088 -415 266 -618 471 -997 389 
Innskudd øremerk. bankkonto  -644 -632 0 0 
Utlån langsiktig fordring  -25 376 -69 749 0 0 
Reduksjon langsiktig fordring  0 71 156 0 0 

B. ÅRETS ENDR. I DISP. MIDLER 408 592 2 084 211 229 976 -98 294 

        
C. DISP. MIDLER PR. 31.12.   3 159 076 2 750 485 2 980 461 3 060 783 

        
SPESIFIKASJON AV DISPONIBLE MIDLER: 

Omløpsmidler   4 974 616 5 908 379   
Kortsiktig gjeld   -1 815 540 -3 157 895   
C. DISP. MIDLER PR. 31.12.   3 159 076 2 750 485   
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122 - VETLANDSVEIEN BORETTSLAG 

RESULTATREGNSKAP 

        
    Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 

   Note 2013 2012 2013 2014 

DRIFTSINNTEKTER: 

Innkrevde felleskostnader 2 14 877 654 14 874 146 14 838 800 16 049 895 
Vaskeri   10 53 218 43 853 50 000 50 000 
Andre inntekter  3 755 879 177 120 175 000 214 800 

SUM DRIFTSINNTEKTER   15 686 751 15 095 119 15 063 800 16 314 695 

        
DRIFTSKOSTNADER: 

Personalkostnader  4 -42 300 -42 648 -42 300 -43 000 

Styrehonorar  5 -300 000 -300 000 -300 000 -300 000 
Avskrivninger  16 -61 236 -52 775 -45 300 -45 000 
Revisjonshonorar  6 -11 000 -10 375 -11 000 -11 000 
Forretningsførerhonorar  -227 900 -227 900 -228 000 -239 000 
Konsulenthonorar  7 -392 591 -325 158 -340 000 -500 000 
Kontingenter   -77 600 -77 600 -77 600 -77 600 
Drift og vedlikehold  8 -3 052 115 -17 279 953 -2 200 000 -3 452 000 
Forsikringer   -971 640 -1 220 594 -1 282 000 -553 000 
Kommunale avgifter  9 -1 686 210 -1 617 749 -1 677 400 -1 781 000 
Vaskeri   10 -77 053 -72 625 -50 000 -50 000 
Kostnader sameie   -1 687 695 -1 789 975 -1 753 000 -1 840 000 
Energi/fyring  11 -2 588 574 -1 506 852 -2 980 000 -2 980 000 
Kabel-/TV-anlegg   -1 239 912 -1 066 864 -1 067 000 -1 300 000 

Andre driftskostnader 12 -840 635 -1 057 221 -974 400 -1 041 000 

SUM DRIFTSKOSTNADER   -13 256 461 -26 648 290 -13 028 000 -14 212 600 

        
DRIFTSRESULTAT   2 430 290 -11 553 171 2 035 800 2 102 095 

        
FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: 

Finansinntekter  13 25 595 9 177 10 000 10 000 
Finanskostnader  14 -1 277 171 -940 486 -1 242 653 -1 258 000 

RES. FINANSINNT./-KOSTNADER -1 251 575 -931 308 -1 232 653 -1 248 000 

        
ÅRSRESULTAT     1 178 714 -12 484 479 803 147 854 095 

        
Overføringer: 
Til opptjent egenkapital  1 178 714 0   
Fra opptjent egenkapital  0 -12 484 478   
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122 - VETLANDSVEIEN BORETTSLAG 

BALANSE 

        
   

 

Note 

 

2013 2012 

EIENDELER 

ANLEGGSMIDLER 

Bygninger  
 

15 

 

56 839 550 56 839 550 
Tomt     

 

1 515 790 1 515 790 
Andel anleggsmidler i fellesanlegg 23 

 

95 125 69 749 
Andre varige driftsmidler 

 

16 

 

249 272 205 257 
Aksjer og andeler  

 

17 

 

100 100 
Øremerkede bankinnskudd 

 

24 

 

20 054 19 410 

SUM ANLEGGSMIDLER       58 719 891 58 649 856 

        
OMLØPSMIDLER 

Kundefordringer  
 

 
 

461 2 799 
Kortsiktige fordringer 

 

18 

 

128 458 524 418 
Driftskonto i OBOS-banken/OBOS  

 

1 042 394 2 229 727 
Sparekonto i OBOS-banken/OBOS  

 

2 530 048 2 010 162 
Andel omløpsmidler i fellesanlegg 23 

 

273 255 141 273 

SUM OMLØPSMIDLER       3 974 616 4 908 379 

        
SUM EIENDELER         62 694 507 63 558 235 

        
EGENKAPITAL OG GJELD 

EGENKAPITAL 

Innskutt egenkapital 388 * 100   
 

38 800 38 800 
Opptjent egenkapital    

 

27 063 229 25 884 515 

SUM EGENKAPITAL       27 102 029 25 923 315 

        
GJELD 

LANGSIKTIG GJELD 

Pante- og gjeldsbrevlån 

 

19 

 

33 133 338 33 833 426 
Borettsinnskudd  

 

20 

 

1 639 600 1 639 600 
Annen langsiktig gjeld 

 

21 

 

4 000 4 000 

SUM LANGSIKTIG GJELD       34 776 938 35 477 026 

        
KORTSIKTIG GJELD 

Leverandørgjeld    
 

447 160 1 854 786 
Kassekreditt (totalt innvilget kreditt kr 1 000 000) 

 

0 0 
Andel kortsiktig gjeld i fellesanlegg 23 

 

368 380 211 023 
Annen kortsiktig gjeld 

 
 

 

0 92 085 

SUM KORTSIKTIG GJELD       815 540 2 157 895 

        

SUM EGENKAPITAL OG GJELD     62 694 507 63 558 235 
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Pantstillelse   22  38 150 438 36 639 600 

Garantiansvar   23  3 624 494 2 076 249 

 
Oslo, 2.4.2014 

Styret i Vetlandsveien Borettslag 
 

 Lillian Slaaen /s/     Asgeir Thorstensen /s/      
  

Thomas Andersen /s/    
 

Olav Lærum /s/   Marianne Molberg Merli /s/   
 

 

        NOTE: 1 

REGNSKAPSPRINSIPPER 

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, god regnskapsskikk for små 
foretak og etter forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag. 
. 

INNTEKTER 

Felleskostnadene inntektsføres månedlig. 

      
  HOVEDREGEL FOR KLASSIFISERING OG VURDERING AV EIENDELER OG GJELD 

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige 

poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til anskaffelseskost. 

Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til 

anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være 

forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. 

Bygninger er ikke avskrevet da det er gjennomført vedlikehold som oppveier for verdiforringelse. 

Tomter avskrives ikke. Andre varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes 

økonomiske levetid. 
. 

FORDRINGER 

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til 
forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte 
fordringene.  
. 

SKATTETREKKSKONTO 

OBOS-konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DNB som er opprettet i henhold til 
Skattebetalingsloven § 5-12. Forskuddstrekk blir overført til nevnte konto ved utbetaling av 
styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. 
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NOTE: 2 

INNKREVDE FELLESKOSTNADER 

Felleskostnader   
 

 
 

11 889 204 
Garasjeleie   

 
 

 
19 860 

Lokaler    
 

 
 

313 044 
Trappevask   

 
 

 
349 200 

Rehabilitering   
 

 
 

2 328 000 

SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER     14 899 308 

      
  REDUKSJON GRUNNET TOMME LEIEFORHOLD 

Lokaler    
 

 
 

-21 654 

SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER     14 877 654 

    
 

 
 

 
NOTE: 3 

ANDRE INNTEKTER 

Parkering    
 

 
 

165 000 

Lokale-/lagerleie   
 

 
 

20 000 
Salg av nøkler   

 
 

 
150 

Salg tomteparsell   
 

 
 

50 000 
ENØK- tilskudd   

 
 

 
514 109 

Tomteleie Vetlandsveien Garasjelag 

 
 

 

6 120 
Vaktmestertjeneste   

 
 

 
500 

SUM ANDRE INNTEKTER         755 879 

    
 

 
 

 
NOTE: 4 

PERSONALKOSTNADER 

Arbeidsgiveravgift   
 

 
 

-42 300 

SUM PERSONALKOSTNADER       -42 300 

Det har verken vært ansatte eller lønnsutbetalinger i selskapet gjennom året. Selskapet er derav ikke 

pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. 

Arbeidsgiveravgiften knytter seg til styrehonoraret. 

 
       NOTE: 5 

STYREHONORAR 

Honorar til styret gjelder for perioden 2012/2013, og er på kr 300 000.  
I tillegg har styret fått dekket mat og drikke i forbindelse med styremøter for kr 1 660,- jf. note 12. 

 
       NOTE: 6 

REVISJONSHONORAR 

Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr 11 000. 
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NOTE: 7 

KONSULENTHONORAR 

Juridisk bistand   
 

 
 

-18 153 
OBOS    

 
 

 
-20 943 

OBOS Prosjekt AS   
 

 
 

-332 246 
3 x Biong AS   

 
 

 
-21 250 

SUM KONSULENTHONORAR       -392 591 

 
NOTE: 8 

DRIFT OG VEDLIKEHOLD 

Drift/vedlikehold bygninger  
 

 
 

-163 875 
Drift/vedlikehold VVS  

 
 

 

210 081 
Drift/vedlikehold elektro  

 
 

 
-121 345 

Drift/vedlikehold utvendig anlegg 

 
 

 

-2 940 391 
Drift/vedlikehold fyringsanlegg  

 
 

 
-20 668 

Drift/vedlikehold vaskerianlegg  
 

 
 

-7 794 
Drift/vedlikehold parkeringsanlegg  

 
 

 
-8 125 

SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD       -3 052 115 

Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av 
bygningene. 

 
       NOTE: 9 

KOMMUNALE AVGIFTER 

Vann- og avløpsavgift  
 

 
 

-999 988 
Feieavgift    

 
 

 
-4 998 

Renovasjonsavgift   
 

 
 

-681 224 

SUM KOMMUNALE AVGIFTER       -1 686 210 

    
 

 
 

 
NOTE: 10 

VASKERI 

Vaskeriinntekter   
 

 
 

53 218 

KOSTNADER VASKERI 

Elektrisk energi   
 

 
 

-40 024 
Reparasjon/vedlikehold vaskeri 

 
 

 
-37 029 

SUM KOSTNADER VASKERI         -77 053 

SUM VASKERI           -23 835 

    
 

 
 

 
NOTE: 11 

ENERGI / FYRING 

Elektrisk energi   
 

 
 

-478 297 
Fjernvarme   

 
 

 

-2 110 277 

SUM ENERGI / FYRING         -2 588 574 
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NOTE: 12 

ANDRE DRIFTSKOSTNADER 

Container    
 

 
 

-49 993 
Skadedyrarbeid  

 
 

 
-7 500 

Diverse leiekostnader/leasing  
 

 
 

-142 584 
Verktøy og redskaper  

 
 

 
-1 248 

Driftsmateriell   
 

 
 

-4 214 
Vakthold    

 
 

 
-9 279 

Renhold ved firmaer   
 

 
 

-522 000 
Andre fremmede tjenester  

 
 

 
-24 665 

Kontor- og datarekvisita  
 

 
 

-8 427 
Kopieringsmateriell   

 
 

 
-66 

Trykksaker   
 

 
 

-6 800 
Møter, kurs, oppdateringer mv  

 
 

 

-6 320 
Andre kostnader tillitsvalgte  

 
 

 

-1 660 
Andre kontorkostnader  

 
 

 
-329 

Telefon/bredbånd   
 

 
 

-16 810 
Telefon, annet   

 
 

 
-3 974 

Porto    
 

 
 

-30 695 
Bankgebyr   

 
 

 
-4 074 

SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER     -840 635 

    
 

 
 

 
NOTE: 13 

FINANSINNTEKTER 

Renter av øremerkede midler  
 

 
 

578 
Renter av driftskonto i OBOS-banken/OBOS  

 
4 289 

Renter av sparekonto i OBOS-banken/OBOS  
 

20 114 
Andel renteinntekter Oppsal Vaktmestersentral  

 
614 

SUM FINANSINNTEKTER         25 595 

    
 

 
 

 
NOTE: 14 

FINANSKOSTNADER 

Renter på lån i Eika Boligkreditt AS 1 
 

 
 

-705 555 
Renter på lån i Eika Boligkreditt AS 2 

 
 

 
-565 776 

Termingebyr lån i Eika Boligkreditt 
 

 
 

-1 200 
Renter og provisjon kassekreditt 

 
 

 
-4 285 

Andel rentekostnader Oppsal Vaktmestersentral  
 

-355 

SUM FINANSKOSTNADER         -1 277 171 

    
 

 
 

 
NOTE: 15 

BYGNINGER 

Kostpris/Bokf.verdi 1957  
 

 
 

16 249 100 
Oppskrevet 1972   

 
 

 
2 112 550 

Tilgang 1989   
 

 
 

38 477 900 

SUM BYGNINGER           56 839 550 
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Tomten ble kjøpt i 1986. Gnr.146/bnr.240 m. flere.  

Bygningene er ikke avskrevet. Styret har i stedet vurdert at tilstrekkelig vedlikehold er 

gjennomført, jf. noten om drift og vedlikehold. 

NOTE: 16 

VARIGE DRIFTSMIDLER 

Kopimaskin 
Tilgang 1995  

 
  18 327 

 Avskrevet tidligere  
 

  -18 326 
      

  

1 
Kortautomat 
Kostpris   

 
  49 456 

 Avskrevet tidligere  
 

  -29 143 
 Avskrevet i år  

 
  -7 065 

      
  

13 248 
PC med utstyr 
Tilgang 1993  

 
  15 374 

 Tilgang 1998  
 

  21 220 

 Tilgang 2005  
 

  15 780 
 Avskrevet tidligere  

 
  -52 373 

      
  

1 
PC 2 
Tilgang 2007  

 
  28 213 

 Avskrevet tidligere  
 

  -28 211 

      
  

1 
PC 3 
Tilgang 2007  

 
  23 980 

 Avskrevet tidligere  
 

  -23 979 

      
  

1 
PC 4 
Tilgang 2007  

 
  16 010 

 Avskrevet tidligere  
 

  -16 009 

     
 

 
 

1 
Vaskemaskin 
Kostpris   

 
  73 275 

 Avskrevet tidligere  
 

  -47 106 

 Avskrevet i år  
 

  -10 468 
     

 
 

 

15 701 
Vaskemaskin nr. 2 
Tilgang 2012  

 
  31 658 

 Avskrevet tidligere  
 

  -3 392 
 Avskrevet i år  

 
  -4 523 

     
 

 
 

23 743 
Vaskemaskin nr. 3 
Kostpris   

 
  37 938 

 Avskrevet tidligere  
 

  -4 065 

 Avskrevet i år  
 

  -5 420 
     

 
 

 

28 453 
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Vaskemaskin nr. 4 
Tilgang 2013  

 
  76 556 

 Avskrevet i år  
 

  -5 468 
     

 
 

 

71 088 
Rulle 
Tilgang 2013  

 
  28 694 

 Avskrevet i år  
 

  -683 
     

 
 

 

28 011 
Fyringsanlegg 
Tilgang 1992  

 
  480 000 

 Avskrevet tidligere  
 

  -479 999 
     

 
 

 

1 
Lekeapparat 
Kostpris   

 
  193 263 

 Avskrevet tidligere  
 

  -96 632 
 Avskrevet i år  

 
  -27 609 

     
 

 
 

69 022 

SUM VARIGE DRIFTSMIDLER       249 272 

      
  SUM ÅRETS AVSKRIVNINGER       -61 236 

    
 

 
 

 
NOTE: 17 

AKSJER OG ANDELER 

Selskapet eier en andel i Oppsal Samfunnshus. Denne investeringen er regnskapsført etter 

kostmetoden, det vil si at de er bokført til opprinnelig kjøpspris. 

 
      Balanseført verdi:  
    

Antall andel: Pålydende:   
Oppsal Samfunnshus  

 
1 100 100 

 
       NOTE: 18 

KORTSIKTIGE FORDRINGER 

Avregning 2013 Oppsal Vaktmestersentral  
 

116 576 
Andre forskuddsbetalte kostnader (vil bli kostnadsført i 2014) 

 
11 882 

SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER     128 458 

Posten "Andre forskuddsbetalte kostnader" inkluderer mottatte, ikke betalte fakturaer som 
vedrører 2014, med motpost i leverandørgjeld. Utbetaling vil skje i 2014. 
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NOTE: 19 

PANTE- OG GJELDSBREVLÅN 

Eika Boligkreditt AS 1 
Lånet er et annuitetslån med flytende rente. 
Renter 31.12.13: 3,85 %, løpetid 30 år 
Opprinnelig 2009  

 
  -20 000 000 

 Nedbetalt tidligere  
 

  1 166 574 

 Nedbetalt i år  
 

  429 512 
      

  

-18 403 914 
Eika Boligkreditt AS 2 
Lånet er et annuitetslån med flytende rente. 
Renter 31.12.13: 3,85 %, løpetid 20 år 
Opprinnelig 2012  

 
  -5 011 935 

 Nedbetalt tidligere  
 

  -9 988 065 

 Nedbetalt i år  
 

  270 576 

     
 

 
 

-14 729 424 

SUM PANTE- OG GJELDSBREVLÅN     -33 133 338 

    
 

 
 

 
NOTE: 20 

BORETTSINNSKUDD 

Opprinnelig 1957   
 

 
 

-1 632 100 
Korrigert innskudd   

 
 

 
2 500 

Nedbetaling økning tidl.  
 

 
 

2 062 550 
Oppskrevet 1972   

 
 

 
-2 062 550 

Tjenesteleilighet nr. 114, solgt i 1995 
 

 
 

-5 000 
Tjenesteleilighet nr. 119, solgt i 2001 

 
 

 

-4 700 

SUM BORETTSINNSKUDD         -1 639 600 

    
 

 
 

 
NOTE: 21 

ANNEN LANGSIKTIG GJELD 

Andre innskudd   
 

 
 

-4 000 

SUM ANNEN LANGSIKTIG GJELD       -4 000 

    
 

 
 

 
NOTE: 22 

PANTSTILLELSE 

Av anleggets bokførte gjeld er følgende sikret ved pant: 
. 

Borettsinnskudd:   
 

 
 

1 639 600 
Pantelån:    

 
 

 

33 133 338 
Påløpne avdrag:   

 
 

 
0 

TOTALT             34 772 938 
. 
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Eiendommen som er stillet som sikkerhet hadde pr. 31.12.2013 følgende bokførte verdi: 
. 

Bygninger:   
 

 
 

56 839 550 
Tomt:    

 
 

 

1 515 790 

TOTALT             58 355 340 

    
 

 
 

 
NOTE: 23 

GARANTIANSVAR/ANDEL ANLEGGSMIDLER/LANGSIKTIG GJELD I FELLESANLEGG 

Selskapet eier 10,16 % av Oppsal Vaktmestersentral. 
Selskapet har solidaransvar for den samlede gjeld i Oppsal Vaktmestersentral og  
garantiansvar refererer seg til den samlede gjeld i Oppsal Vaktmestersentral og utgjør  
kr 3 624 494. 
Selskapets andel i Oppsal Vaktmestersentral vises i balansen både under eiendels- og 
gjeldssiden under posten "andel omløpsmidler i fellesanlegg" og "andel anleggsmidler i 
fellesanlegg" og "andel kortsiktig gjeld i fellesanlegget". 
Selskapet andel av driftkostnader i Oppsal Vaktmestersentral er inntatt i resultatregnskapet under 
posten "kostnader sameie". 
Til orientering vedlegges sameiets regnskap. 

        NOTE: 24 

ØREMERKEDE BANKINNSKUDD 

Øremerkede bankinnskudd er avsatte midler som kun skal brukes til formål som generalforsamlingen 
har fastsatt. 
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Forslag til årsmøtet 
 

A) Opprettholdelse av ordningen med komprimatorbil 
 

 
 
Styrets innstilling:  
Komprimatorbilen er ikke ment å brukes til det den blir brukt til i dag. Dette er en ordning fra 
«tidligere tider», hvor færre hadde bil, og det var vanskelig å frakte større ting bort. Meningen var 
at man skulle ha anledning til å tømme sine egne boder for overflødige ting etter opprydding en 
eller to ganger i året. Det som kastes nå, er rester etter oppussing, og møbler som er gått ut på 
dato, og det aller meste blir stablet i fellesrommet i kjellerne.  
 
Det har kommet mange reaksjoner på en eventuell fjerning av komprimatorbilen. Styret er ikke 
uvillige til å gjøre en ny vurdering. Vi støtter imidlertid ikke oftere tømming. Det er bodopprydding 
komprimatorbilen er ment å dekke, og det er på tide at hver og en tar ansvar og selv frakter bort 
ting de ikke får plass til i egen bod.  
 
Styret forutsetter at kjellerne tømmes helt for alt annet enn sykler og barnevogner i forbindelse 
med vårdugnaden, og vurderer behovet for komprimatorbil i forhold til utviklingen.  
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I forbindelse med saken vises det til styrets forslag om vedtektsendring/ fullmakt til å sette opp 
kameraovervåking i kjellerne, først og fremst med tanke på brannsikkerheten. 
 
Forslag til vedtak:  
Komprimatorbil bestilles i forbindelse med vårdugnaden, forutsatt at samtlige kjellere tømmes for 
alt annet enn sykler og barnevogner. Situasjonen vil bli vurdert fortløpende i forhold til 
brannsikkerhet.  
 
Saksbehandlingens merknad: Komprimatorbil er allerede bestilt til 7. mai, i forbindelse med 
vårdugnad. 
 

B) Utvidelse av vaskeritider 
 

 
 
Styrets innstilling: 
Styret frykter at utvidet åpningstid fører til at uvedkommende skal benytte vaskeriet som et sted å 
«henge» på kveldstid. Det må også tas hensyn til at det er vifter i vaskeriet som bråker mot 
tilstøtende soveromsvinduer, døren bråker også for de med leiligheter tett på. Styret er av den 
oppfatning av at åpningstidene er mer en generøse i dag. Vi tror uansett ikke at utvidet åpningstid 
vil føre til at flere henter tøyet sitt, det ligger ofte vasket tøy i maskinene natten over. Vi mener at 
dagens ordning er svært fleksibel, vaskeriet er tross alt åpent 7 dager i uken.  
 
Forslag til vedtak:  
Forslaget avvises. 
 
Saksbehandlingens merknad: Saken krever alminnelig flertall av de avgitte stemmer for å vedtas. 
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C) Nye husordensregler 
Forslaget er sendt inn av styret. 

 
Bakgrunn for forslaget: 
Våre husordensregler har ikke vært endret på lenge. Styret mottar jevnlig henvendelser med 
behov for avklaringer i forhold til bestemmelsene i husordensreglene. Flere av klagesakene som er 
behandlet i løpet av perioden relateres også hovedsakelig til brudd på husordensreglene. Vi mener 
tiden er inne for fornying av husordensreglene i forhold til hvordan man ønsker å ha det i 
borettslaget. 
 
Forslag til vedtak: 
Nye husordensregler vedtas i sin helhet. 
 
Saksbehandlingens merknad: Saken krever alminnelig flertall av de avgitte stemmer for å vedtas. 
 

D) Endring av vedtektene  
Forslaget er sendt inn av styret. 
 

Bakgrunn for forslaget: 
Styret ønsker å få vedtektsfestet fullmakt til å installere kameraovervåking i fellesrommene i de 
kjellerne hvor det blir satt ned private effekter, gjenstander og søppel. Det har vist seg svært 
utfordrende å få en slutt på forsøplingen i kjellerne, og som et ledd i bevisstgjøringen i forhold til 
brannsikkerhet, ønsker vi fullmakt til å overvåke de kjellerne hvor problemet er størst. 
 
I tillegg til dette har et par oppganger slitt med gjentakende innbrudd/tyveri i boder. Styret 
mistenker at dette er relatert til spesifikke leiligheter i de respektive oppgangene, men for å 
forsøke å forhindre ytterligere innbrudd i de kjellerne dette gjelder, ønsker vi å kunne ha mulighet 
til å sette opp kameraovervåking som preventivt tiltak. 
 
Vi ønsker å flytte vedlikeholdsansvaret for vinduer og verandadør utvendig over på eier. Dette 
kunne spart borettslaget for kostnader forbundet med fortløpende utskifting av vinduer. En del av 
disse vinduene ville hatt mye lenger levetid, dersom de var skrapt rene for gammel maling og gitt 
et nytt malingsstrøk. Det samme gjelder verandadørene, det er for mange som sitter og ser på at 
dørene råtner på grunn av gammel maling og råte. 
 
Utover dette er det kun mindre redaksjonelle endringer i vedtektene. Alle endringene er markert 
med grått felt. 
 
Forslag til vedtak: 
Vedtektsendringene vedtas som skissert. 
 
Saksbehandlingens merknad: Saken krever kvalifisert flertall (2/3) av de avgitte stemmer for å 
vedtas. 
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VALGKOMITEENS INNSTILLING 
 

A. Som styremedlem for 2 år foreslås:  
Thomas Andersen  Vetlandsveien 81 A 

 
Følgende styremedlemmer er ikke på valg: 
 Lillian Slaaen Vetlandsveien 93 A 2013-2015 

 Asgeir Thorstensen Bjartveien 1 B 2013-2015 

 Olav Lærum Vetlandsveien 93 A 2013-2015 

 Marianne Molberg Merli Vetlandsveien 95 B 2013-2015 

 
B.  Som varamedlemmer for 1 år foreslås: 

 1. Stein Mellemberget  Vetlandsveien 95 B 
 2.  Cathrine Johnsrud  Vetlandsveien 95 B 
 3. Ann Dagrun Larsen  Vetlandsveien 97 A 
  

C. Som valgkomité for 1 år foreslås: 
Marianne Retvik   Vetlandsveien 95 A 

  Marianne M. Merli  Vetlandsveien 95 B 
 

D. Som delegert til OBOS generalforsamling foreslås: 
Asgeir Thorstensen  Bjartveien 1 B 

 
  Som vara for delegert til OBOS generalforsamling foreslås: 

Thomas Andersen  Vetlandsveien 81 A 
 

E. Som delegert til styret i Oppsal Vaktmestersentral foreslås: 
Lillian Slaaen    Vetlandsveien 93 A 

 
  Som vara for delegert til Oppsal Vaktmestersentral foreslås: 
  Olav Lærum    Vetlandsveien 93 A 
 
Oslo, 1.3.2014 
 
I valgkomiteen for Vetlandsveien Borettslag 
Marianne Molberg Merli /s/       Marianne Retvik /s/     Liv Royal /s/ 
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Styrets arbeid 
 
Styret har siden siste ordinære generalforsamling avholdt 13 styremøter, og behandlet nærmere 
200 saker. I tillegg har det vært avholdt korte planleggingsmøter i forbindelse med spesifikke 
saker, samt enkelte møter med entreprenører/håndverkere og vaktmesterne.  
Styret har fordelt de ulike ansvarsområdene seg imellom for å lette vedtaksprosessen i 
styremøter, og sørge for ryddige prosesser. Imidlertid presiseres det at vi jobber sammen som ett 
styre, og hjelper hverandre der vi kan. 
 

 Fordeling av ansvarsområder: 

o Hjemmesider: Thomas, har deltatt på kurs, vår mann på «innsiden» i 

renovasjonsetaten. 

o Fast møteinnkaller/referent: Lillian 

o Parkeringsplasser: Asgeir og Marianne 

o Varme og vann: Olav. Har hatt ansvaret for leilighetsinspeksjonene, følger opp 

Hafslund. 

o Fakturabehandling: Thomas attesterer, Asgeir godkjenner 

o E-post henvendelser/generelle henvendelser til styret: Lillian 

o Smart Security/Canal Digital/Securitas: Asgeir 

o Representant på styremøtene i Oppsal Vaktmestersentral: Olav  

o HMS: Marianne, har gått HMS-runde med Infratek og deltatt på HMS-kurs. 

o Økonomi: Lillian 

 
Stein Mellemberget, vara, har deltatt på omtrent samtlige styremøter i perioden, og er en ressurs i 
meningsutvekslingene i styret. Vi er takknemlige for at en av varene følger arbeidet såpass tett, 
slik at vi har en stand-in ved eventuelt sykdomsfrafall eller liknende. 
 

 Hvordan vil vi fremstå? 

Det første styret vedtok når vi startet opp i fjor, var at det skulle være full åpenhet om saker i 
styret. Alle saker (med unntak av de mindre sakene som angår den daglige driften og 
vaktmestersentralen) har blitt behandlet på styremøtene. Alle vedtak er protokollført, og styret 
har sluttet seg godt om sakene som har vært behandlet. Som et ledd i denne prosessen vedtok vi 
at alt som sendes ut fra styret, er med vår logo på, og vi skal sende ut informasjon jevnlig, slik at 
beboerne føler seg involvert i driften i borettslaget. De som kontakter styret skal føle at de blir 
møtt på en ordentlig måte, hørt, og vi ønsker en god dialog med beboerne. 
 

 Opprydding i vaskeriet 

I starten mottok vi mange klager på bruken av vaskeriet. Vi ble nødt til å ta enkelte grep, og alle 
lapper og skriv ble byttet ut med laminerte oppslag. Nye ordensregler ble hengt opp. Det ble 
bestilt rengjøring av vaskeriet en gang ekstra i uken, samtidig som vi informerte om at tøy som ble 
lagt igjen på benken nå jevnlig blir kastet. Vi har også fulgt opp vaktmestersentralen tettere i 
forhold til tømming av søppelsekken i vaskeriet. Klagene på vaskeriet har blitt langt færre etter at 
vi tok disse grepene, og flere har meldt tilbake at vaskeriet nå er langt hyggeligere å bruke. Det er 
fremdeles enkelte som stjeler andres vasketid og som ikke respekterer verken ordensregler eller 
vasketavle, men målet vårt med at et renere og ryddigere lokale gir høyere «moral» og trivsel hos 
brukerne, er langt på vei nådd. 
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2 nye maskiner er innkjøpt i perioden, etter at et par av maskinene var av en slik dato at det ikke 
lenger var mulig å bestille ekstra deler.  
 

 Bytte av forsikringsselskap 
Kort tid etter forrige generalforsamling innhentet vi tilbud fra flere forsikringsselskaper. Ny avtale 
ble inngått med Gjensidige Forsikring, med en årlig besparelse på ca kr 700 000. Det nye tilbudet 
hos Gjensidige ga også borettslaget en egenandel ved skadesaker på kr 6 000 mot kr 25 000 hos 
KLP.  
 

 Leilighetsinspeksjon 

En forutsetning for avtalen med Gjensidige, var en kartlegging av alle vann- og varmeinstallasjoner 
i samtlige leiligheter. P.t. er det kun 17 leiligheter vi ikke har vært i, disse vil vi jobbe videre med, 
slik at vi kommer i mål med kartleggingen i samtlige andeler. 
 

 Vaktmestersentralen 

Vi har hatt tett dialog med vaktmestersentralen i perioden. Styret er takknemlige for den nære 
beliggenheten til sentralen, og selv om vi ikke har vært optimalt fornøyd med alle punkter i 
tjenesten som har blitt levert, føler vi at vi er på vei i riktig retning. Saker som blir meldt inn, blir 
tatt tak i. Vi har forsøkt å vise hensyn til at det er nytt styre og ny daglig leder i sentralen, og at det 
tar tid å få alt på plass. 
 
Vi har hatt møter med vaktmestersentralen om ny avtale, og vi håper at denne er på plass i løpet 
av kort tid. 
 
Vi mottar enkelte klager på vaktmestersentralen. Noe av klagene er berettiget, men en del blir 
meldt inn lenge etter at arbeidet er avsluttet. Da blir det vanskelig for oss å følge opp. Vi 
oppfordrer alle som ikke er fornøyd med tjenestene som blir levert, om å melde fra om dette med 
gang. Vi er åpne for konstruktive tilbakemeldinger. Vi ber samtidig alle om å huske på at 
vaktmesteren ikke kan være på samtlige trapper/inngangspartier og måke kl. 07:45 om morgenen, 
selv om det har kommer noen centimeter med snø. Det er heller ingen her som har privat 
vaktmestertjeneste, avtalen gjelder borettslaget som helhet. 

 
 Jordingsfeil på strømstolper 

Strømstolpene utenfor Vetlandsveien 95 hadde vært strømløse i et par års tid, før det ble gravd 
opp og nye kabler ble lagt sommeren 2013.  
 

 Oppsyn med energiforbruket 

Vi holder tett oppsyn med energiforbruket i borettslaget. Energimålerne leses av en gang i uken, 
for å undersøke om tallene til Hafslund stemmer 
 

 Gjennomgang av kontrakter, indeksreguleringer 

I forbindelse med utarbeidelse av budsjett for 2014, gjennomgikk vi samtlige leiekontrakter i 
borettslaget; vaktmestersentralen, barnehagen og renseriet (renseriet hadde nylig fått ny 
leieavtale). Det viste seg at leiekontraktene ikke hadde vært indeksregulert på mange år. Dette er 
nå gjort fra siste regulering og frem til i dag. Den eneste kontrakten vi ikke har fått regulert, er 
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leiekontrakten til garasjesameiet. Her foreligger en gammel kontrakt og vi ønsker å etablere ny 
kontrakt på tomteleien. 
 

 Opprydding i utleieforhold 

Inspeksjonen av vann- og varmetilkoblinger i alle leiligheter avdekket at flere leiligheter i 
borettslaget var utleid uten at det var søkt om tillatelse. I samarbeid med OBOS er dette nå ryddet 
opp i, og alle bruksoverlatinger er registrert og følges opp i forhold til innvilget periode. 
 

 Klagesaker 

I løpet av året har vi behandlet flere klagesaker i borettslaget. Sett i forhold til antall leiligheter er 
det likevel ikke mange. Alt avhengig av «alvorlighetsgraden» i klagen, blir klagebrev utarbeidet av 
enten styret eller forvaltningskonsulenten i OBOS. Det er viktig for oss å presisere at alle klager blir 
behandlet konfidensielt, og klager blir holdt anonym i klageprosessen. Vi oppfordrer alle til å si i 
fra til oss dersom man opplever ubehageligheter. 
 

 Søppel i kjellerne 

Hensetting av søppel i kjellerne har vært en stadig tilbakevendende sak for styret dette året. Vi 
synes det er synd at forbudet mot hensetting av private effekter og avfall i kjelleren ikke 
respekteres. Vi har et ansvar for at brannsikkerheten ivaretas, og vi har fått bemerkninger på at 
situasjonen i borettslaget ikke er tilfredsstillende. Vi håper at kjellertømming på årets dugnad vil 
hjelpe, samt at vi kommer til å foreta hyppigere inspeksjoner i kjellerne. Det vises for øvrig til 
styrets forslag om fullmakt til installering av kameraovervåking i de kjellerne situasjonen ikke blir 
bedre. 
 

 HMS-tiltak i forhold til brannsikring 

Styret har nylig inngått avtale med Norsk Brannvern om årlig inspeksjon av brannsikkerheten i 
borettslaget. Alle leiligheter skal ha fått utdelt ny skumslukker og optisk røykvarsler. (1 stk i 
leiligheter på ett plan, 2 stk i leiligheter over 2 plan). Avtalen innefatter også årlig tilsyn av slukkere 
og røykvarslere. 
 
De som ikke hadde anledning til å være hjemme noen av kveldene Norsk Brannvern tok runden, 
kan hente og kvittere ut slukker og røykvarsler på styrekontoret etter avtale med styret. Vi 
kommer tilbake med informasjon om dette. 
 

 HMS og el-sikkerhet 

Infratek har befart alle tekniske rom/hovedtavler, og kommet med bemerkninger der det må 
igangsettes tiltak eller utbedringer. Utbedringer er foretatt av elektriker, de resterende er det søkt 
om utsettelse på til fjernvarmeanlegget blir slått av. 
 

 Nye avfallsdunker 

Resten av de nye avfallsdunkene kom på plass våren 2013. Vi har observert litt løse lokk her og 
der, men leverandør skal nå ha tatt en runde og festet de som ikke var satt ordentlig på.  
 

 Ny hjemmeside 

Borettslaget har jobbet med å få på plass ny hjemmeside. De gamle sidene var relativt triste, og 
besværlige å vedlikeholde/oppdatere. De nye sidene er enkle å redigere, og gir en helt annen 
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visuell opplevelse. Målet vårt er å legge ut jevnlig informasjon på de nye sidene, slik at vi når flest 
mulig med informasjon der. 
 

 Inngangspartiene i Løypeveien 

De påbegynte arbeidene med inngangspartiene i Løypeveien skapte litt hodebry for styret i høst, 
når budsjettet skulle utarbeides (inngangspartiene ble revet i forbindelse med drenering). Det var 
tilsynelatende ikke laget noen plan på hvordan prosjektet skulle finansieres, og borettslaget hadde 
ingen stor reserve på sparekonto til å dekke dette med. Målet vårt var å klare kostnaden med 
inngangspartiene uten ytterligere låneopptak, og ta dette over driften i 2013/2014.  Av den grunn 
er alt som ikke er høyst nødvendig vedlikehold lagt på is inntil vi er i mål med prosjektet og kan 
gjøre opp status. 
 

 Skillevegger 

Styret mottok klager på manglende skillevegger i fjor høst. Skillevegger var fjernet flere steder i 
borettslaget, og medførte i enkelttilfeller sjenanse og helt åpent innsyn inn til nærliggende 
leiligheter. Styret er av oppfatning om at skillevegger skal være på plass på begge sider på 
balkongene. Skilleveggene er en del av fasaden, som skal være så helhetlig som mulig. Det vises 
for øvrig til styrets forslag til nye husordensregler omkring dette. 
 

 Reparasjon av vinduer 

Inntil vi får kartlagt tilstanden på vinduene, har vi opprettet kontakt med en håndverker, som 
kjenner våre vinduer godt, og som kan foreta reparasjoner på disse inntil videre. Kontakt styret 
dersom du opplever problemer med vinduene. 
  

 Ny forvaltningskonsulent i OBOS 

Høsten 2013 fikk borettslaget ny fast forvaltningskonsulent, Nina Christin Braaten. Vi har et meget 
godt samarbeid med Nina, som er svært ryddig å forholde seg til, og en god sparringspartner for 
styret, i saker hvor vi trenger en «second opinion». 
 

 Forhold omkring tidligere styreleder 

I 2013 ble tidligere styreleder og tidligere daglig leder i Oppsal vaktmestersentral politianmeldt 
grunnet mistanke om underslag. Denne saken er fortsatt under etterforskning. I 2013 tok 
imidlertid Oppsal vaktmestersentral også ut privat søksmål mot tidligere styreleder og tidligere 
daglig leder. Søksmålet var et erstatningssøksmål hvor de midlene man mistenker er underslått ble 
krevd tilbake. Våren 2014 ble det inngått et rettsforlik mellom partene. 
Styret har gått gjennom fakturaene fra de årene Larsen satt som styreleder, og ikke funnet at det 
vil være lønnsomt å gå videre med etterforskning av disse. 
 

 Inngåtte avtaler i perioden 

o Brannsikring: Avtale med Norsk Brannvern om utskifting av alle slukkere til 

skumslukkere og installering av optiske røykvarslere. Årlig tilsyn. 

o Niwi Miljøtiltak AS: Rengjøring av avfallsstasjoner to ganger årlig. 

o OBOS Prosjekt: Total tilstandsvurdering, med oppstart mai/juni 2014. 
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 Videre fremdrift: 

o Ferdigstillelse av inngangspartiene i Løypeveien, og også tilbakestilling av 

utearealene med asfaltering, beplantning etc. 

o Takene på svalgangene: Vi har mottatt enkelte klager på at takene lekker mer ved 

regnvær nå enn tidligere, og at det tidvis blir veldig glatt på svalgangene. Vi er i 

kontakt med håndverker for å få vurdert eventuelle tiltak. 

o Radonmåling: Blir igangsatt vinteren 2014, i første omgang i samtlige leiligheter i 

første etasje. 

o Remerking av samtlige parkeringsplasser. 

o Leilighetsinspeksjon: Vi skal opprette dialog med Gjensidige i forbindelse med 

risikovurdering av resultatene etter inspeksjonen i høst.  

o Brannsikring fellesarealer: I samarbeid med Norsk Brannvern vil vi sørge for så god 

sikring som mulig av fellesarealene. I den forbindelse vil vi også utarbeide 

rømningsoversikt og henge opp i alle oppgangene. 

o Tilstandsvurdering: Tilstandsvurderingen fra OBOS Prosjekt vil gjøre det lettere for 

styret å planlegge vedlikeholdet og økonomien i årene som kommer. Vi er nødt til å 

ha et bedre grunnlag å jobbe ut fra enn det vi har i dag. Den siste 

tilstandsvurderingen som er foretatt, er utdatert. Spørsmål som dukker opp, er 

blant annet utskifting av vinduer, felles varmtvannsforsyning i kjellerne etc.  

o Ladestasjoner for el-biler: Forespørslene om dette er økende. Inntil videre har 

styret vurdert størrelsen på den totale forespørselen dithen at vi avventer en 

eventuell innstallering av ladepunkter. Dette er imidlertid en sak vi følger opp om 

det blir nødvendig. Utfordringen er ledningsnettet i borettslaget, som ikke er kraftig 

nok til å håndtere lading av el-biler. 

o Reforhandling av avtalen om trappevask. 

o Lekkasjer i de tidligere søppelrommene: Det kan synes som om det har vært 

lekkasje/kondensskade, som følge av at rommene nå står tomme. Dette kartlegges, 

og målet er at de tidligere søppeltommene på sikt kan benyttes til parkering av 

enten barnevogner eller sykler.  Dette blir nok ikke i år, men styret ønsker å ta med 

seg denne saken videre.  

o Oppussing av oppganger. 

Videre fremdrift vil vurderes sammen med tilstandsvurderingen fra OBOS Prosjekt. 
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Øvrig orientering om borettslagets drift 
 

Styret  
Styret har kontor i Vetlandsveien 87,  tlf. 915 71 576.  
Styrets medlemmer er å treffe på kontoret den andre mandagen i hver måned mellom kl. 18:00 – 
18:30. Behovet for beboermøter vil vurderes når ny hjemmeside er oppe og går for fullt.  
E-post: vetlandsvn@styrerommet.net. 
Se også borettslagets hjemmesider på www.vetlandsveien.no 
 
Retningslinjer for styrearbeid 
Styret har vedtatt retningslinjer for styrearbeid som klargjør de krav som stilles til borettslagets 
tillitsvalgte. Retningslinjene omhandler styreansvar knyttet til forvaltning av økonomiske verdier, 
habilitet, taushetsplikt, honorering og håndtering av utbetalinger. 
 

Vaktmestertjeneste 
Borettslaget er med i sameiet Oppsal Vaktmestersentral (eierandel per 31.12.12 er 10,16 %). 
Sentralen ble opprettet 1.4.1970 og betjener 6 borettslag på Oppsal, 2 på Bøler, 2 på Hellerud-
området med ordinært vaktmesterarbeid. Dette omfatter til sammen 3.089 leiligheter.  
Sentralen står også til tjeneste med enklere reparasjonsarbeider for beboerne til selvkostpris, slik 
som reparasjon av kraner, tette avløp, sluk, klosetter, radiatorer o.a. 
 
Sentralen har kontorer i Løypeveien 2 og telefonen er 22 76 28 80. (Faks: 22 76 28 81).  
E-post: kontor@oppsalvaktmestersentral.no. Åpningstid: 08:00-15:00. 
Sentralen har også en hjemmeside: www.oppsalvaktmestersentral.no. 
Det er ikke registrert skader eller ulykker i sentralen i 2013. 
 

Parkering 
Vetlandsveien borettslag har i overkant av 180 parkeringsplasser som leies ut til beboerne. Disse 
fordeles etter ventelister med ansiennitet fra dato en satt seg på venteliste. Per dags dato må man 
forvente noe ventetid. Hvis du ønsker å sette deg på venteliste for parkeringsplass sender du en e-
post til vetlandsvn@styrerommet.net. Det er kun registrerte andelseiere som kan leie 
parkeringsplass. Det kan kun leies en parkeringsplass pr. andelsleilighet. 
Beboere som ikke disponerer egen biloppstillingsplass samt gjester henvises til å parkere i gaten.  
 
Parkeringsbestemmelsene er en del av borettslagets husordensregler. 
 
Det finnes også et privat garasjelag med garasjer i området. For informasjon kan du ringe  
922 05 211 ved Jon Petter Åsatun.  
 
Nøkler/skilt 
Nøkler/rekvisisjon kan kjøpes/bestilles ved henvendelse til Oppsal Vaktmestersentral. 
Skilt til ringeklokke og postkasse bestilles også hos Oppsal vaktmestersentral. 
 
Vaskeri 
Fellesvaskeriet er i Vetlandsveien 87 i samme lokaler som Tempo Rens. Vaskeriet skal brukes i 
henhold til gjeldende regler. Åpningstid er alle dager kl. 07:00 – 22:00. 
Betaling skjer med egne betalingskort som kan kjøpes hos Oppsal Vaktmestersentral.  
 

mailto:vetlandsvn@styrerommet.net
http://www.vetlandsveien.no/
mailto:kontor@oppsalvaktmestersentral.no
http://www.oppsalvaktmestersentral.no/
mailto:vetlandsvn@styrerommet.net
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Renhold 
Borettslaget har avtale med ØkoRent om vask av trappeoppganger og fellesarealer. Firmaet har 
også ansvar for matteservice. 
 
Forsikring 
Borettslagets eiendommer er forsikret i Gjensidige Forsikring med polisenummer 82519224. 
Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger med veggfast utstyr.  
Den dekker også bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig.  
 
Oppstår det skade i leiligheten, skal beboer sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig og 
prøve å kartlegge årsaken til skaden. Skaden meldes til forsikringsavdelingen i OBOS på telefon 
02333, eller e-post forsikring@obos.no. Forsikringsavdelingen melder skaden til 
forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader 
knyttet til skaden blir refundert eller betalt av forsikringsselskapet. 
 
Selv om borettslagets forsikring brukes, kan andelseier belastes hele eller deler av egenandelen 
dersom forholdet ligger innenfor andelseiers ansvar. 
 
Den enkelte andelseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre. 
 
Brannsikringsutstyr 
I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn skal alle boliger ha minst en godkjent 
røykvarsler, samt manuelt slokkeutstyr i form av pulverapparat eller brannslange. Det er 
borettslagets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er andelseiers ansvar å sørge for 
tilsyn og kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette til styret. 
 
Borettslaget har avtale med Norsk Brannvern om årlig ettersyn av slukkere og røykvarslere. 
 
HMS 
Internkontroll innebærer at borettslaget er pålagt å risikovurdere, planlegge, organisere, utføre, 
vedlikeholde og dokumentere forhold knyttet til helse, miljø og sikkerhet. 
 
Styret ivaretar internkontrollen av blant annet brannvern, felles elektrisk anlegg og 
lekeplassutstyr. Har borettslaget ansatte må det også oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven om 
vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet. Ved innkjøp av tjenester og ved dugnad er det 
spesielle rutiner som sikrer forsvarlig HMS. 
 
Garantert betaling av felleskostnader 
Borettslaget har avtale med OBOS Factoring AS om garantert betaling av felleskostnader. OBOS 
garanterer for overførsel til borettslaget hver måned og overtar deretter alt ansvar og risiko for 
eventuell manglende innbetaling av felleskostnader. 
 
Utleie av egen bolig (bruksoverlating) 
Det er ikke tillatt å leie ut eller overlate bruken av boligen til andre uten styrets samtykke og 
godkjennelse av bruker/eier. Søknadsskjema for utleie/bruksoverlating fås ved henvendelse til 
OBOS. 
 
  

mailto:forsikring@obos.no
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Forkjøpsrett 
Forkjøpsretten er en viktig medlemsfordel i OBOS. For hver enkelt bolig blir det ved salg fastsatt en 
egen frist for å melde bruk av forkjøpsretten (meldefrist). Medlemmer som vil benytte 
forkjøpsrett, kan melde seg direkte via OBOS annonsen på www.obos.no. 
Ved spørsmål om forkjøpsretten kan du henvende deg til OBOS på telefon 02333. 
 
Telefoni og bredbånd 
OBOS har avtale med Telio. Avtalen omfatter rabatter på hjemmetelefon, mobil, fast bredbånd og 
mobilt bredbånd. Rabatten fås ved å oppgi medlemsnummer/kundenummer i OBOS ved bestilling 
av tjenestene hos Telio. For ytterligere informasjon se www.obos.no. 
 
Kabel-TV  
Canal Digital er borettslagets leverandør av TV- og bredbåndstjenester. Har du spørsmål knyttet til 
dette kan du ringe Canal Digital på telefon 06090 eller besøke deres nettside www.canaldigital.no. 
 
Avtale om leveranse av elektrisk kraft 
OBOS har fremforhandlet en kraftavtale med LOS på vegne av boligselskapene forvaltet av OBOS. 
Borettslaget er tilsluttet avtalen med kraftleveranse til borettslagenes fellesanlegg. 
 
Energimerking 
Ved salg eller utleie av boliger skal det utarbeides en energiattest. På www.energimerking.no kan 
andelseieren utarbeide energiattest for sin bolig. 
 
Større vedlikehold og rehabilitering 
2013    Inspeksjon av vann- og varmekoblinger i alle leiligheter. Drenering Løypeveien 2. 
2012  Reparasjon av tak, mur i Løypeveien, takskier, reparasjon av pipe, utskifting av 

enkelte vinduer, nye søppelcontainere, tilkopling til fjernvarme og utskifting av 

radiator-kraner. 

2011         Drenering i Løypeveien 1 og Bjartveien 2. 

2010          Påbegynt reparasjon av tak. 

2008 – 2009       Påbegynt rørrehabilitering ved TT Teknikk AS. 

2007 - 2009       Oppussing av svalganger, rens av ventilasjonsanlegg 

2006         Vask av fasader, utvidelse av gangvei ved Kampheimveien 22, innkjøp av 

lekeapparater.  

2005    Oppretting av 6 nye parkeringsplasser. Igangsetting opprustning av lekeplasser. 

2003     Nytt callinganlegg. 

1997 - 1998  Rehabilitering av det elektriske anlegget; nye stigeledninger og nytt elektrisk  

     opplegg i alle leiligheter og fellesarealer. 

1995 - 1996  Nytt ledningsnett for fyringsanlegget.  

1994    Opprustning av utearealene, nyplanting. Elektrokjeler installert i fyrhus. 

1986 - 1989  Utskifting av vinduer, rehabilitering av fasader med tilleggsisolering, nye 

tak/isolering av loft. Nye balkonger. 

          

http://www.obos.no/
http://www.obos.no/
http://www.canaldigital.no/
http://www.energimerking.no/
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OPPSAL VAKTMESTERSENTRAL 

RESULTATREGNSKAP 

        
    Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 

   Note 2013 2012 2013 2014 

DRIFTSINNTEKTER: 

Innkrevde felleskostnader 2 15 865 633 15 463 692 16 702 700 17 010 000 

Innbetalinger   0 857 206 0 0 

Andre inntekter  3 1 180 586 1 812 871 250 000 96 000 

SUM DRIFTSINNTEKTER   17 046 220 18 133 769 16 952 700 17 106 000 

        
DRIFTSKOSTNADER: 

Personalkostnader  4 -10 860 991 -10 482 581 -11 000 000 -11 677 000 

Styrehonorar  5 -289 400 -179 600 -180 000 -290 000 

Avskrivninger  12 -269 905 -223 261 -334 000 -199 000 

Revisjonshonorar  6 -17 875 -10 500 -31 000 -31 000 

Forretningsførerhonorar  -107 684 -103 544 -107 700 -112 000 

Konsulenthonorar  7 -698 991 -77 784 -460 000 -520 000 

Kontingenter   0 -375 0 0 

Drift og vedlikehold  8 -56 091 -891 916 -130 000 -47 500 

Forsikringer   -88 452 0 -110 000 -100 000 

Energi/fyring   -6 055 0 0 -5 000 

Andre driftskostnader 9 -4 653 326 -6 166 209 -4 600 000 -3 977 500 

SUM DRIFTSKOSTNADER   -17 048 771 -18 135 770 -16 952 700 -16 959 000 

        
DRIFTSRESULTAT   -2 551 -2 000 0 147 000 

        
FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: 

Finansinntekter  10 6 040 3 608 0 0 

Finanskostnader  11 -3 489 -1 607 0 0 

RES. FINANSINNT./-KOSTNADER 2 551 2 000 0 0 

        
ÅRSRESULTAT     0 0 0 147 000 
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OPPSAL VAKTMESTERSENTRAL 
BALANSE 

        
   

 

Note 

 

2013 2012 
EIENDELER 
ANLEGGSMIDLER 
Andre varige driftsmidler 

 

12 

 

899 938 650 262 
Aksjer og andeler  

 

13 

 

2 000 2 000 
Langsiktige fordringer 

 
 

 

34 000 34 000 
SUM ANLEGGSMIDLER       935 938 686 262 

       
 OMLØPSMIDLER 

Restanser på felleskostnader 

 
 

 

0 316 
Kundefordringer  

 
 

 

0 49 604 
Kortsiktige fordringer 

 

14 

 

752 829 1 092 512 
Driftskonto i OBOS-banken/OBOS  

 

1 666 945 202 245 
Innestående i bank    

 

268 782 45 309 
SUM OMLØPSMIDLER       2 688 556 1 389 987 

       
 SUM EIENDELER         3 624 494 2 076 249 

       
 EGENKAPITAL OG GJELD 

EGENKAPITAL 
Opptjent 
egenkapital 

   

 

0 0 

SUM EGENKAPITAL       0 0 

       
 GJELD 

KORTSIKTIG GJELD 
Leverandørgjeld    

 

524 449 413 781 
Skyldig til offentlige myndigheter 15 

 

724 499 646 131 
Annen kortsiktig gjeld 

 

16 

 

2 375 547 1 016 337 
SUM KORTSIKTIG GJELD       3 624 494 2 076 249 

       
 SUM EGENKAPITAL OG GJELD     3 624 494 2 076 249 

       
 Pantstillelse  

 
  0 0 

Garantiansvar  
 

  0 0 
OSLO, 27.2.2014, 

STYRET FOR OPPSAL VAKTMESTERSENTRAL 
 

Nils Roverudseter /s/   Lene Kristin Ødemark /s/  Nils Jakob Aae /s/ 

 

Bengt Egholm /s/   Nora Fause /s/ Ottar Johannesen /s/ Olav Lærum /s/ 

 

Ole-Martin Løkkeberg /s/ Morten Lystad /s/ Anders Martin Pilgaard /s/ 
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HUSORDENSREGLER 
 

FOR 
 

VETLANDSVEIEN BORETTSLAG 
 

 
**************************************************** 

 
1. GENERELT 
Husordensreglene har til hensikt å sikre ro og orden og legge forholdene til rette for et hyggelig 
bomiljø. 
 
Alle med tilknytning til borettslaget må rette seg etter de til enhver tid gjeldende pålegg, regler og 
vedtekter. Ved eventuelle klager, plikter andelseieren å etterkomme disse. 
 
2. LEILIGHETENE 
Leilighetene og fellesarealene skal ikke brukes på en måte som sjenerer andre, eller svekker 
borettslagets omdømme.  
 
Det skal være alminnelig ro i leilighetene og fellesarealene mellom kl. 22:00 og kl. 07:00. 
Helligdagsfreden skal respekteres. 
 
Musikkøvelser, snekring og banking eller annen sjenerende støy er ikke tillatt på søndager og 
helligdager, lørdager etter kl. 17:00 og hverdager etter kl. 20:00. 
 
Musikkundervisning tillates bare etter spesiell avtale med borettslagets styre, og etter samtykke 
fra andelseierne i de tilstøtende leiligheter. 
 
Ved fester eller annen støy utover de generelle bestemmelsene, skal det gis nabovarsel minst 2 
dager i forveien. Det samme må gjøres forut for oppussingsarbeider o.l. 
 
3. HUSDYRHOLD 
Husdyrhold vurderes i hvert enkelt tilfelle ved søknad til styret. Katter tillates ikke, med mindre de 
holdes i bånd eller innendørs.  
Ved innvilget dyrehold skal følgende regler overholdes: 

- Dyreeier plikter å sørge for at dyreholdet ikke er til sjenanse for de øvrige beboerne i 
borettslaget.  

- Hunder skal føres i bånd på borettslagets eiendom. Dette inkluderer lekeplasser, plener 
og gangveier.  

- Dyreeier plikter å umiddelbart fjerne ekskrementer fra hunder.  
- Dyreeier er ansvarlig og erstatningspliktig for eventuelle skader dyr måtte påføre 

person eller eiendom. 
- Dyreeier plikter å overholde de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter om dyrehold 

(hundeloven, politivedtekter, regler om båndtvang etc). 
 

Dersom reglene om dyrehold ikke overholdes, skal styret gi skriftlig advarsel til dyreeier. Dersom 
en klage ikke bringer forholdene i orden, kan styret kreve at dyreholdet opphører. 



 36  Vetlandsveien Borettslag   

 
 

 

 
4. MATING AV FUGLER/DYR 
Eventuell mating av fugler må skje inne på egen balkong, og må forekomme på en slik måte at mat 
ikke faller ned, og at det ikke er til sjenanse for naboer i tilstøtende leiligheter. Det er ikke tillatt å 
legge ut mat til fugler eller dyr på fellesarealer eller borettslagets område. 
 
5. SØPPEL OG AVFALL 
Borettslaget er tilsluttet Oslo Kommunes Kildesortering. Plast, matavfall og restavfall skal sorteres 
i separate poser i tråd med bestemmelsene til renovasjonsetaten angående kildesortering i Oslo. 
Posene knyttes godt igjen før de kastes, slik at lukt og tilgrising av avfallsstasjonene unngås.  
Kildesortert søppel kastes i avfallsstasjoner plassert rundt i borettslaget.  
 
Det er strengt forbudt å kaste løst avfall, brennende gjenstander og oljeavfall i avfallsstasjonene. 
Skarpe gjenstander og glass må pakkes godt inn.  
 
Det er heller ikke tillatt å sette fra seg avfall ved siden av avfallsstasjonene (plastbokser, kasser, 
malespann etc.) 
 
Større gjenstander kan leveres på komprimatorbil, og skal i mellomtiden ikke oppbevares på 
fellesarealene, men i egen bod. Det er ikke anledning til å sette andre typer avfall i borettslagets 
fellesrom i kjellerne. Møbler og liknende skal ikke settes i fellesarealene, og den enkelte beboer 
må selv sørge for å transportere bort fra området. Både gjenbruksstasjonen på Brobekk, og 
Grønmo tar imot en rekke typer avfall. 
 
Papir og glass/metall kastes i egne containere. 
 
6. TØRKEPLASSENE 
Tørkeplassene skal brukes til tørking av vasketøy og til lufting av tøy og sengeklær, samt banking 
av matter og tepper. Tørkeplassene skal ikke brukes på søndager og helligdager, og ikke senere 
enn kl. 17.00 på lørdager.  Tøy skal ikke henge ute om natten.   
 
7. VASKERIET 
Vaskeriet kan benyttes alle dager mellom kl. 07:00 og 22:00. Opphold i vaskeriet/henting av vask 
utenom åpningstidene er ikke tillatt og vil føre til alarmutløsning og vekterutrykning. Andelseiere 
disponerer vaskeriet etter reservasjon på vasketavlen i vaskeriet. Dersom man ikke har startet å 
vaske innen 10 minutter, kan andre benytte reserverte maskiner. 
 
Meldinger fra styret ved rundskriv eller oppslag i vaskeriet, skal gjelde som en del av 
husordensreglene. 

 
8. BALKONGER 
Det er ikke tillatt å tørke, lufte, riste eller banke tøy eller tepper over balkonggelender, i vinduer 
eller i trappeoppganger.  Dog kan det tørkes småvask under balkonghøyde, men på en slik måte at 
det ikke er til sjenanse for naboene. 
 
Det tillates, etter søknad til styret, å etablere trapp fra balkongene i første etasje og ned til 
fellesområdene. Trappen skal være uten satser og endring av retning, og det tillates ikke med 
platting, levegger eller liknende nedenfor trappen. Trappen skal være av en slik utførelse at den 
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sklir naturlig inn i miljøet, og/eller at den er av noenlunde lik utførelse som andre trapper i den 
enkelte blokken. Ved søknad til styret skal beskrivelse/tegning ligge ved. 
 
Det må innhentes forhåndstillatelse fra styret før markiser kan monteres på balkongene. 
Fortrinnsvis skal det monteres tilsvarende markise som på andre leiligheter i samme blokk. 
 
Det er strengt forbudt å fjerne skilleveggene på balkongene, også for ytterside på 
hjørneleilighetene. 
 
Blomsterkasser må sikres forsvarlig, og skal henges på innsiden av balkongene. 
 
Innvendig vedlikehold av balkong er andelseiers vedlikeholdsansvar, herunder også årlig ettersyn 
av sluk og ansvar for at dette er åpent.  
 
Ha omtanke til naboene ved bruk av balkongen. Beboere oppfordres sterkt om å vise hensyn og 
begrense røyking på balkonger og i inngangspartier. 
 
Bruk av kullgrill eller engangsgrill tillates ikke. Gassbeholdere til gassgrill skal oppbevares på 
balkong, ikke i kjeller eller inne i leilighet. 
 
Flasker, bokser, sigarettsneiper o.l. må ikke kastes ut fra balkongen. 
 
Det er ikke tillatt å montere parabolantenne på balkongene. 
 
Snø på balkongene skal fjernes av andelseier, men må fjernes med aktsomhet av hensyn til naboer 
i leiligheter under. 
 
9. VEDLIKEHOLD 
Innvendig vedlikehold påhviler den enkelte andelseier, herunder vedlikehold av egen inngangsdør, 
inklusive lås. 
 
Ved ombygging skal det alltid søkes styret om tillatelse på forhånd. Dersom fagmann er nødvendig 
for vedtak i saken, er det andelseier som svarer til kostnaden i forbindelse med dette. 
 
Andelseier er selv ansvarlig for at sluk og avløp er åpne. 
 
Håndverksarbeid, inklusive rørleggerarbeid, skal utføres forskriftsmessig av fagkyndig på området. 
 
Det er ikke tillatt å demontere radiator uten søknad til styret på forhånd.  
 
Dersom det oppdages veggdyr eller andre skadedyr i leiligheten, må dette straks meldes til 
vaktmestersentralen.  
 
10. PARKERING 
Parkering av kjøretøy er forbudt på borettslagets område utenom parkeringsplassene.  
Borettslagets parkeringsbestemmelser er en del av de til enhver tid gjeldende husordensregler. 
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11. OPPVARMING OG LUFTING 
Leilighetene må til enhver tid holdes såpass oppvarmet at vannrør ikke fryser.  
 
Lufting skal primært skje gjennom spalteventilene og luftekanal på kjøkken og bad. Luftekanalene 
må ikke tildekkes. 
 
Det er ikke tillatt å montere vifter i luftelukene. 
 
12. INNVENDIGE FELLESAREALER 
Unødig opphold i fellesarealene er ikke tillatt, og all ferdsel må foregå uten sjenanse for naboene. 
 
Samtlige beboere deler ansvaret for fellesarealene og plikter å holde kjellere og oppganger frie for 
gjenstander, søppel og avfall. Det er forbudt å bruke fellesarealer til oppbevaring med mindre 
styret har tillat det. Det er ikke tillatt å oppbevare byggeavfall og/eller byggemateriale i fellesareal. 
Av hensyn til fremkommelighet, rengjøring av fellesarealene, ryddighet og ikke minst med tanke 
på en eventuell evakuering i forbindelse med brann, er det ikke anledning til å oppbevare private 
effekter i oppganger og andre fellesareal, herunder fellesrom i kjeller. 
 
Etter besøk i kjeller skal lyset slokkes. 
 
Fellesrommene er kun til oppbevaring av sykler og barnevogner. 
 
Lufting må skje med varsomhet, slik at frostskader ikke oppstår, eller uvedkommende kommer 
inn. 
 
Alle inngangsdører skal alltid være låst. 
 
Det er strengt forbudt å bruke ild eller levende lys i fellesarealene. 
 
Dersom fellesarealer skades/nedsmusses, eksempelvis ved inn- og/eller utflytting, er skadevolder 
ansvarlig for kostnader ved skadeoppretting. 
 
13. UTVENDIGE FELLESAERALER 
Grøntanlegg med plener og beplantninger er felles eiendom, og vedlikeholdet bekostes av 
beboerne gjennom månedlige felleskostnader.  
 
Bruksplener bør brukes med forsiktighet etter snøsmelting.  
 
Det er ikke med egen beskjæring eller felling av trær på fellesarealene. Dette skal eventuelt 
foretas av fagkyndig, etter inspeksjon og vurdering av styret. 
 
 Eier kan selv beskjære hekk under balkong eller egne planter i tilknytning til utgang fra balkong. 
 
Det er ikke tillatt med engangsgrill på fellesarealene. 
 
14. MERKING AV POSTKASSE OG RINGETABLÅ 
Postkassene skal merkes med postkasseskilt i plast og i riktig størrelse. Leilighetsnummer skal 
fremgå av skiltet, i tillegg til navn.  
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Dersom postkasse og ringetablå forblir umerket i 4 uker etter innflytting (dao for overtakelse), kan 
styret bestille merking på eiers regning. 
 
I forbindelse med bruksoverlating plikter eier å sørge for at postkassen og utvendig ringetablå 
merkes med skilt. 
 
Både postkasseskilt og tablåskilt kan bestilles hos Oppsal Vaktmestersentral. 

 
15. KOMMUNIKASJON MED STYRET  
Henvendelser til styret, vaktmester eller forretningsfører bør skje skriftlig. Meldinger til styret kan 
legges i styrepostkassen utenfor vaskeriet i Vetlandsveien 87, eller sendes på e-post til 
vetlandsvn@styrerommet.net. 
 
16. ENDRING AV HUSORDENSREGLER 
Endringer av husordensreglene vedtas av generalforsamlingen, men meldinger fra styret til 
andelseierne ved rundskriv eller oppslag skal gjelde som en del av husordensreglene frem til neste 
generalforsamling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:vetlandsvn@styrerommet.net
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Vedtekter 

For Vetlandsveien Borettslag org nr .950084545 
Vedtatt på ordinær generalforsamling den 11.mai 2006 og 29.mai 2013. 

1. Innledende bestemmelser 

1-1 Formål 
Vetlandsveien Borettslag er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til 
egen bolig i foretakets eiendom(borett) og å drive virksomhet som står i sammenheng med dette. 

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold 
(1) Borettslaget har forretningskontor i Oslo kommune. 

(2) Borettslaget er tilknyttet OBOS som er forretningsfører. 

2. Andeler og andelseiere 

2-1 Andeler og andelseiere 
(1) Andelene skal være på kroner ett hundre (kr.100,-) 

(2) Når ikke annet følger av vedtektene eller lov om borettslag, kan bare fysiske personer som er 
andelseiere i boligbyggelaget være andelseiere i borettslaget. Ingen fysiske personer kan eie eller 
ha eierandel i mer enn en andel. Bare personer som bor eller skal bo i boligen kan eie en andel 
sammen. 

(3) Følgende juridiske personer som er andelseiere i boligbyggelaget, kan til sammen eie 
andel eller andeler som gir rett til minst èn bolig og opp til ti prosent av boligene i laget: 

1. stat, 
2. fylkeskommune, 
3. kommune, 
4. selskap som har til formål å skaffe boliger og som blir ledet og kontrollert av stat, 

fylkeskommune eller kommune, 
5. stiftelse som har til formål å skaffe boliger og som er opprettet av staten, en 

fylkeskommune eller kommune, 
6. selskap, stiftelse eller andre som har inngått samarbeidsavtale med stat, 

fylkeskommune eller kommune om å skaffe boliger til vanskeligstilte. 

(4) I tillegg har juridiske personer som nevnt i borettslagslovens § 4 – 3 rett til å eie inntil 2 % av 
andelene. 

(5) En kreditor kan eie èn eller flere andeler i opp til to år for å berge krav som er sikret med 
pant i andelen eller andelene. 

(6) Juridiske personer og kreditorer kan bare erverve andel i borettslaget dersom de eier andel i 
boligbyggelaget OBOS som det ikke er knyttet bolig til fra før. 

(7) En andelseier skal ved forespørsel få utlevert et eksemplar av borettslagets vedtekter.  
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2-2 Overføring av andel og godkjenning av ny andelseier 

(1) En andelseier har rett til å overdra sin andel. 

(2) Ved et hvert eierskifte må erververen godkjennes av styret for å få rett til å bruke boligen. 

(3) Styret kan nekte godkjenning når det er saklig grunn til det og skal nekte godkjenning 
dersom ervervet vil være i strid med kap 2 i disse vedtektene. 

(4) Nekter styret å godkjenne erververen som bruker, må melding om dette komme fram til 
erververen senest 20 dager etter at søknaden om godkjenning kom fram til borettslaget. I 
motsatt fall skal godkjenning regnes som gitt. 

(5) Erververen har ikke rett til å bruke boligen før godkjenning er gitt eller det er rettskraftig 
avgjort at erververen har rett til å erverve andelen. 

(6) Den forrige andelseieren er solidarisk ansvarlig med èn eller flere nye erververe for betaling av 
felleskostnadene frem til ny andelseier er godkjent, eller til det er rettskraftig avgjort at en ny 
andelseier har rett til å erverve andelen. 

3. Forkjøpsrett 

3-1 Forkjøpsberettigede 
(1) Dersom en andel skifter eier, har andelseierne i borettslaget og dernest de øvrige 
andelseierne i boligbyggelaget – utpekt av OBOS – forkjøpsrett. 

(2) Dersom ingen andelseiere i borettslaget melder seg, utpeker OBOS hvilken andelseier i  

boligbyggelaget som skal få overta andelen.  

3-2 Interne forkjøpsberettigede 

(1) Andelseier har forkjøpsrett etter ansiennitet i borettslaget. 
Ansiennitet regnes fra dato for overtakelse av andelen. Har andelseieren sammenhengende eid 
flere andeler, regnes ansienniteten fra overtakelsen av første andel. Står flere andelseiere med 
lik ansiennitet i borettslaget, går den med lengst ansiennitet i OBOS foran. 

 
(2) Andelseier som vil overta ny andel gjennom forkjøpsrett, må overdra hele den andelen 
nåværende bolig er knyttet til, til en ny andelseier.  Dette gjelder selv om andelen tilhører flere. 
Overføring av andel etter at andelseier har benyttet forkjøpsrett til en ny andel, utløser 
forkjøpsrett selv om andelen overføres til noen som faller inn under persongruppen omhandlet i 
vedtektenes punkt 3-4, jf. lov om borettslag § 4-12. Forkjøpsrett kan likevel ikke gjøres gjeldende 
dersom andelen overføres:  

 på skifte etter separasjon eller skilsmisse, eller 

 ved opphør av husstandsfellesskap dersom partene har bodd sammen i minst 2 år, eller de 
har, har hatt eller venter barn sammen   

3-3 Behandlingsregler og frister 
(1) Styret i borettslaget skal sørge for at de som er nevnt i pkt 3-1 får anledning til å gjøre 
forkjøpsretten gjeldende og på deres vegne gjøre retten gjeldende innen fristen nevnt i pkt 3- 
3(2), jf borettslagslovens § 4-15 første ledd. 
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(2) Fristen for å gjøre forkjøpsretten gjeldende er 20 dager fra borettslaget mottok melding om 
at andelen har skiftet eier, med opplysning om pris og andre vilkår. Fristen er fem hverdager 
dersom borettslaget har mottatt forhåndsvarsel om at andelen kan skifte eier, og varselet har 
kommet fram til borettslaget minst femten dager, men ikke mer enn tre måneder, før 
meldingen om at andelen har skiftet eier. 

(3) Ved forhåndsvarsel har borettslaget rett til a kreve et vederlag på opp til 5 x Rettsgebyret. 
Blir forkjøpsretten gjort gjeldende, betales vederlaget tilbake. 

(4) Forkjøpsretten skal kunngjøres i en avis som er vanlig lest på stedet, på boligbyggelagets 
OBOS sine nettsider eller på annen lignende mate. 

(5) Borettslagets krav om a gjøre forkjøpsretten gjeldende på vegne av forkjøpsberettigede 
skal settes frem skriftlig for avhenderen og erververen av andelen, eller for eiendomsmegler 
eller eventuelt fullmektig som har hatt ansvaret for salget. 

3-4 Rettsovergang til nærstående 
Forkjøpsretten kan ikke gjøres gjeldende når andelen overdras til ektefelle, til andelseierens eller 
ektefellens slektning i rett opp- eller nedstigende linje, til fosterbarn som faktisk star i samme 
stilling som livsarving, til søsken eller noen annen som de to siste arene har hørt til samme 
husstand som den tidligere eieren, til person som har leid boligen i kraft av a være arbeidstaker 
hos andelseier eller til person som har leid den bolig andelen nå er knyttet til av borettslaget. 
Forkjøpsretten kan heller ikke gjøres gjeldende når andelen overføres på skifte etter separasjon 
eller skilsmisse, eller når et husstandsmedlem overtar andelen etter bestemmelsene i 
husstandsfellesskapslovens § 3. 
 
4. Borett og overlating av bruk 

4-1 Boretten 
(1) Hver andel gir enerett til a bruke en bolig i borettslaget og rett til a bruke fellesarealene til det 
de er beregnet eller vanlig brukt til, og til annet som er i samsvar med tiden og forholdene. 

(2) Andelseieren kan ikke benytte boligen til annet enn boligformål uten styrets samtykke. 

(3) Andelseieren skal behandle boligen, andre rom og annet areal med tilbørlig aktsomhet. 
Bruken av boligen og fellesarealene må ikke på en urimelig eller unødvendig mate være til 
skade eller ulempe for andre andelseiere. 

(4) Generalforsamlingen kan fastsette vanlige ordensregler for eiendommen. 

4-2 Overlating av bruk 
(1) Andelseieren kan ikke uten godkjenning fra styret overlate bruken av boligen til andre. Med 

styrets godkjenning kan andelseieren overlate bruken av hele boligen dersom: 
- andelseieren selv eller en person som nevnt i borettslagslovens § 5-6 første ledd har bodd i 

boligen i minst ett av de siste to arene. Andelseier kan i slike tilfeller overlate bruken av 
hele boligen for opp til tre år, 

- andelseieren er en juridisk person, 
- andelseieren skal være midlertidig borte som følge av arbeid, utdanning, militærtjeneste, 

sykdom eller andre tungtveiende grunner, 
- et medlem av brukerhusstanden er andelseierens ektefelle eller slektning i rett opp- eller 

nedstigende linje eller fosterbarn av andelseieren eller ektefellen, 
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- det gjelder bruksrett til noen som har krav på det etter ekteskapslovens § 68 eller 
husstandsfellesskapsloven. 

Godkjenning kan i disse tilfellene bare nektes dersom brukerens forhold gir saklig grunn til 
det. Godkjenning kan nektes dersom brukeren ikke kunne blitt andelseier. 

(2) Har borettslaget ikke sendt svar på skriftlig søknad om godkjenning av bruker innen en måned 
etter at søknaden har kommet frem til borettslaget, skal brukeren regnes som godkjent. 

(3) Andelseier som bor i boligen selv, kan overlate bruken av deler av den til andre uten 
godkjenning. 

(4) Dersom flere eier en andel sammen, skal det regnes som overlating av bruk hvis èn eller 
flere av sameierne ikke bor i boligen. 

(5) Overlating av bruken reduserer ikke andelseierens plikter overfor borettslaget. 

4-3 Bygningsmessige arbeider 
(1) En andelseier kan med styrets godkjenning gjennomføre tiltak på eiendommen som er 
nødvendige på grunn av funksjonshemming hos en bruker av boligen. Godkjenning kan ikke 
nektes uten saklig grunn. 

(2) Forandringer som skjer i strid med de til enhver tid gjeldende bygningsforskrifter og andre 
offentlige bestemmelser, er ikke tillatt. Forandringer som berører bygningens eksteriør – herunder 
oppsetting av private radio- og TV-antenner, markiser mv. - er ikke tillatt uten styrets forutgående 
skriftlige samtykke. 

5. Vedlikehold 

5-1 Andelseiernes vedlikeholdsplikt 
(1) Den enkelte andelseier skal holde boligen, og andre rom og annet areal som hører boligen til, 
i forsvarlig stand og vedlikeholde slikt som dører og vinduer innvendig, egen inngangsdør med 
lås, rør, sikringsskap fra og med første hovedsikring/inntakssikring, ledninger med tilbehør, 
varmekabler, inventar, utstyr inklusive vannklosett, varmtvannsbereder og vasker, apparater og 
innvendige flater. Våtrom må brukes og vedlikeholdes slik at lekkasjer unngås. 

(2) Vedlikeholdet omfatter også nødvendige reparasjon og utskiftning av slikt som rør, 
sikringsskap fra og med første hovedsikring/inntakssikring, ledninger med tilbehør, varmekabler, 
inventar, utstyr inklusive slikt som vannklosett, varmtvannsbereder og vasker, radiatorer, 
apparater, tapet, gulvbelegg, vegg, gulv- og himlingsplater, skillevegger, listverk, skap, benker og 
innvendige dører med karmer. 

(3) Andelseieren har også ansvaret for oppstaking og rensing av innvendige avløpsledninger 
både til og fra egen vannlås/sluk og fram til borettslagets felles-/hovedledning. Andelseier skal 
også rense eventuelle sluk på veranda, balkong og lignende. 

(4) Andelseieren er selv ansvarlig for at installasjon og oppbevaring av brann- og 
eksplosjonsfarlige stoffer skjer i betryggende former og i henhold til gjeldende lover og 
forskrifter. 
 
(5) Andelseieren skal holde boligen fri for insekter og skadedyr. 
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Ved mistanke om insekter og skadedyr plikter andelseieren straks å melde fra skriftlig til 
borettslaget. 

(6) Vedlikeholdsplikten omfatter også utbedring av tilfeldig skade, herunder skade påført ved 
innbrudd og uvær. 

(7) Oppdager andelseieren skade i boligen som borettslaget er ansvarlig for å utbedre, plikter 
andelseieren straks å melde fra skriftlig til borettslaget. 

(8) Ny eier av andelen har plikt til å utføre vedlikehold medregnet reparasjon og utskifting i 
boligen, selv om det skulle vært utført av den forrige andelseieren. 
 
(9) Vedlikeholdsplikten omfatter også utvendig vedlikehold av vinduer og verandadør. Karmer, 
listverk og foringer pusses og males/lakkes minst to strøk. Gamle malingsrester skrapes først 
bort. Lukkemekanismen kontrolleres og smøres. Det skal meldes fra til styret om vinduer som er 
i dårlig forfatning og må skiftes, eller vinduer med unormal oppvekst av sopp og råte. 

5-2 Borettslagets vedlikeholdsplikt 
(1) Borettslaget skal holde bygninger og eiendommen for øvrig i forsvarlig stand så langt plikten 
ikke ligger på andelseierne. Vedlikeholdsplikten omfatter også utvendig vedlikehold av vinduer. 

(2) Felles rør, ledninger, kanaler og andre felles installasjoner som går gjennom boligen, skal 
borettslaget holde ved like. Borettslaget har rett til å føre nye slike installasjoner gjennom boligen 
dersom det ikke er til vesentlig ulempe for andelseieren. 

(3) Borettslagets vedlikeholdsplikt omfatter også utskifting av vinduer, herunder nødvendig 
utskiftning av termoruter, og ytterdører til boligen og reparasjon eller utskiftning av tak, bjelkelag, 
bærende veggkonstruksjoner, sluk og rør eller ledninger som er bygd inn i bærende 
konstruksjoner med unntak av varmekabler. 

(4) Andelseieren skal gi adgang til boligen slik at borettslaget kan utføre sin 
vedlikeholdsplikt, herunder ettersyn, reparasjon eller utskifting. Ettersyn og utføring av arbeid skal 
gjennomføres slik at det ikke er til unødig ulempe for andelseieren eller annen bruker av boligen. 

5-3 Utbedringsansvar og erstatning 
(1) Fører en andelseiers mislighold til skade på borettslagets eiendom eller på annen 
andelseiers bolig eller fastmontert inventar som naturlig hører boligen til, skal skaden 
utbedres av borettslaget. 

2) Skade på innbo og løsøre skal utbedres av skadelidte andelseier. Borettslaget hefter ikke for 
eventuelle skader på skadelidtes innbo og/eller løsøre. 

(3) Borettslaget og skadelidte andelseiere kan kreve erstatning for tap som 
følger av at andelseieren misligholder sine plikter, jf borettslagslovens §§ 5-13 
og 5-15. 

(4) Andelseier kan kreve erstatning for tap som følge av at borettslaget ikke oppfyller pliktene 
sine, jf borettslagslovens § 5-18. 
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6. Felleskostnader og pantesikkerhet 

6-1 Felleskostnader 
(1) Den enkelte andelseier er ansvarlig for felleskostnadene etter en nøkkel fastsatt ved 
stiftelsen av borettslaget. Nøkkelen ligger fast og kan bare endres etter borettslagslovens § 5- 
19. 

(2) Når særlige grunner taler for det, skal en kostnad likevel fordeles etter nytten for 
den enkelte bolig eller etter forbruk. 

(3) Borettslagets kostnader til behandling og eventuell oppfølging av søknad om overlating av 
bruk betales av den andelseier som har søkt. 

6-2 Betaling av felleskostnader 
(1) Felleskostnadene forfaller til betaling den 1. i hver måned. Borettslaget kan endre 
felleskostnadene med èn måneds skriftlig varsel. 

(2) For felleskostnader som ikke blir betalt ved forfall, svarer andelseieren den til en hver tid 
gjeldende forsinkelsesrente etter lov av 17. desember 1976 nr 100. 

6-3 Borettslagets pantesikkerhet 
For krav på dekning av felleskostnader og andre krav fra lagsforholdet har borettslaget en 
lovbestemt panterett i andelen foran alle andre heftelser. Pantekravet er begrenset til en sum 
som svarer til to ganger folketrygdens grunnbeløp på tidspunktet tvangsdekning besluttes 
gjennomført. 
 
7. Mislighold, salgspålegg og fravikelse 
 
7-1 Mislighold 
Andelseiers brudd på sine forpliktelser overfor borettslaget utgjør mislighold. Som mislighold 
regnes blant annet manglende betaling av felleskostnader, forsømt vedlikeholdsplikt, ulovlig bruk 
eller overlating av bruk og brudd på husordensregler. 

7-2 Pålegg om salg 
(1) Hvis en andelseier til tross for advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan borettslaget 
pålegge vedkommende å selge andelen, jf borettslagslovens § 5-22 første ledd. Advarsel skal gis 
skriftlig og opplyse om at vesentlig mislighold gir borettslaget rett til å kreve andelen solgt. 

(2) Borettslaget kan kreve andelen solgt dersom andelseier melder seg ut av boligbyggelaget. 

7-3 Fravikelse 
Medfører andelseierens eller brukerens oppførsel fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse 
av eiendommen, eller er andelseierens eller brukerens oppførsel til alvorlig plage eller sjenanse for 
eiendommenes øvrige andelseiere eller brukere, kan styret kreve fravikelse fra boligen etter 
tvangsfullbyrdelseslovens kapittel 13. Fravikelse kan tidligst kreves samtidig med pålegg om salg. 

8. Styret og dets vedtak 

8-1 Styret 
(1) Borettslaget skal ha et styre som skal bestå av en styreleder og 4 andre medlemmer med 
inntil 4 2 varamedlemmer. 
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(2) Funksjonstiden for styreleder og de andre medlemmene er to år. Varamedlemmer velges 
for ett år. Styremedlemmer og varamedlemmer kan gjenvelges. 

(3) Styret skal velges av generalforsamlingen. Generalforsamlingen velger styreleder ved 
særskilt valg. Styret skal velge nestleder blant sine medlemmer. 

8-2 Styrets oppgaver 
(1) Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og generalforsamlingens 
vedtak. Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre 
organer. 

(2) Styreleder skal sørge for at styret holder møte så ofte som det trengs. Et styremedlem eller 
forretningsføreren kan kreve at styret sammenkalles. 

(3) Styret skal føre protokoll over styresakene. Protokollen skal underskrives av de frammøtte 
styremedlemmene. 

8-3 Styrets vedtak 
(1) Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av alle styremedlemmene er til stede. Vedtak 
kan treffes med mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Står stemmene likt, gjør 
møtelederens stemme utslaget. De som stemmer for et vedtak som innebærer en endring, må 
likevel utgjøre minst en tredjedel av alle styremedlemmene. 

(2) Styret kan ikke uten at generalforsamlingen har gitt samtykke med minst to tredjedels 
flertall fatte vedtak om: 

1. ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten som etter 

forholdene i borettslaget går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold, 

2. å øke tallet på andeler eller å knytte andeler til boliger som tidligere har vært 

benyttet til utleie, jf borettslagslovens § 3-2 andre ledd, 

3. salg eller kjøp av fast eiendom, eller av andelsbolig i borettslaget 

4. å ta opp lån som skal sikres med pant med prioritet foran innskuddene, 

5. andre rettslige disposisjoner over fast eiendom som går ut over vanlig forvaltning, 

6. andre tiltak som går ut over vanlig forvaltning, når tiltaket fører med seg økonomisk ansvar 

eller utlegg for borettslaget på mer enn fem prosent av de årlige felleskostnadene. 

8-4 Representasjon og fullmakt 
Styrets leder og ett styremedlem representerer i fellesskap borettslaget 
utad og tegner dets navn. 

9. Generalforsamlingen 

9-1 Myndighet 
Generalforsamlingen er øverste myndighet i borettslaget. 
 
9-2 Tidspunkt for generalforsamling 
(1) Ordinær generalforsamling skal holdes hvert ar innen utgangen av juni. 

(2) Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det nødvendig, eller når revisor eller 
minst to andelseiere som til sammen har minst en tiendedel av stemmene, skriftlig krever det og 
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samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet. 

9-3 Varsel om og innkalling til generalforsamling 
(1) Forut for ordinær generalforsamling skal styret varsle andelseierne om dato for møtet og 
om frist for innlevering av saker som ønskes behandlet. 

(2)  Generalforsamlingen skal innkalles skriftlig av styret med et varsel som skal være på minst 
åtte og høyst tjue dager. Ekstraordinær generalforsamling kan om nødvendig kalles inn med 
kortere varsel som likevel skal være på minst tre dager. I begge tilfeller skal det gis skriftlig 
melding til boligbyggelaget OBOS. 

(2) I innkallingen skal de sakene som skal behandles være bestemt angitt. Skal et forslag som 
etter borettslagsloven eller vedtektene må vedtas med minst to tredjedels flertall kunne 
behandles, må hovedinnholdet være angitt i innkallingen. Saker som en andelseier ønsker 
behandlet på ordinær generalforsamling skal nevnes i innkallingen når styret har mottatt disse 
skriftlig innen fristen i 1.ledd. 

9-4 Saker som skal behandles på ordinær generalforsamling 
- Godkjenning av årsberetning fra styret 
- Godkjenning av årsregnskap 
- Valg av styremedlemmer og varamedlemmer 
- Eventuelt valg av revisor 
- Fastsetting av godtgjørelse til styret 
- Andre saker som er nevnt i innkallingen 

9-5 Møterett 
Alle andelseiere har rett til a møte på generalforsamlingen med forslags, - tale- og stemmerett. 
Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens husstand og eventuelle 
leiere har rett til a være til stede og til a uttale seg. 

9-6 Møteledelse og protokoll 
Generalforsamlingen skal ledes av styrelederen med mindre generalforsamlingen velger en 
annen møteleder. Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll fra generalforsamlingen. 

9-7 Stemmerett og fullmakt 
Hver andel gir rett til èn stemme på generalforsamlingen. Andelseier som eier mer enn èn andel 
har likevel bare èn stemme. For en andel med flere eiere kan det bare avgis èn stemme. 
Andelseier kan møte ved fullmektig på generalforsamlingen, men ingen kan være fullmektig for 
mer enn èn andelseier. 

9-8 Vedtak på generalforsamlingen 
(1) Foruten saker som nevnt i pkt. 9-4 i vedtektene kan ikke generalforsamlingen fatte vedtak i 
andre saker enn de som er bestemt angitt i innkallingen. 
(2) Med de unntak som følger av borettslagsloven eller vedtektene her fattes alle beslutninger av 
generalforsamlingen med mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Ved valg kan 
generalforsamlingen på forhånd fastsette at den som får flest stemmer, skal regnes som valgt. 

(3) Ved stemmelikhet avgjøres saken ved loddtrekning. 
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10. Inhabilitet, taushetsplikt og mindretallsvern 

10-1 Inhabilitet 
(1) Et styremedlem må ikke delta i styrebehandlingen eller avgjørelsen av noe spørsmål der 
medlemmet selv eller nærstående har en framtredende personlig eller økonomisk særinteresse. 

(2) Ingen kan selv eller ved fullmektig eller som fullmektig delta i en avstemning på 
generalforsamlingen om avtale med seg selv eller nærstående eller om ansvar for seg selv eller 
nærstående i forhold til borettslaget. Det samme gjelder avstemning om salgspålegg eller krav om 
fravikelse etter borettslagslovens §§ 5-22 og 5-23. 

10-2 Taushetsplikt 
Tillitsvalgte, forretningsfører og ansatte i et borettslag har plikt til å bevare taushet overfor 
uvedkommende om det de i forbindelse med virksomheten i borettslaget får vite om noens 
personlige forhold. Dette gjelder ikke dersom ingen berettiget interesse tilsier taushet. 

10-3 Mindretallsvern 
Generalforsamlingen, styret eller forretningsfører kan ikke treffe beslutning som er egnet til å gi 
visse andelseiere eller andre en urimelig fordel til skade for andelseiere eller borettslaget. 

11. Vedtektsendringer og forholdet til borettslovene 

11-1 Vedtektsendringer 
(1) Endringer i borettslagets vedtekter kan bare besluttes av generalforsamlingen med minst to 
tredjedeler av de avgitte stemmer. 

(2) Følgende endringer av vedtektene kan ikke skje uten samtykke fra OBOS, jf 
borettslagslovens § 7-12: 

- vilkår for å være andelseier i borettslaget 
- bestemmelse om forkjøpsrett til andel i borettslaget 
- denne bestemmelse om godkjenning av vedtektsendringer 

11-2 Forholdet til borettslovene 
For så vidt ikke annet følger av vedtektene, gjelder reglene i lov om borettslag av 06.06.2003 nr 
39, jf lov om boligbyggelag av samme dato. 
 
12. Kameraovervåking 
Kameraovervåking av borettslagets fellesarealer i kjellerne tillates, for å forhindre hensetting av 
private effekter, gjenstander og søppel, at uvedkommende gis adgang til området, og for å 
motvirke straffbare handlinger, slik som innbrudd og tyveri i bodene.  
 
 
 


