
 

Til andelseierne i Vetlandsveien Borettslag 

 

Velkommen til generalforsamling 
 

Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser 

gjennom 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 

Vetlandsveien Borettslag 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 onsdag 04. mai 2016 kl. 18:00 i Oppsal Samfunnshus

 
 

Til behandling foreligger: 
 
1. KONSTITUERING 

A. Valg av møteleder  
B. Godkjenning av de stemmeberettigede  
C. Valg av referent og minst en andelseier som protokollvitne 
D. Godkjenning av møteinnkallingen  

 
2. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2015 

A. Årsberetning og regnskap for 2015 
B. Disponering av årets resultat 

 
3. GODTGJØRELSER  

A. Styret 
B. Andre godtgjørelser, byggekomite 

 
4. INNKOMNE FORSLAG 

A. Fjerning av resterende tørkestativer i borettslaget 
B. IN-ordning 
C. Julebelysning på verandaene 

 
Innkomne forslag er tatt inn som egne vedlegg. 

 
5. VALG AV TILLITSVALGTE 

A. Valg av styreleder for 2 år 
B. Valg av 2 styremedlemmer for 2 år 
C. Valg av 2 varamedlemmer for 1 år  
D. Valg av 1 delegert med vara til OBOS’ generalforsamling for 1 år 
E. Valg av valgkomité for 1 år 
F. Valg av 1 delegert med vara til Oppsal Vaktmestersentral for 1 år 
 

 
Oslo, 29.3.2016 

Styret i Vetlandsveien Borettslag 
 

 Lillian Slaaen /s/                  Asgeir Thorstensen /s/       

 

Thomas Andersen /s/    

 

Olav Lærum /s/                          Marianne Molberg Merli /s/    
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ÅRSBERETNING FOR 2015 
 
 
Tillitsvalgte 
Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: 
 
Styret 
Leder Lillian Slaaen Vetlandsveien 93 A 

Nestleder Asgeir Thorstensen Bjartveien 1 B 

Styremedlem Thomas Andersen Vetlandsveien 81 A 

Styremedlem Olav Lærum Vetlandsveien 93 

Styremedlem Marianne Molberg Merli Vetlandsveien 95 B 

 
Varamedlem Catrine Johnsrud Vetlandsveien 95 A 

Varamedlem Ann Dagrun Larsen Vetlandsveien 97 

Varamedlem Stein Joar Mellemberget Vetlandsveien 95 B 

 
Delegert til generalforsamlingen i OBOS 
Delegert  Sigbjørn Nerland Vetlandsveien 93 B 

Varadelegert  Asgeir Thorstensen Bjartveien 1 B 

 
Valgkomiteen 
Atle Hillestad Vetlandsveien 85 A 

Sigbjørn Nerland Vetlandsveien 93 B 

Caroline Waller Bjartveien 1 A 

 
Delegert til Oppsal Vaktmestersentral 
Delegert Olav Lærum Vetlandsveien 93 

Varadelegert Thomas Andersen Vetlandsveien 81 A 

 
Styrets medlemmer består i dag av 3 menn og 2 kvinner. 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 og 
Vetlandsveien 78-82. 
 
Første innflytting skjedde i 1954. Tomten, kjøpt i 1986, er på 42 368 m². Eiendommen har 
gårdsnummer 146 og bruksnummer 240, 241, 242 og 256.  
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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.  
 
Vetlandsveien Borettslag ingen ansatte.  
 
Forretningsførsel og revisjon 
Forretningsførselen er utført av OBOS i henhold til kontrakt. Autorisert regnskapsfører 
(oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. 
Borettslagets revisor er PricewaterhouseCoopers AS. 
 
Styrets arbeid 

Styret har hatt 11 styremøter siden siste ordinære generalforsamling. Styremøtene finner sted 

første mandag hver måned, med unntak av sommerferien. 

 

Små og store saker har blitt behandlet i perioden, alt fra mindre beboerhenvendelser til 

forprosjekter på større vedlikeholdsoppgaver. Som vi tidligere har sagt, så er det overraskende 

lite klager på bråk o.l. i vårt store borettslag! Lite «nabofeider», og styret har en god dialog med 

beboerne.  

 

Det er godt samarbeidsklima i styret. Alle som er på valg ønsker gjenvalg. Fra styrets side er det 

ønskelig å beholde det sittende styret til etter at rørrehabiliteringen er ferdig.  
 

Av alle sakene vi har jobbet med siden siste generalforsamling, kan vi nevne blant annet disse:  

 

- Ferdigstilling av utearealene i Løypeveien 2 
I forbindelse med drenering rundt hele blokka og nye inngangspartier, måtte utearealene 
gjennom en større oppgradering. Styret fulgte opp slutten på oppgradering av utemiljøet rundt 
Løypeveien 2, med beplantning rundt uteplassen og plantefeltene langs fjellet. Arbeidene som 
var gjort i forbindelse med dreneringen tidligere, var til dels mangelfull, det var derfor nødvendig 
med blant annet slemming av grunnmuren på begge gavlveggene og inngangssiden på blokka. 
Samarbeidet med entreprenør, Guthorm Hoff, gikk smertefritt, og alle tilleggsarbeider ble tatt tak 
i umiddelbart og utbedret.  
 
Styret reklamerte tidlig på selve inngangspartiene. Pussen sprakk opp, og det ble nødvendig å 
rive ned noe murpuss for å finne årsaken til dette. Det er mulig at blandingsforholdene har vært 
noe feil her, men vi håper nå at de siste utbedringene har stabilisert sprekkingen i murpussen.  
 

- Befaringer og advokatbistand i forbindelse med en lekkasjesak 

Styret har brukt mye tid på én spesifikk eldre lekkasjesak i borettslaget, hvor det fra andelseiers 

side ble påstått manglende utbedring av tidligere forsikringsselskap og derav mugg- og 
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soppskader i leiligheten. Saken har vedvart over flere år. De siste befaringene av flere fagkyndige 

i leiligheten påviste ikke kritikkverdige forhold eller forhøyede verdier av sopp- og muggsporer, 

og saken er fra styrets side avsluttet.  

 

- Serviceavtaler 

Styret har inngått nye samarbeids- og serviceavtaler i perioden: 

 

Serviceavtale med DSI ble inngått på bakgrunn av mange serviceoppdrag i vaskeriet. Reparasjon, 
og spesielt utskifting, av maskiner er veldig kostbart. Teknikere fra DSI går nå over alle viktige 
deler i maskinene en gang i året og forebygger fremtidige hendelser. Styret får også 
tilbakemelding dersom det under servicen blir oppdaget feil eller mangler som kan være til skade 
for maskinene. På denne måten håper vi at reparasjons- og utskiftingskostnadene på maskinene 
vil gå noe ned, og at maskinparken varer lengre. 
 
Vi har inngått avtale med Norsk Brannvern på merking og ettersyn av fellesarealene. Varslere, 

slukkere og merking i fellesarealene er på plass, og dette vil årlig bli ettergått og testet.  

 
Vi har vedtatt å bytte renholdsfirma fra Øko Rent til Oslo City Renhold. Oslo City Renhold startet 
ca. 01.01.2016. Avtalen er langt mer prisgunstig enn den vi hadde. Styret mottar gjerne 
tilbakemelding på hvordan trappevasken fungerer, etter at vi byttet leverandør.  
Oslo City Renhold var i behov av et kott til oppbevaring av tralle og liknende. Vi har ingen slik 
ledig plass i borettslaget, og det ble derfor bygget bod utenfor den gamle trappen i gangen inn til 
vaskeriet.  
 

- Radon 
Alle leilighetene i første etasje har blitt målt for radon. Det er 6-7 leiligheter i borettslaget som 
ligger over grensen i forhold til verdiene. Det arbeides videre med å se på tiltak for disse 
leilighetene, og konsulent er hentet inn for å bistå oss med dette.  
 

- Tilhenger  
Styret har gått til anskaffelse av tilhenger for utlån til borettslagets beboere. Tilhengeren skal 

benyttes til å kjøre bort avfall fra leilighet eller bod til nærmeste avfallsstasjon. Ta kontakt med 

styret for å leie tilhengeren. 

 

- HMS lekeplasser  

HMS-inspeksjon på sensommeren resulterte i at enkelte lekeapparater ble fjernet omgående, og 

en av lekeplassene ble stengt på dagen. Styret innhentet omgående inn tilbud på oppgradering, 

og i slutten av oktober var arbeidene i gang. Nå er alle lekeplassene oppgradert, med ny sand og 

nye lekeapparater. Også trehuset på baksiden av Bjartveien ble fjernet etter pålegg fra 

lekeplassinspektør. Dette huset var bygget av barn/voksne i borettslaget, og styret benytter 

anledningen til å minne om at dette ikke er tillatt. Vi ønsker på ingen måte å ta fra noen gleden 

ved å gjøre dette, men alle installasjoner som blir satt opp på borettslagets område, er omfavnet 

av vårt HMS-ansvar. Dette gjelder også trampoliner. Skulle det skje noe, er det styrets ansvar. 

Dette er dessverre ikke et ansvar vi kan eller ønsker, å påta oss.  
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- Prosess ift rehablitering av rør og våtrom 
Styret har jobbet mye med prosessen rundt rør og våtrom. I september ble det avholdt et 
informasjonsmøte, hvor forprosjektet ble presentert. Formålet med dette møtet var å informere, 
og for styret å få oversikt over hva beboermassen tenker rundt et mulig fellesprosjekt.  På 
bakgrunn av reaksjoner og tilbakemeldinger ble det kalt inn til ekstraordinær generalforsamling 
17. november, hvor full rehabilitering av borettslagets vann- og avløpsrør med våtrom ble 
vedtatt. 
 

- Bytte av lamper 

Alle lamper i oppgangene er nå byttet ut til LED-lamper med sensor. Disse har vært byttet ut 

suksessivt, og etter at det kun gjensto noen få ved årsskiftet, ba styret om at resten av 

oppgangene ble tatt.  

 

- Rehabilitering av pipe 
I slutten av juni oppdaget vi at det falt store biter ned fra pipa i Vetlandsveien 87. I frykt for at det 
skulle falle biter ned ved inngangspartiet foran vaskeriet, haste-innhentet vi tilbud på utvendig 
rehabilitering. Som følge av at pipa ikke er i bruk lenger, får ikke teglstenen den uttørkingen den 
hadde tidligere. Dette har medført frostskader og delaminering av teglsten med påfølgende 
nedfall.  Vi fattet vedtak om å reparere/skifte ut skadet teglsten, impregnere og slemme pipa. 
Beslaget på pipetoppen ble vurdert etter at stillaset kom opp. Det viste seg at det ikke var behov 
for nytt beslag på pipehatten, da det som var der så ut til å være av nyere dato. 
 

- Barnevognparkering  

I flere oppganger har det tidvis vært ufremkommelig som følge av mange barnevogner parkert 

langs veggen. Eldre beboere har gitt uttrykk for at de har følt seg utrygge, siden de har vært nødt 

til å bevege seg nær trappen ved henting av posten. Det viktigste momentet for å gjøre tiltak, var 

imidlertid brannsikkerheten i oppgangene. Det skal ikke være lagret brannbart materiale i 

oppgangen, som forhindrer fremkommeligheten i rømningsveiene. Malercompagniet ble 

engasjert til å rengjøre overflater, tette gammel søppelsjakt og male tak og vegger to strøk i lys 

farge. Det ble brukt emaljemaling på begge sider av ståldørene, i tillegg ble en del av dørene 

justert. Dørene var til dels rustet og gamle, og skulle etter planen vært byttet ut i år. Styret håper 

nå at levetiden er noe forlenget, som følge av at disse ble justert og malt sammen med 

sjaktrommene. Alle låsene i dørene er byttet ut, slik at oppgangsnøkkel passer til dørene. Styret 

har fått utelukkende positive tilbakemeldinger på barnevognparkeringen.  

 
- Flere parkeringsplasser 

På plassen utenfor Løypeveien 2 ble det oppmerket til nye parkeringsplasser på begge sider. Et 
par plasser leies ut til renseriets besøkende, og en del plasser er forbeholdt håndverkere og 
andre på oppdrag i borettslaget.  
 

- Kontakt med kommunen vedrørende fortau/fotgjengerfelt  

Styret har vært i kontakt med Bymiljøetaten i kommunen og bedt om at de kommer på befaring i 

forhold til trafikksituasjonen i krysset Løypeveien/Vetlandsveien. Her parkeres det helt inntil 

krysset, noe som medfører at myke trafikanter må helt ut i krysset for å se om de kan passere. 

Farten er også gjennomgående for høy, og dette uroer flere i borettslaget. Dette er tross alt også 
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skolevei for flere av barna i borettslaget. Styret møtte liten forståelse for sin bekymring i kontakt 

med kommunen. 

Kommentarer til årsregnskapet for 2015 
 

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 2016. 
 

Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2015 er satt opp under denne 
forutsetning. 
 

Borettslaget har negativ egenkapital i balansen (udekket tap). Dette er nærmere omtalt i 
årsregnskapet under noten for udekket tap.  
 

Inntekter 

Driftsinntekter i 2015 var til sammen kr 17 149 559. 
For andre inntekter, se note 3 i regnskapet. 
 

Kostnader 

Driftskostnadene i 2015 var til sammen kr 12 829 547. 
 

Resultat  

Årets resultat på kr 3 587 040 fremkommer i resultatregnskapet og foreslås overført til 
egenkapital. 
 

Disponible midler 

Borettslagets disponible midler (omløpsmidler fratrukket kortsikt gjeld) var pr 31.12.2015  
kr 8 703 335 og viser borettslagets likviditet. De disponible midlene bør til enhver tid være 
positive, som en del av forutsetningene for videre drift.  
 
For øvrig vises det til de enkelte tallene i resultatregnskapet, balansen og notene.  
Styret er ikke kjent med hendelser etter 31.12.2015 som påvirker regnskapet i vesentlig grad. 
 
Kostnadsdiagram for 2015:  

 

 

Pers.kost/styreh.
2,65%

Drift og vedlikehold
25,41%

Div. honorarer
4,89%

Komm.avg
16,25%

Medlemskontingent
0,60%Finanskostnader

7,00%

Forsikring
4,51%

Andre driftskost.
7,39%

Energi / fyring
13,57%

Avdrag
7,11%

Kabel-TV 
10,64%
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Kommentarer til budsjett for 2016 
 

Til orientering for generalforsamlingen legger styret fram budsjettet for 2016. 
Tallene er vist i kolonnen til høyre i resultatregnskapet. 
 

Drift og vedlikehold 

I posten drift og vedlikehold er det beregnet kr 17 416 000 til større vedlikehold som omfatter 
vindusutskiftning, fasadevask, utskiftning av vannavledere og den årlige brannvernskontrollen. 
 

Kommunale avgifter i Oslo kommune 

Vann- og avløpsavgiften er redusert med 2 %, og renovasjonsavgiften øker med 7 %. 
Feieravgiften forblir uendret. 
 

Energikostnader 

I tråd med estimater fra aktuelle leverandører har styret budsjettert med samme 
energikostnader som for 2015. 
 

Forsikring 

Forsikringspremien for 2016 har økt med kr 53 536. Premieendringen er en følge av 
indeksjustering på bygninger på 3,3 % fra 1. januar, samt forsikringsselskapets individuelle 
prisjustering basert på skadehistorikken i Vetlandsveien Borettslag. 
 

Lån 

Borettslaget har 1 lån i Eika Boligkreditt (pr. 31.12.2015): 
Lånenr. 152088824, kr 31 050 660 pr. april 2016, annuitetslån, månedlige forfall, 2,25 % rente.  
 

For opplysninger om opprinnelig lånebeløp og restsaldo henvises til note i regnskapet. 
 

Innskuddsrente i OBOS-banken (pr. 1.1.2016) 

Driftskonto 0,15 % p.a. 
Sparekonto 0,90 % p.a. 
 

Forretningsførerhonorar 

Forretningsførerhonoraret økte fra kr 217 008 til kr 221 348 eks. MVA med bakgrunn i den 
generelle lønns- og prisveksten for 2015. 
  

Medlemskontingenten til OBOS er kr 200 pr. andelsleilighet for 2016. 
 

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 2016. 
 

Driften i 2016 forutsetter en økning av felleskostnadene på 22 % som ble iverksatt fra 1.1.2016. I 
tillegg ser styret at det er nødvendig å ta opp lån for å dekke de planlagte drifts- og 
vedlikeholdsoppgavene til vindusutskiftning og sikt den kommende våtromsrehabiliteringen. 
 

For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet.  
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Oppsal Vaktmestersentral  

Borettslaget er medeier i sameiet Oppsal Vaktmestersentral. Til orientering er resultatregnskap 
og balanse for nevnte sameie pr. 31.12.2015 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, 29.3.2016 

 
Styret i Vetlandsveien Borettslag 

 
 Lillian Slaaen /s/                           Asgeir Thorstensen /s/       

 

Thomas Andersen /s/    

 

Olav Lærum /s/                             Marianne Molberg Merli /s/    

 

 



 

Til generalforsamlingen i Vetlandsveien Borettslag 
 
 

Revisors beretning 
 

Uttalelse om årsregnskapet 

 
Vi har revidert årsregnskapet for Vetlandsveien Borettslag, som viser et overskudd på kr 3 587 040. 

Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2015, resultatregnskap, oppstilling over endring av 

disponible midler for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige 

anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. 

 
Styrets ansvar for årsregnskapet 

 

Styret 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 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 2015, og av resultater for 

regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god 

regnskapsskikk i Norge. 
 
 

PricewaterhouseCoopers AS, Postboks 748 Sentrum, NO-0106 Oslo 

T: 02316, org. no.: 987 009 713 MVA, www.pwc.no 

Statsautoriserte revisorer, medlemmer av Den norske Revisorforening og autorisert regnskapsførerselskap

http://www.pwc.no/


 

Revisors beretning - 2015 - Vetlandsveien Borettslag, side 2 

 

 

 

 
 

Andre forhold 

 

Budsjettallene som fremkommer i årsregnskapet 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, 5. april 2016 
PricewaterhouseCoopers AS 

 

 
 

Cato Grønnern 
Statsautorisert revisor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET 

        

Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk 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 

forskriftene 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 2015 2014 2015 2016 

A.  DISP. MIDLER PR. 01.01.  6 202 307 3 159 076 6 202 307 8 703 335 

        

B. ENDRING I DISP. MIDLER:      

Årets resultat (se resultatregnskapet) 3 587 040 3 979 006 2 607 000 -5 295 000 

Tilbakeføring av avskrivning 16 64 002 69 344 0 0 

Fradrag for avdrag på langsiktige lån 19 -916 849 -920 605 -850 000 -990 000 

Tilgang for nye langsiktige lån  0 0 0 15 000 000 

Innskudd øremerket bankkonto 24 -318 -613 0 0 

Endring andel egenkapital 23 -232 847 -83 901 0 0 

B. ÅRETS ENDR. I DISP. MIDLER 2 501 028 3 043 231 1 757 000 8 715 000 

        

C. DISP. MIDLER PR. 31.12.  8 703 335 6 202 307 7 959 307 17 418 335 

        

SPESIFIKASJON AV DISPONIBLE MIDLER:    

Omløpsmidler   9 892 730 8 423 526   

Kortsiktig gjeld   -1 189 394 -2 221 218   

C. DISP. MIDLER PR. 31.12.  8 703 335 6 202 307   

        

        

  



 

RESULTATREGNSKAP 

        

    Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 

   Note 2015 2014 2015 2016 

DRIFTSINNTEKTER:      

Innkrevde felleskostnader 2 17 026 273 16 688 997 17 036 000 20 284 000 

Vaskeri   10 109 149 133 967 100 000 100 000 

Andre inntekter  3 14 137 119 621 7 000 0 

SUM DRIFTSINNTEKTER  17 149 559 16 942 585 17 143 000 20 384 000 

        

DRIFTSKOSTNADER:      

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

Styrehonorar  5 -300 000 -300 000 -300 000 -300 000 

Avskrivninger  16 -64 002 -69 344 0 0 

Revisjonshonorar  6 -11 500 -13 594 -11 000 -11 000 

Forretningsførerhonorar  -271 260 -235 876 -273 000 -273 000 

Konsulenthonorar  7 -348 300 -720 044 -500 000 -150 000 

Kontingenter   -77 600 -77 600 -78 000 -78 000 

Drift og vedlikehold  8 -3 277 003 -2 482 094 -3 130 000 -2 416 000 

Vindusutskiftning  8 0 0 0 -15 000 000 

Forsikringer   -581 321 -534 419 -582 000 -605 000 

Kommunale avgifter  9 -2 095 564 -1 769 863 -2 095 000 -2 138 000 

Vaskeri   10 -182 322 -144 882 -75 000 -125 000 

Kostnader sameie  23 -1 503 671 -1 528 325 -2 000 000 -1 644 000 

Energi/fyring  11 -1 750 207 -1 790 064 -1 947 000 -1 800 000 

Kabel-/TV-anlegg   -1 371 832 -1 319 452 -1 350 000 -973 000 

Andre driftskostnader 12 -952 665 -882 432 -1 044 000 -864 000 

SUM DRIFTSKOSTNADER  -12 829 547 -11 910 289 -13 428 000 -26 420 000 

        

DRIFTSRESULTAT   4 320 012 5 032 296 3 715 000 -6 036 000 

        

FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER:     

Finansinntekter  13 169 456 131 374 0 0 

Finanskostnader  14 -902 428 -1 184 664 -1 108 000 -741 000 

RES. FINANSINNT. /-KOSTNADER -732 972 -1 053 290 -1 108 000 -741 000 

        

ÅRSRESULTAT   3 587 040 3 979 006 2 607 000 -5 295 000 

        

Overføringer:       

Til opptjent egenkapital  3 587 040 3 979 006   

        

        

        

        

        



 

 
BALANSE 

        

    Note  2015 2014 

EIENDELER       

ANLEGGSMIDLER       

Bygninger    15  56 839 550 56 839 550 

Tomt      1 515 790 1 515 790 

Andel egenkapital i fellesanlegg  23  411 873 0 

Andel anleggsmidler i fellesanlegg   0 179 026 

Andre varige driftsmidler  16  115 926 179 928 

Aksjer og andeler   17  100 100 

Øremerkede bankinnskudd  24  20 985 20 667 

SUM ANLEGGSMIDLER    58 904 224 58 735 061 

        

OMLØPSMIDLER       

Kundefordringer     6 130 1 182 

Kortsiktige fordringer   18  712 158 1 516 567 

Driftskonto OBOS-banken    1 663 374 1 102 393 

Sparekonto OBOS-banken II    7 511 068 5 419 888 

Andel omløpsmidler i fellesanlegg   0 383 496 

SUM OMLØPSMIDLER    9 892 730 8 423 526 

SUM EIENDELER     68 796 954 67 158 587 

        

EGENKAPITAL OG GJELD      

EGENKAPITAL       

Innskutt egenkapital 388 * 100    38 800 38 800 

Opptjent egenkapital     34 629 276 31 042 235 

SUM EGENKAPITAL     34 668 076 31 081 035 

        

GJELD        

LANGSIKTIG GJELD       

Pante- og gjeldsbrevlån  19  31 295 884 32 212 733 

Borettsinnskudd   20  1 639 600 1 639 600 

Annen langsiktig gjeld  21  4 000 4 000 

SUM LANGSIKTIG GJELD    32 939 484 33 856 333 

        

KORTSIKTIG GJELD      

Leverandørgjeld     1 189 394 1 658 696 

Andel kortsiktig gjeld i fellesanlegg   0 562 522 

SUM KORTSIKTIG GJELD    1 189 394 2 221 218 

SUM EGENKAPITAL OG GJELD   68 796 954 67 158 587 

Pantstillelse   22  38 150 438 38 150 438 

Garantiansvar   23  2 649 869 5 534 656 

        



 

Oslo, 29.3.2016 

 

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. 

 

Selskapet har eierdel i Oppsal Vaktmestersentral. Sentralen har endret prinsipp for avregning med 

eierne, og avregner ikke overskudd/underskudd årlig, slik det ble gjort tidligere. 

        

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      

Fram til 01.11. benyttet selskapet en felles skattetrekkskonto som OBOS-konsernet disponerte. Selskapet 

har nå opprettet en egen separat skattetrekkskonto i OBOS-banken. 

Innskuddet tilhører myndighetene og kan ikke disponeres fritt. Selskap som ikke har hatt 

lønnsutbetalinger i november eller desember har ikke tatt i bruk den nye kontoen. 

 
NOTE: 2        

INNKREVDE FELLESKOSTNADER     

Felleskostnader      15 668 485 

Parkeringsleie      226 100 

Garasjeleie      22 800 

Lokaler       350 916 



 

Trappevask      549 172 

Strøm parkering      210 800 

SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER   17 028 273 

        

REDUKSJON GRUNNET TOMME LEIEFORHOLD    

Parkeringsleie refundert     -2 000 

SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER   17 026 273 

        

NOTE: 3        

ANDRE INNTEKTER       

Parkeringsleie 2014      1200 

Parkeringsleie 2015      1 800 

Tomteleie Vetlandsveien Garasjelag    11 137 

SUM ANDRE INNTEKTER     14 137 

        

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 2014/2015, og er på kr 300 000.-.  

I tillegg er det bokført bevertning for kr 16 323.-, jf. note 12. Kr 10 835 er styremiddag, kr 2 009 er kringle 

mm til generalforsamling og informasjonsmøte og resterende er diverse innkjøp av kaffe og mineralvann 

o.l. til nevnte møter og øvrige styremøter. 

        

NOTE: 6        

REVISJONSHONORAR      

Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr 11 500.-. 

        

NOTE: 7        

KONSULENTHONORAR      

Juridisk bistand      -41 497 

OBOS       -57 213 

OBOS Prosjekt AS      -226 150 

Andre konsulenthonorarer     -23 441 

SUM KONSULENTHONORAR     -348 300 

  



 

 

NOTE: 8 

       

DRIFT OG VEDLIKEHOLD      

Oslo Murmesterbedrift AS, piperehabilitering   -202 908 

SUM STØRRE BYGNINGSMESSIGE VEDLIKEHOLD  -202 908 

Drift/vedlikehold bygninger     -755 229 

Drift/vedlikehold VVS      -42 301 

Drift/vedlikehold elektro     -315 454 

Drift/vedlikehold utvendig anlegg    -1 513 425 

Drift/vedlikehold brannsikring     -355 409 

Drift/vedlikehold parkeringsanlegg    -11 403 

Drift/vedlikehold søppelanlegg (renhold)   -70 875 

Egenandel forsikring      -10 000 

SUM LØPENDE DRIFT OG VEDLIKEHOLD    -3 074 095 

SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD    -3 277 003 

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

bygningene. 

        

NOTE: 9        

KOMMUNALE AVGIFTER      

Vann- og avløpsavgift     -1 262 900 

Feieravgift       -4 998 

Renovasjonsavgift      -827 665 

SUM KOMMUNALE AVGIFTER     -2 095 564 

        

NOTE: 10        

VASKERI        

Vaskeriinntekter      109 149 

 

KOSTNADER VASKERI 

     

Reparasjoner og vedlikehold      -112 478 

Administrasjon      -5 565 

Elektrisk energi      -34 279 

Renhold vaskeri       -30 000 

SUM KOSTNADER VASKERI     -182 322 

SUM VASKERI      -73 173 

        

NOTE: 11        

ENERGI/FYRING       

Elektrisk energi      -183 263 

Fjernvarme      -1 566 944 

SUM ENERGI / FYRING     -1 750 207 

        

  



 

NOTE: 12        

ANDRE DRIFTSKOSTNADER      

Lokalleie       -1 410 

Container       -47 074 

Skadedyrarbeid/soppkontroll     -6 972 

Diverse leiekostnader/leasing     -260 577 

Verktøy og redskaper      -15 045 

Driftsmateriell      -2 310 

Lyspærer og sikringer     -7 046 

Vaktmestertjenester      -10 265 

Vakthold       -10 005 

Renhold ved firmaer      -505 125 

Andre fremmede tjenester     -6 477 

Kontor- og datarekvisita     -2 400 

Kopieringsmateriell      -8 611 

Trykksaker      -2 328 

Andre kostnader tillitsvalgte     -16 323 

Andre kontorkostnader     -425 

Telefon, annet      -14 118 

Porto       -20 375 

Bankgebyr      -1 409 

Velferdskostnader      -14 370 

SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER    -952 665 

        

NOTE: 13        

FINANSINNTEKTER       

Renter av driftskonto i OBOS-banken    2 351 

Renter av sparekonto i OBOS-banken    91 498 

Utbytte Gjensidige Forsikring     69 354 

Andel renter Oppsal Vaktmestersentral   6 203 

Andre renteinntekter      50 

SUM FINANSINNTEKTER     169 456 

        

NOTE: 14        

FINANSKOSTNADER      

Renter av lån i Eika Boligkreditt AS    -901 569 

Termingebyr lån i Eika Boligkreditt AS   -600 

Andel renter Oppsal Vaktmestersentral   -259 

SUM FINANSKOSTNADER     -902 428 

        

  



 

NOTE: 15        

BYGNINGER       

Kostpris/Bokførtverdi 1957     16 249 100 

Oppskrevet 1972      2 112 550 

Tilgang 1989      38 477 900 

SUM BYGNINGER      56 839 550 

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      

Kortautomat       

Kostpris      49 456  

Avskrevet tidligere     -43 274  

Avskrevet i år     -6 181  

       1 

PC med utstyr       

Tilgang 2007     52 374  

Avskrevet tidligere     -52 373  

       1 

Vaskemaskin       

Kostpris      73 275  

Avskrevet tidligere     -68 041  

Avskrevet i år     -5 234  

       0 

Vaskemaskin nr. 2       

Kostpris      31 658  

Avskrevet tidligere     -12 437  

Avskrevet i år     -4 523  

       14 698 

Vaskemaskin nr 3       

Kostpris      37 938  

Avskrevet tidligere     -14 904  

Avskrevet i år     -5 420  

       17 614 

Vaskemaskin nr 4       

Tilgang 2015     76 556  

Avskrevet tidligere     -15 624  

Avskrevet i år     -10 937  

       49 996 

Rulle        

Tilgang 2015     28 694  

Avskrevet tidligere     -4 782  

Avskrevet i år     -4 099  

       19 812 



 

Lekeapparater       

Kostpris      193 263  

Avskrevet tidligere     -151 850  

Avskrevet i år     -27 609  

       13 804 

SUM VARIGE DRIFTSMIDLER     115 926 

        

SUM ÅRETS AVSKRIVNINGER     -64 002 

        

NOTE: 17        

AKSJER OG ANDELER      

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

dvs. at de er bokført til opprinnelig kjøpspris. 

Antall andeler: 1  Pålydende: kr 100.-.  Balanseført verdi: kr 100.-. 

        

NOTE: 18        

KORTSIKTIGE FORDRINGER      

Beboer, lekkasje bereder     13 805 

Andre forskuddsbetalte kostnader (blir kostnadsført i 2016)  698 353 

SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER    712 158 

Posten "Andre forskuddsbetalte kostnader" inkluderer mottatte, ikke betalte fakturaer som vedrører 

2016, med motpost i leverandørgjeld. Utbetaling vil skje i 2016. 

        

NOTE: 19        

PANTE- OG GJELDSBREVLÅN     

Eika BoligKreditt As       

Lånet er et annuitetslån med flytende rente.    

Rentesatsen pr. 31.12.15 var 2,40 %. Løpetiden er 25 år.   

Opprinnelig 2014     -32 548 148  

Nedbetalt tidligere     335 416  

Nedbetalt i år     916 849  

       -31 295 884 

SUM PANTE- OG GJELDSBREVLÅN    -31 295 884 

        

NOTE: 20        

BORETTSINNSKUDD      

Opprinnelig 1957      -1 632 400 

Korrigert innskudd      2 500 

Oppskrevet 1972      -2 062 550 

Nedbetaling økning tidl.     2 062 550 

Tjenesteleilighet nr 114 solgt 1995    -5 000 

Tjenesteleilighet nr 119, solgt 2001    -4 700 

SUM BORETTSINNSKUDD     -1 639 600 

        

  



 

NOTE: 21        

ANNEN LANGSIKTIG GJELD      

Garasjeinnskudd      -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       31 295 884 

Påløpte avdrag      0 

TOTALT       32 935 484 

        

Eiendommen som er stillet som sikkerhet hadde pr. 31.12.2015 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 11,32 % av Oppsal Vaktmestersentral (øket fra 01.01.2015). 

Selskapet har solidaransvar for den samlede gjelden i Oppsal Vaktmestersentral. Garantiansvaret 

refererer seg til den samlende gjelden i Oppsal Vaktmestersentral og utgjør kr 2 649 869.-. 

Selskapets andel i Oppsal Vaktmestersentral vises som anleggsmidler under posten "andel egenkapital i 

fellesanlegg". 

Selskapets andel av driftskostnadene og årsresultatet 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. 

 

  



 

 

GODTGJØRELSER (punkt 3 i sakslisten på side 2): 
 
A. Styret 
Styrehonoraret foreslås satt til kr 300 000. 
 
B. Andre godtgjørelser, rehabiliteringshonorar og godtgjørelse til byggekomite 

Rehabiliteringshonorar 

  Det er tidkrevende å sitte i styret i forbindelse med store rehabiliteringer tilsvarende de  
  tiltakene Vetlandsveien Borettslag nå står foran. Da mye av arbeidet nødvendigvis må   
  foregå på dagtid, er det vanlig at styret tilgodesees med et honorar i tillegg til vanlig   
  styrehonorar. Dette honoraret skal på lik linje med ordinært styrehonorar godkjennes av  
  generalforsamlingen.  
  

Styret har opprettet en byggekomité bestående av Marianne Merli (styremedlem), Olav 
Lærum (styremedlem), Lillian Slaaen (styreleder), Atle Hillestad (andelseier) og Geir 
Henjesand (andelseier).  

  

  Det er foreslått et rehabiliteringshonorar for perioden 2016-2017 til styret på kr 100 000,  
  Med utbetaling våren 2017.  

Møtegodtgjørelser for byggekomiteen (byggemøter på dagtid) 
Utbetales med kr 350 pr. påbegynte time.  

  



 

 

 

Innkomne forslag (punkt 4 i sakslisten på side 2): 
 

A. Fjerning av resterende tørkestativ i borettslaget  

Forslagsstiller: Styret. 

 

Styret foreslår å fjerne resten av tørkestativene i borettslaget. De aller fleste er svært lite 

brukt, de ruster, og enkelte er grodd igjen av trær og andre busker. Vi ønsker disse fjernet 

som et ledd i en større opprydding i borettslaget. Fellesarealene tørkestativene står på, kan 

benyttes til annet; plen, sykkelparkering mm. 

 

Forslag til vedtak: Resterende tørkestativ i borettslaget fjernes.  

 

B. IN-ordning 

Forslagsstiller: Styret. 

 

På ekstraordinær generalforsamling ble det nevnt at styret ville komme tilbake til 

etablering av IN, i forbindelse med økt belåning og fellesgjeld pr. andel når rehabilitering av 

vinduer og rør/våtrom starter. 

 
Forslag om å inngå avtale med OBOS om Individuell Nedbetaling av fellesgjeld (IN-
ordning) 
 
Styret fremmer forslag om at borettslaget inngår avtale med OBOS om Individuell 
Nedbetaling av fellesgjeld (heretter: IN-ordning).  
 
Hva går ordningen ut på? 

IN-ordningen er et avtaleverk som gjør det mulig for hver enkelt andelseier i vårt borettslag 
å innbetale sin andel av fellesgjelden. En andelseier som innbetaler sin andel av 
fellesgjelden vil etter innbetalingen få redusert månedlige felleskostnader tilsvarende 
reduksjonen i renter og avdrag som følge av innbetalingen av borettslagets fellesgjeld.  
 
Avtaleforholdene 

Styret inngår en avtale med OBOS om tilrettelegging av individuell nedbetaling av 
fellesgjeld. Avtalen innebærer at OBOS får fullmakt fra borettslaget til å gjennomføre 
ordningen samt inngå avtale med de enkelte andelseiere som ønsker å innbetale, 
administrere innbetalinger, dokumenthåndtering, etc.  
 
Borettslaget ved styret inngår avtale med banken/långiver om IN-ordningen. Gjennom 
avtalen vil den enkelte andelseiers innbetaling av fellesgjelden bli sikret ved pant i 
borettslagets faste eiendom som en del av bankens/långivers pantobligasjon (såkalt 
inntrederett i bankens/långivers obligasjon).  
 
De andelseiere som ønsker å innbetale sin andel av fellesgjeld må inngå en avtale med 
borettslaget. Det vil være OBOS som opptrer på borettslagets vegne i denne avtalen. Etter 
inngåelse av avtalen kan andelseieren innbetale hele eller deler av sin andel fellesgjeld. 



 

 

Minimumsbeløpet ved hver innbetaling er kr 60 000,- og det kan bare foretas innbetaling 
ved felleslånets terminforfall. Borettslaget må ha sikringsordning for betaling av 
felleskostnader i OBOS eller borettslagenes sikringsfond. Det er kun anledning til å 
innbetale gjeld innenfor IN-ordningen på lån med flytende rente. 
 
Hvilke konsekvenser får en eventuell IN-ordning for andelseierne 

Hvis forslaget blir vedtatt vil giroene for felleskostnader bli splittet i en del for 
felleskostnader (drift av bygninger, snømåking mv) og en del for kapitalkostnader (renter og 
avdrag). Kapitalkostnadene justeres opp eller ned som følge av rentejusteringer på lånet. 
Ellers får ordningen ingen praktiske konsekvenser for andelseiere som ikke ønsker å 
innbetale sin andel av fellesgjelden. 
 
Andelseiere som innbetaler hele eller deler av sin andel av fellesgjelden vil få redusert de 
månedlige utgiftene til felleskostnader.  
 
Er det mulig å reversere innbetalingene?  

Nei, det er det ikke. Dersom man har innbetalt hele eller deler av sin andel av fellesgjeld 
kan dette ikke reverseres.  
 
Hva skjer ved nye låneopptak i borettslaget?  

IN-ordningen medfører ikke at borettslagets styre i fremtiden blir avskåret fra å ta opp nye 
lån i forbindelse med driften av borettslaget. Slike lån vil ikke være omfattet av IN-
ordningen uten at det inngås egne avtaler om dette. Kostnad for tilknytning av ett nytt lån i 
IN-ordningen vil bli fakturert etter gjeldende prisliste. 
 
Kostnader 

Vetlandsveien Borettslag må betale p.t. kr 36 875,- inkl. mva i honorar til OBOS dersom 
avtale inngås. 
 
Årlig administrasjonsgodtgjørelse for IN-ordningen er på 10 % av 
forretningsførerhonoraret, dog minimum kr 6 955,- og maksimum kr 22 092,- inkl. mva. 
pr. lån. Det påløper ikke administrasjonsgodtgjørelse i etableringsåret eller i hele 
kalenderår med fast rente da IN-ordningen ikke kan benyttes. Dersom det gis anledning til å 
innbetale på IN-ordningen i en fastrente periode, vil det påløpe 
administrasjonsgodtgjørelse i perioder med fast rente. 
 
Andelseiere som ønsker å innfri sin andel av fellesgjelden må betale vederlag på p.t. kr 4 
744,- inkl. mva til OBOS ved inngåelse av IN-avtale. 
 
Styrets vurdering 

Styret kan ikke se noen ulemper for borettslagets del ved å inngå en avtale om IN-ordning. 
Styret mener det er positivt at andelseierne gjennom denne ordningen får større valgfrihet 
med hensyn til finansiering av egen bolig.  
 
Andelseiere som vurderer å innbetale hele eller deler av sin andel av fellesgjelden 
forutsettes selv å vurdere fordelene og ulempene for sin egen del ved en slik innbetaling.  



 

 

 
Forslag til vedtak:  
Generalforsamlingen i Vetlandsveien Borettslag vedtar å gjennomføre ordning om 
Individuell Nedbetaling av fellesgjeld. Styret i borettslaget sørger for å inngå de nødvendige 
avtaler for å gjennomføre ordningen. Dette vil først være aktuelt når den forestående 
rehabiliteringen er gjennomført. Lånene til borettslaget vil bli slått sammen til et lån som vil 
tiltre IN-ordningen. 

 

 

C. Julebelysning på veranda 

Forslagsstiller: Atle Hillestad, Vetlandsveien 85. 

 

Jeg har et forslag om endring i husordensregler og det gjelder lys på balkonger. Det vil si 

lys-lenker som settes opp i forbindelse med julefeiring. Hadde vært fint om dette 

begrenses til julehøytiden. Det vil si eksempelvis fra 1. desember til 15. januar. Synes ikke 

at det er så hyggelig med nabo som har kulørt julebelysning på balkongen hele året …  

 

Styrets innstilling: Styret synes ikke at dette er en sak for husordensreglene, men støtter 

forslagsstiller i at man tar hensyn ved oppmontering av julebelysning. Det er også forskjell 

på  hvilken type belysning som settes opp; små eller store lys, kulørt eller klar pære, og med 

eller uten «blink». Styret støtter at kulørt og typisk julebelysning fjernes innen utgangen av 

januar, men at mer diskret belysning kan henge noe lenger så lenge det er «mørketid».  

 

Forslag til vedtak: Typisk julebelysning bør fjernes av den enkelte andelseier innen 

utgangen av januar.  

 
 
  



 

 

122 Vetlandsveien Borettslag 
VALGKOMITEEN INNSTILLER FØLGENDE PERSONER: 
 
A. Som leder i 2 år foreslås: 
 
Navn: Lillian Slaaen  Adresse. Vetlandsveien 93A  
 
 
B. Styremedlemmer som ikke er på valg: 
 
Navn: Olav Lærum       Adresse: Vetlandsveien 93           

Navn: Marianne Molberg Merli   Adresse: Vetlandsveien 95 B       

 
Som styremedlemmer for 2 år foreslås: 
 
Navn: Atle Hillestad.    Adresse Vetlandsveien 85A    

Navn: Olav Lærum.    Adresse Vetlandsveien 93A  

 
C. Som varamedlemmer for 1 år foreslås: 
 
Navn: Cathrine Johnsrud.   Adresse Vetlandsveien 95A   

Navn: Ann Dagrun Larsen.   Adresse Vetlandsveien 97A   

Navn: Stein J. Mellomberget.   Adresse Vetlandsveien 95B.  

 
D. Som delegert til OBOS generalforsamling foreslås: 
 
Navn: Sigbjørn Nerland.   Adresse Vetlandsveien 93B.  
 
Som vara for delegert til OBOS generalforsamling foreslås: 
 
Navn: Asgeir Torstensen.    Adresse Bjartveien 1B.  
 
 
E. Som delegert til Oppsal Vaktmestersentral foreslås: 
 
Navn: Olav Lærum.    Adresse Vetlandsveien 93A. 
 
Som vara for delegert til Oppsal Vaktmestersentral foreslås: 
 
Navn: Asgeir Torstensen.    Adresse Bjartveien 1B.  
 



 

 

F. Som valgkomité foreslås: 
 
Navn: Sigbjørn Nerland.    Adresse Vetlandsveien 93B   

Navn: Caroline Waller.   Adresse Bjartveien 1A.  

Navn: Et medlem velges på generalforsamlingen   

 
Dato 1.4.2016  I valgkomiteen for Vetlandsveien Borettslag 

 
Atle Hillestad /s/    Sigbjørn Nerland /s/   Caroline Waller /s/ 

  



 

 

Orientering om borettslagets drift 
 
Styret  

Styret har kontor i Vetlandsveien 87, tlf. 915 71 576 og 949 84 564. 
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 01.04.1970 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. 
 
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.  
Skjema for bestilling kan lastes ned fra borettslagets hjemmeside. 
 
Vaskeri 

Fellesvaskeriet er i Vetlandsveien 87 i samme lokaler som renseriet. 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/
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Renhold 

Borettslaget har avtale med Oslo City Renhold 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 og fellesareal. Forsikringen dekker også veggfast utstyr, 
bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig. Oppstår det skade i 
leiligheten, skal andelseier 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 skumapparat. Det er borettslagets ansvar å 
anskaffe og montere utstyret, og det er inngått avtale med Norsk Brannvern om årlig tilsyn og 
kontroll av utstyret. Dersom utstyret er defekt, meldes dette til styret. 
 
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 leietaker. Søknadsskjema for utleie/bruksoverlating fås ved henvendelse til OBOS. 
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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. 
 
Avtale om leveranse av elektrisk kraft  

OBOS har fremforhandlet en kraftavtale med LOS på vegne av selskapene forvaltet av OBOS. 
Vetlandsveien Borettslag er tilsluttet avtalen med kraftleveranse til våre fellesanlegg. 
 
Energimerking 

Ved salg eller utleie av boliger skal det utarbeides en energiattest. På www.energimerking.no kan 
andelseieren utarbeide energiattest for sin bolig. 
 
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. 
 
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.  
 
Større vedlikehold og rehabilitering  

2015    Oppgradering av lekeplasser. 
2015    Etablering av barnevognparkering i tidligere søppelsjaktrom.    
2015 Forprosjektering av våtrom, nye vinduer. 
2014 - 2015  Nye inngangspartier, oppganger og uteareal i Løypeveien 2, asfaltering og 

oppmerking av uteareal. 
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          Reparasjon av tak. 

2008 – 2009       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. Opprustning av lekeplasser. 

2003     Nytt callinganlegg. 

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

     anlegg i alle leiligheter og fellesarealer. 

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


 

 

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. 

  



 

 

160  -  OPPSAL VAKTMESTERSENTRAL 

RESULTATREGNSKAP 

        

    Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 

   Note 2015 2014 2015 2016 

DRIFTSINNTEKTER: 

Innkrevde felleskostnader 2 17 742 893 13 842 212 15 900 000 15 000 000 

Andre inntekter  3 1 000 782 2 954 174 500 000 800 000 

SUM DRIFTSINNTEKTER   18 743 674 16 796 386 16 400 000 15 800 000 

        

DRIFTSKOSTNADER: 

Personalkostnade

r 

 4 -10 590 116 -11 437 070 -12 475 000 -11 485 000 

Styrehonorar  5 -201 400 -360 200 -230 000 -230 000 

Avskrivninger  12 -403 510 -335 507 0 0 

Revisjonshonorar  6 -15 375 -18 906 -20 000 -20 000 

Andre honorarer   -2 400 -80 000 0 -20 000 

Forretningsførerhonorar  -144 890 -111 452 -145 000 -150 000 

Konsulenthonorar  7 -101 753 -278 086 -100 000 -100 000 

Drift og 

vedlikehold 

 8 -627 834 -141 170 -30 000 -35 000 

Forsikringer   -86 841 -71 789 -75 000 -90 000 

Energi/fyring   -7 835 -3 383 -5 000 -10 000 

Andre driftskostnader 9 -2 975 777 -3 976 920 -2 830 000 -2 515 000 

SUM DRIFTSKOSTNADER   -15 157 731 -16 814 483 -15 910 000 -14 655 000 

        

DRIFTSRESULTAT   3 585 944 -18 098 490 000 1 145 000 

        

FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: 

Finansinntekter  10 54 800 19 996 0 0 

Finanskostnader  11 -2 287 -1 899 0 0 

RES. FINANSINNT./-KOSTNADER 52 513 18 098 0 0 

        

ÅRSRESULTAT     3 638 457 0 490 000 1 145 000 

        

Overføringer: 

Til opptjent egenkapital  3 638 457    

 
  



 

 

160  -  OPPSAL VAKTMESTERSENTRAL 

BALANSE 

        

    Note  2015 2014 

EIENDELER 

ANLEGGSMIDLER 

Andre varige driftsmidler  12  2 121 250 1 725 434 

Aksjer og 

andeler 

 

 

13 

 

2 000 2 000 

Langsiktige fordringer    34 000 34 000 

SUM ANLEGGSMIDLER       2 157 250 1 761 434 

        

OMLØPSMIDLER 

Restanser på 

felleskostnader  

 

 

379 2 831 

Kundefordringer     18 881 7 082 

Kortsiktige fordringer  14  490 793 1 135 891 

Driftskonto OBOS-banken    720 171 539 695 

Driftskonto OBOS-banken II    391 960 3 650 

Skattetrekk OBOS-banken    395 415 0 

Innestående i andre banker    2 244 4 810 

Sparekonto OBOS-banken    2 111 228 2 079 262 

SUM OMLØPSMIDLER       4 131 071 3 773 220 

        

SUM EIENDELER         6 288 321 5 534 655 

        

EGENKAPITAL OG GJELD 

EGENKAPITAL 

Opptjent 

egenkapital 

   

 

3 638 457 0 

SUM EGENKAPITAL       3 638 457 0 

        

GJELD 

KORTSIKTIG GJELD 

Leverandørgjeld     703 072 335 404 

Skyldig til offentlige 

myndigheter 

15 

 

744 262 738 726 

Annen kortsiktig gjeld  16  1 202 530 4 460 525 

SUM KORTSIKTIG GJELD       2 649 864 5 534 655 

        

SUM EGENKAPITAL OG GJELD     6 288 321 5 534 655 

Pantstillelse     0 0 

Garantiansvar     0 0 

 


