
  

 

Til andelseierne i Vetlandsveien Borettslag 
 

Velkommen til generalforsamling torsdag 18. mai 2017 kl. 18:00 på Oppsal Samfunnshus. 
 
Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2016. 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 torsdag 18. mai 2017 kl. 18:00 på Oppsal Samfunnshus.

 
 
Til behandling foreligger: 
 
1. KONSTITUERING 

A. Valg av møteleder  
B. Godkjenning av de stemmeberettigede  
C. Valg av en til å føre protokoll og minst en andelseier som protokollvitne 
D. Godkjenning av møteinnkallingen  

 
2. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2016 

A. Årsberetning og regnskap for 2016 
B. Disponering av årets resultat 

 
3. GODTGJØRELSER  

A. Styret 
Det foreslås at styrets honorar på kr 300 000 opprettholdes. 

B. Byggekomiteen 
Det foreslås at det opprettholdes et honorar til styret/byggekomiteen i-fm. rør- og 
baderomsrehabilitering på kr 100 000. 

 
4. INNKOMNE FORSLAG 

A. Salg av tomt 
B. Endring av husordensreglene i-fm. parkering  
C. Etablering av sykkelskur/grillplasser 
D. Etablering av grønnsakhager/plantekasser – urbant landbruk 

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, 16.3.2017 

Styret i Vetlandsveien Borettslag 
 

 Lillian Slaaen /s/               Asgeir Thorstensen /s/       
 

Thomas Andersen /s/   
 

Olav Lærum /s/               Marianne Molberg Merli /s/   
 
 

Protokoll fra ordinær generalforsamling legges ut på borettslagets hjemmeside www.vetlandsveien.no 
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ÅRSBERETNING FOR 2016 
 
Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets til litsvalgte 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 A 

Styremedlem Marianne Molberg Merli Vetlandsveien 95 B 

 

VARAMEDLEMMER TIL STYRET 

Varamedlem Ann Dagrun Larsen Vetlandsveien 97 A 

Varamedlem Stein Joar Mellemberget Vetlandsveien 95 B 

 

DELEGERT TIL GENERALFORSAMLINGEN I OBOS  

Delegert 

Sigbjørn Nerland Vetlandsveien 93 B 

 

Varadelegert 

Asgeir Thorstensen Bjartveien 1 B 

  

DELEGERT TIL OPPSAL VAKTMESTERSENTRAL I OBOS  

Delegert 

Olav Lærum Vetlandsveien 93 A 

 

Varadelegert 

Asgeir Thorstensen Bjartveien 1 B 

 

VALGKOMITEEN 

Atle Hillestad Vetlandsveien 85 A 

Sigbjørn Nerland Vetlandsveien 93 B 

Caroline Waller Ekstern 
 

 

 
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  
Siden forrige ordinære generalforsamling, har styret avholdt 11 styremøter, i tillegg til et par kortere 
avklaringsmøter og byggemøter. En ekstraordinær generalforsamling har også være arrangert, i 
forbindelse med økt kostnadsramme for rør- og baderomsrehabiliteringen. 
 
Bevilgning fra Fondet for Miljø og utvikling 

Vi har fra OBOS fått bevilget kr 230 000 i støtte til utomhusprosjekter, eksempelvis etablering av 

grillplasser, sykkelstativer, lekeapparater osv. Prosjektet gjennomføres i samsvar med søknad, 

stønadsbeløp utbetales etter ferdigstillelse mot fakturakopier. Vi er i gang med å se på løsning for 

utvidelse av sykkelparkering og etablering av flere grillplasser i borettslaget, og håper å gjennomføre 

arbeidene i 2017. Se forslag C. 

 

Utskifting av vinduer og verandadører 
Ett av prosjektene som har tatt mye fokus og tid denne perioden, er utskifting av vinduer og 
verandadører. Arbeidene startet våren 2016 og ble avsluttet før jul 2016.  
 
I tillegg til ett oppstartsmøte og ett avklaringsmøte, ble det avholdt syv byggemøter i løpet av prosjektet. 
Det var Marianne og Asgeir som representerte styret i byggemøtene.  
 
Vi er veldig fornøyde med arbeidet som ble utført, noe prosjektleder også støtter. Det har vært lite klager, 
og tilbakemeldingene i ettertid har utelukkende vært positive. De reklamasjonene som har dukket opp 
underveis og i ettertid, har blitt håndtert raskt av Palmgren. Vi håper at beboere i borettslaget merker 
bedring på varme og inneklima med nye vinduer.  
 
Forprosjekt rør og våtrom 

Dette er det andre store prosjektet vi har hatt denne perioden. Mye av tiden har gått med til estimering 

og kontrollmåling av dimensjoner på rør i nærvarmenettet i-fm. omlegging av felles varmtvannsleveranse 

fra kjellerne. I denne delen av prosjektet har det vært avholdt fire byggemøter og ett avklaringsmøte, i 

tillegg til utstrakt kontakt med byggeleder og entreprenør på e-post for avklaringer og presiseringer. 

 

Vi valgte tidlig i prosessen å gå i dialog med en foretrukket entreprenør, og har gjennom prosessen og 

byggemøtene avklart de aller fleste sider ved prosessen, og en del prosesser ble kartlagt ned på detaljnivå 

allerede før kontraktsinngåelse. Ved å velge en slik tilnærming er risikoen for ubehagelige overraskelser 

underveis betraktelig redusert.  
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Ekstraordinær generalforsamling ble arrangert 01.02.0017. Det var nødvendig med avklaring i forhold til 

vedtakskompetanse på prosjektkostnaden, da prosjektkostnadene viste seg å bli høyere enn det vi tok 

høyde for i forprosjekteringen. Det ble vedtatt å øke kostnadsrammen, og den 03.02.2017 tegnet vi 

kontrakt med Sans Bygg.  

 

Det er Olav og Lillian som sitter i byggekomiteen, og representerer borettslaget i prosessen.  

 

Utskifting av vannavledere 

Arbeidet med utskifting av vannavledere fra balkongene ble fullført før sommeren 2016. Det var Albretsen 

og Groshennig som utførte dette, og vi er lettet over at alle vannavledere nå skal være tette og sitte fast.  

 

HMS lekeplasser 

Kontroll og etterstramming av lekeapparater ble utført våren 2016. Alle lekeapparater blir sjekket årlig i 

forhold til lekeplassforskrifter. Nødvendig reparasjoner blir utført etter slike kontroller, og der det er 

nødvendig blir utstyr skiftet. Vi ser at lekeplassene er godt brukt, og ønsker at det skal fortsette slik.  

 

Søppel i kjellere 

Det er et gjentagende problem at enkelte betrakter fellesrommene i kjellerne som private avfallsdeponi 

og oppbevaringsrom for møbler og annet. Fellesrommene skal være tomme for alt annet enn sykler og ev. 

barnevogner. Vi synes det er trist at dette ikke respekteres, vi har få sanksjonsmuligheter, dessverre. Ett 

alternativ som har vært diskutert er seksjonering av kjellerne med bodgitter, og utleie av ekstra boder. 

Dette er et større arbeid som ikke vil bli prioritert nå, så lenge rehabilitering av rør og bad pågår. Enkelte 

kjellere blir ikke engang tømt i forbindelse med komprimatorbil. I år har vi vedtatt å leie inn bistand til 

tømming fra 9. klasse på Oppsal Skole. De ønsker å tjene penger til tur med Hvite Busser neste år, og vil bli 

lønnet etter en fornuftig timesats.  

 

Eierskifter 

38 leiligheter i borettslaget ha fått ny eier i løpet av 2016. Vi opplever at borettslaget er et attraktivt sted å 

bo, både i form av høye salgspriser og kort salgstid. Det er flere leiligheter som blir tatt på intern 

forkjøpsrett årlig, og dette tyder jo på at vi har et hyggelig bomiljø, hvor mange ønsker å fortsette å bo. 

 

Klager 

Vi har nevnt det tidligere; det er få klager i forhold til antall leiligheter her i løpet av et år. «Gjengangerne» 

på klagefronten er katter og bråk i-fm. fest o.l.  

Fra tid til annen mottar vi klager på katter, som tar seg til rette på svalganger og på andres verandaer. Vi 

minner om forbud mot nyanskaffelse av utekatt og ber eksisterende katteeiere ta hensyn.  

 

Vi bor tett på hverandre i borettslaget, og det er kort avstand fra en eiers veranda til en annen eiers 

soveromsvindu. Husk at festen din ikke skal ødelegge naboens søvn, og husk å sette opp nabovarsel i god 

tid. Dette er ikke et stort problem, men det er viktig å ta hensyn. Dette gjelder også ved oppussing, og vi 

benytter anledningen til å minne om husordensreglene: 

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. 

 

Klagene som er mottatt siste styreperioden er behandlet i styremøtene, og klage er sendt de respektive 

eiere fra OBOS. 
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Rister til kjellervinduer 

Rister på kjellervinduene er nylig ferdigmontert av Palmgren. Ristene gjør det enklere å unngå steinsprut i-

fm. gressklipping, og forhindrer at gnagere og andre smådyr tar seg inn ved lufting. 

 

Tørkestativer 

De gamle tørkestativene er fjernet – gjerder og grunn blir utbedret i løpet av 2017.  

 

Sikringsskap 

I har hatt en runde på oppgangene, og fått utbedret en del avvik av elektriker. Blant annet er en del hull 

tettet igjen, etter private føringer av ledninger gjennom vegg. Husk at sikringsskap ikke skal stå ulåst i 

oppgangene.  

 

Skadesaker 

Vi har dessverre hatt en liten økning i forsikringssaker siste tiden. Det ble registrert kun to saker i 2016, 

mens fem saker så langt er registrert i 2017, utelukkende vannskader (tre lekkasjer fra 

varmtvannsberedere og to lekkasje fra oppvaskmaskin). Det er viktig at alle sjekker varmtvannsbereder, 

spesielt pakning, jevnlig. Vannskader er kostbart, vannet renner ofte ned til underliggende leiligheter og 

gir store skadeomfang. Det er en ugunstig tid å måtte bytte varmtvannsbereder nå også, rett før vi går 

over til felles varmtvannsleveranse fra kjellerne.  

 

Radonmålinger 

De siste målingene er sendt inn, og resultatene i ferd med å komme tilbake. Så godt som alle leiligheter i 

første etasje er dermed målt, og verdiene viser at alle leiligheter ligger godt under kritisk grense.  

 

 

KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2016  

 
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 2017. 
 
Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2016 er satt opp under denne 
forutsetning. 
 
Inntekter 

Driftsinntekter i 2016 var til sammen kr 20 477 186. 

For andre inntekter, se note 3 i regnskapet. 
 
Kostnader 

Driftskostnadene i 2016 var til sammen kr -28 864 180. 
Dette er kr 2 807 180 høyere enn budsjettert og skyldes i all hovedsak at kostnadene til 
vindusutskiftningen ble høyere enn forventet. I tillegg har borettslaget igangsatt forprosjektet til 
våtromsrehabiliteringen. 
 
Resultat  

Årets resultat fremkommer i resultatregnskapet som et underskudd på kr -8 977 332 og foreslås dekket 
ved overføring fra egenkapital. 
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Disponible midler 

Borettslagets disponible midler (omløpsmidler fratrukket kortsikt gjeld) var pr 31.12.2016 kr 3 955 873 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 31.12.2016 som påvirker regnskapet i vesentlig grad. 
 
Sektordiagrammet under viser kostnadsfordelingen i prosent for 2016:  

 

 
 
 
KOMMENTARER TIL BUDSJETT FOR 2017  

 
Til orientering for generalforsamlingen legger styret fram budsjettet for 2017. 
Tallene er vist i kolonnen til høyre i resultatregnskapet. 
 
Drift og vedlikehold 

I posten drift og vedlikehold er det beregnet kr -47 853 000 til større vedlikehold som omfatter 
våtromsrehabiliteringen. 
 
Kommunale avgifter i Oslo kommune  

Oslo Kommune har ikke budsjettert med endring i de kommunale avgiftene for 2017. 
 
 

 

Pers.kost/styreh.
1,19%

Div. honorarer
4,23%

Komm.avg
7,42%

Medlemskontingent
0,27%

Kabel-TV 
3,44%

Forsikring
2,21%

Andre driftskost.
2,80%

Energi / fyring
6,41%

Vindusutskiftning
62,07%

Drift og vedlikehold
4,52%

Finanskostnader
2,51%

Avdrag
2,91%
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Energikostnader 

I tråd med estimater fra aktuelle leverandører har styret budsjettert med samme energikostnader som for 
2016. 
 
Forsikring 

Forsikringspremien for 2017 har økt med kr 32 238. Premieendringen er en følge av indeksjustering på 
bygninger på 4,2 % fra 1. januar, samt forsikringsselskapets individuelle prisjustering basert på 
skadehistorikken i Vetlandsveien Borettslag. 
 
Lån 
Vetlandsveien Borettslag har lån i OBOS-banken. 
Lånenr. 9820.75.363806, annuitetslån, månedlige forfall. Lånet er et delutbetalingslån med en ramme på 
kr 92 000 000 som skal dekke vindusutskiftning og våtromsrehabiliteringen.  
 
Det er vedtak om at borettslaget inngår avtale om Individuell Nedbetaling lån etter rehabiliteringsarbeider 
er avsluttet.  
 
For opplysninger om opprinnelig lånebeløp og restsaldo henvises til note i regnskapet. 
 
Innskuddsrente i OBOS-banken (pr. 1.1.2017) 
Driftskonto 0,15 % p.a. 
Sparekonto 0,65 % p.a. 
 
Forretningsførerhonorar 

Forretningsførerhonoraret økte fra kr 221 348 til kr 226 881 eks. MVA med bakgrunn i den generelle 
lønns- og prisveksten for 2016. 
 
Medlemskontingenten  

Medlemskontingenten til OBOS er kr 200 pr. andelsleilighet for 2017. 
 
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 
2017. 
 
Driften i 2017 viser at borettslaget ikke har nok midler til å gjennomføre planene uten et låneopptak som 
skal dekke den kommende våtromsrehabiliteringen. Styret forventer ikke økning av felleskostnadene i 
2017. 
 
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, 16.3.2017 
Styret i Vetlandsveien Borettslag 

 
 Lillian Slaaen /s/                      Asgeir Thorstensen /s/      

 
Thomas Andersen /s/   

 
Olav Lærum /s/                      Marianne Molberg Merli /s/   
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NFORMASJON 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 2016 2015 2016 2017 

A.  DISP. MIDLER PR. 01.01.   8 703 335 6 202 307 8 703 335 3 955 873 

        

B. ENDRING I DISP. MIDLER: 

Årets resultat (se res.regnskapet) -8 977 332 3 587 040 -5 673 000  -39 542 000 

Tilbakeføring av avskrivning 16 38 781 64 002 0 0 

Innfridd lån Eika Boligkreditt 19 -30 461 784 0 0 0 

Tilgang nytt lån OBOS-banken 19 35 487 016 0 0 40 000 000 

Fradrag for avdrag på langs. lån 19 -834 099 -916 849 -990 000 0 

Innsk. øremerket bankkonto 24 -151 -318 0 0 

Endring andel egenkapital 23 107 -232 847 0 0 

B. ÅRETS ENDR. I DISP. MIDLER -4 747 462 2 501 028 -6 663 000 458 000 

        

C. DISP. MIDLER PR. 31.12.   3 955 873 8 703 335 2 040 335 4 413 873 

        

SPESIFIKASJON AV DISPONIBLE MIDLER: 

Omløpsmidler   5 066 842 9 892 730   

Kortsiktig gjeld   -1 110 969 -1 189 394   

C. DISP. MIDLER PR. 31.12.   3 955 873 8 703 335   
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RESULTATREGNSKAP 

        

    Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 

   Note 2016 2015 2016 2017 

DRIFTSINNTEKTER: 

Innkrevde felleskostnader 2 20 322 856 17 026 273 20 284 000 20 341 000 

Vaskeri   10 128 006 109 149 100 000 100 000 

Andre inntekter  3 26 324 14 137 0 0 

SUM DRIFTSINNTEKTER   20 477 186 17 149 559 20 384 000 20 441 000 

        

DRIFTSKOSTNADER: 

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

Styrehonorar  5 -300 000 -300 000 -300 000 -  
400 000 

Avskrivninger  16 -38 781 -64 002 0 0 

Revisjonshonorar  6 -11 875 -11 500 -11 000 -12 000 

Forretningsførerhonorar  -276 685 -271 260 -284 000 -284 000 

Konsulenthonorar  7 -923 898 -348 300 -150 000 -800 000 

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

Drift og vedlikehold 8 -19 089 746 -3 277 003 -17 416 000 -47 852 000 

Forsikringer   -634 857 -581 321 -605 000 -673 000 

Kommunale 
avgifter 

 9 -2 128 030 -2 095 564 -2 138 000 -2 138 000 

Vaskeri   10 -206 985 -182 322 -125 000 -125 000 

Kostnader sameie  23 -1 506 496 -1 503 671 -1 644 000 -1 554 000 

Energi/fyring  11 -1 837 730 -1 750 207 -1 426 000 -   
-1 900 000 

Kabel-/TV-anlegg   -985 560 -1 371 832 -973 000 -987 000 

Andre driftskostnader 12 -803 638 -952 665 -864 000 -897 000 

SUM DRIFTSKOSTNADER   -28 864 180 -12 829 547 -26 057 000  -57 643 000 

        

DRIFTSRESULTAT   -8 386 995 4 320 012 -5 673 000    -37 202 000 

        

FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: 

Finansinntekter  13 128 832 169 456 0 0 

Finanskostnader  14 -719 169 -902 428 0 -2 340 000 

RES. FINANSINNT./-KOSTNADER -590 337 -732 972 0 -2 340 000 

        

ÅRSRESULTAT     -8 977 332 3 587 040 -5 673 000    -39 542 000 

        

Overføringer: 

        

Fra opptjent egenkapital  -8 977 332 0   

Til opptjent egenkapital  0 3 587 040   
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BALANSE 

        

    Note  2016 2015 

EIENDELER 

ANLEGGSMIDLER 

Bygninger   15  56 839 550 56 839 550 

Tomt      1 515 790 1 515 790 

Andel egenkapital  i fellesanlegg   411 767 411 873 

Andre varige driftsmidler  16  77 145 115 926 

Aksjer og andeler   17  100 100 

Øremerkede bankinnskudd  24  21 136 20 985 

SUM ANLEGGSMIDLER       58 865 487 58 904 224 

        

OMLØPSMIDLER 

Kundefordringer     0 6 130 

Kortsiktige fordringer  18  548 513 712 158 

Driftskonto OBOS-banken    3 865 557 1 663 374 

Sparekonto OBOS-banken II    652 772 7 511 068 

SUM OMLØPSMIDLER       5 066 842 9 892 730 

        

SUM EIENDELER         63 932 329 68 796 954 

        

EGENKAPITAL OG GJELD 

EGENKAPITAL 

Innskutt egenkapital 388 * 100    38 800 38 800 

Opptjent 
egenkapital 

   
 

25 651 944 34 629 276 

SUM EGENKAPITAL       25 690 744 34 668 076 

        

GJELD 

LANGSIKTIG GJELD 

Pante- og gjeldsbrevlån  19  35 487 016 31 295 884 

Borettsinnskudd   20  1 639 600 1 639 600 

Annen langsiktig gjeld  21  4 000 4 000 

SUM LANGSIKTIG GJELD       37 130 616 32 939 484 

        

KORTSIKTIG GJELD 

Leverandørgjeld     1 107 284 1 189 394 

Påløpte renter     3 685 0 

SUM KORTSIKTIG GJELD       1 110 969 1 189 394 

SUM EGENKAPITAL OG GJELD     63 932 329 68 796 954 

        

Pantstillelse   22  124 722 100 38 150 438 

Garantiansvar   23  2 044 150 2 649 869 
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Oslo, 16.3.2017 
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 etablerings-

tidspunktet. 

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. 

SKATTETREKKSKONTO 

Selskapet har egen separat skattetrekkskonto i OBOS-banken. Innskuddet tilhører myndighetene og kan 

ikke disponeres fritt. 

        

NOTE: 2 

INNKREVDE FELLESKOSTNADER 

Felleskostnader      19 122 240 

Parkeringsleie      472 900 

Garasjeleie      22 800 

Lokaler       350 916 

Tomteleie       16 800 

Trappevask      349 200 

SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER     20 334 856 

        

REDUKSJON GRUNNET TOMME LEIEFORHOLD 

Parkeringsleie      -8 600 

Tilbakebetalt parkeringsleie tidligere år   -3 400 

SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER     20 322 856 
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NOTE: 3 

ANDRE INNTEKTER 

Oslo Kommune, erstatning     13 527 

Parkeringsleie      1 400 

Oslo kommune, tomteleie      11 396 

SUM ANDRE INNTEKTER         26 324 

        

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 2015/2016, og er på kr 300 000.-.  

I tillegg har styret fått dekket bespisning mm for kr 10 933.-, jf. noten om andre driftskostnader. 
 

       

NOTE: 6 

REVISJONSHONORAR 

Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr 11 875.-. 
    

 
 

 
 

NOTE: 7 

KONSULENTHONORAR 

OBOS       -47 810 

OBOS Prosjekt AS, Vindusutskifting    -470 000 

OBOS Prosjekt AS, Våtrom mm    -396 938 

Andre konsulenthonorarer     -9 151 

SUM KONSULENTHONORAR       -923 898 

        

NOTE: 8 

DRIFT OG VEDLIKEHOLD 

Palmgren, Vindusutskifting kontrakt     -17 536 527 

Palmgren, Vindusutskifting kontrakt tilleggsarbeider   -256 633 

SUM STØRRE BYGNINGSMESSIGE VEDLIKEHOLD   -17 793 160 

Oslo Fasadevask      -484 063 

Drift/vedlikehold bygninger     -373 889 

Drift/vedlikehold VVS     -61 875 

Drift/vedlikehold elektro     -38 037 

Drift/vedlikehold utvendig anlegg    -74 797 

Drift/vedlikehold brannsikring     -169 320 

Drift/vedlikehold parkeringsanlegg    -9 857 

Drift/vedlikehold søppelanlegg (renhold)   -78 750 

Egenandel forsikring     -6 000 

SUM LØPENDE DRIFT OG VEDLIKEHOLD       -1 296 586 
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SUM TOTALT DRIFT OG VEDLIKEHOLD       -19 089 746 

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

        

NOTE: 9 

KOMMUNALE AVGIFTER 

Vann- og avløpsavgift     -1 237 573 

Feieravgift       -5 026 

Renovasjonsavgift      -885 431 

SUM KOMMUNALE AVGIFTER       -2 128 030 

        

NOTE: 10 

VASKERI 

Vaskeriinntekter      128 006 

       

KOSTNADER VASKERI 

Rep./vedlikehold      156 639 

Administrasjon      11 285 

Elektrisk energi      38 967 

Diverse       94 

SUM KOSTNADER VASKERI         206 985 

SUM VASKERI           -78 979 

        

NOTE: 11 

ENERGI/FYRING 

Elektrisk energi      -170 074 

Fjernvarme      -1 667 655 

SUM ENERGI / FYRING         -1 837 730 

        

NOTE: 12 

ANDRE DRIFTSKOSTNADER 

Lokalleie       -4 860 

Container       -34 732 

Skadedyrarbeid     -25 000 

Leie parkeringstomt      -275 400 

Diverse leiekostnader 1     -2 080 

Verktøy og redskaper     -670 

Telefon-/kontormaskiner     -395 

Driftsmateriell      -6 003 

Lyspærer og sikringer     -17 766 

Vakthold (alarm)       -9 781 

Trappevask     -345 000 

Andre fremmede tjenester 2     -6 449 

Kontor- og datarekvisita     -20 985 

                                            
1 Leie av graver 
2 HMS abonnement, hjemmeside, utrykning 
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Kopieringsmateriell      -2 278 

Andre kostnader tillitsvalgte     -10 933 

Andre kontorkostnader     -620 

Telefon/bredbånd      -4 441 

Telefon, annet      -10 242 

Porto 3       -18 260 

Reisekostnader      -594 

Kontingenter 4      -500 

Bankgebyr      -1 430 

Velferdskostnader      -5 220 

SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER     -803 638 

        

NOTE: 13 

FINANSINNTEKTER 

Renter av driftskonto i OBOS-banken    4 335 

Renter av sparekonto i OBOS-banken   41 855 

Kundeutbytte Gjensidige     78 537 

Andel renter Oppsal Vaktmestersentral   1 776 

Andre renteinntekter     2 329 

SUM FINANSINNTEKTER         128 832 

        

NOTE: 14 

FINANSKOSTNADER 

Eika Boligkreditt AS, renter av lån    -608 564 

Eika Boligkreditt AS, termingebyr lån    -500 

OBOS-banken, renter lån     -99 480 

OBOS-banken, termingebyr lån    -100 

OBOS-banken, etableringsgebyr lån    -10 000 

Tinglysningsgebyr      -525 

SUM FINANSKOSTNADER         -719 169 

        

NOTE: 15 

BYGNINGER 

Kostpris/Bokført verdi 1957     16 249 100 

Oppskrevet 1972      2 112 550 

Tilgang 1989 5      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. 

  

                                            
3 Porto for utsendelse av giro for felleskostnader. Vi oppfordrer til avtalegiro/e-faktura 
4 Medlemskap «Østmarkas Venner» 
5 Utskifting av vinduer, rehabilitering av fasader, nye tak/isolering av loft, nye balkonger. 
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REHABILITERING VÅTROM mm 

OBOS Prosjekt AS, Prosjektledelse    385 498 

OBOS, Administrasjon     11 440 

Kostnadsføring prosjekt 2016          -396 938 

        

NOTE: 16 

VARIGE DRIFTSMIDLER 

Kortautomat 

Kostpris      49 456  

Avskrevet tidligere     -49 455  

       1 

PC med utstyr 

Tilgang 2007     52 374  

Avskrevet tidligere     -52 373  

       1 

Vaskemaskin nr. 2 

Kostpris      31 658  

Avskrevet tidligere     -16 959  

Avskrevet i år     -4 523  

       10 176 

Vaskemaskin nr. 3 

Kostpris      37 938  

Avskrevet tidligere     -20 324  

Avskrevet i år     -5 420  

       12 194 

Vaskemaskin nr. 4 

Tilgang 2016     76 556  

Avskrevet tidligere     -26 561  

Avskrevet i år     -10 937  

       39 059 

Rulle 

Tilgang 2016     28 694  

Avskrevet tidligere     -8 881  

Avskrevet i år     -4 099  

       15 713 

Lekeapparat 

Kostpris      193 263  

Avskrevet tidligere     -179 459  

Avskrevet i år     -13 803  

       1 

SUM VARIGE DRIFTSMIDLER       77 145 

        

SUM ÅRETS AVSKRIVNINGER       -38 781 
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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 

Andre forskuddsbetalte kostnader (blir kostnadsført i 2017)  548 513 

SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER     548 513 

Posten "Andre forskuddsbetalte kostnader" inkluderer mottatte, ikke betalte fakturaer som 
vedrører 2017, med motpost i leverandørgjeld. Utbetaling vil skje i 2017. 

        

NOTE: 19 

PANTE- OG GJELDSBREVLÅN 

Eika BoligKreditt AS 

Lånet er et annuitetslån med flytende rente. 

Rentesatsen pr. 31.12.16 var 2,25 %. Løpetiden er 25 år. 

Opprinnelig 2014     -32 548 148  

Nedbetalt tidligere     1 252 264  

Nedbetalt i år     31 295 884  

       0 

OBOS-banken 

Lånet er et annuitetslån med flytende rente. 

Rentesatsen pr. 31.12.16 var 1,90 %. Løpetiden er 30 år. 

Opprinnelig 2016     -35 487 016  

Nedbetalt i år     0  

       -35 487 016 

SUM PANTE- OG GJELDSBREVLÅN     -35 487 016 

        

AVDRAGSFRIHET PÅ LÅN 

Selskapet har 1 lån med avdragsfrihet. I tabellen nedenfor er det estimert både hva 

lånekostnadene for den enkelte andel vil øke med pr. måned når selskapet begynner å betale 

avdrag, og fra hvilket tidspunkt avdragene begynner å løpe. Estimatet forutsetter at avdrags- og 

rentebetingelsene pr. 31.12 beholdes uendret. Da fremtidige endringer i lånebetingelsene vil 

kunne medføre endringer i den informasjon som fremkommer av tabellen, må man utvise 

forsiktighet med å bruke beregningene som grunnlag for økonomisk planlegging eller investeringer. 

Det understrekes at felleskostnadene i et borettslag ikke nødvendigvis vil øke fra det tidspunkt 

avdragene begynner å løpe. Det er borettslagets styre som bestemmer om felleskostnadene skal 

økes og fra hvilket tidspunkt. Dersom avdragsfriheten gjelder lån hvor det er inngått avtale om 

mulighet for individuell nedbetaling (IN-ordning), vil de månedlige felleskostnadene økes med det 

beløp som er angitt i tabellen under. 

Alle tall er avrundet til nærmeste 50 kroner. 
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Leilighetsnr  OBOS-banken  
 

Første avdrag 
er 28.02.2017 

   Potensiell endring i felleskostnader fra 01.03.2017 

 

69, 70, 102, 109, 112, 117     200 

120, 127, 130, 137, 139, 140     200 

141, 142, 143, 144, 146, 151     200 

154, 161, 163, 164, 165, 166     200 

167, 168, 169, 170, 172, 179     200 

182, 189, 191, 192, 193, 194     200 

195, 196, 202, 209, 212, 217     200 

220, 227, 230, 237, 239, 240     200 

241, 242, 243, 244, 246, 251     200 

254, 261, 263, 264, 265, 266     200 

267, 268, 269, 270, 272, 279     200 

282, 289, 291, 292, 293, 294     200 

295, 296, 339, 340, 341, 342     200 

343, 344, 363, 364, 365, 366     200 

367, 368, 369, 370, 391, 392     200 

393, 394, 395, 396, 439, 440     200 

441, 442, 443, 444, 463, 464     200 

465, 466, 467, 468, 469, 470     200 

491, 492, 493, 494, 495, 496     200 

1098, 1103, 1106, 1113, 1116, 1123    200 

1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130    200 

1131, 1132, 2098, 2103, 2106, 2113    200 

2116, 2123, 2125, 2126, 2127, 2128    200 

2129, 2130, 2131, 2132, 3125, 3126    200 

3127, 3128, 3129, 3130, 3131, 3132    200 

4125, 4126, 4127, 4128, 4129, 4130    200 

4131, 4132      200 

101, 103, 104, 105, 106, 107     250 

108, 110, 111, 113, 114, 115     250 

116, 118, 119, 121, 122, 123     250 

124, 125, 126, 128, 129, 131     250 

132, 133, 134, 135, 136, 138     250 

145, 147, 148, 149, 150, 152     250 

153, 155, 156, 157, 158, 159     250 

160, 162, 171, 173, 174, 175     250 

176, 177, 178, 180, 181, 183     250 

184, 185, 186, 187, 188, 190     250 

201, 210, 211, 218, 219, 228     250 

229, 238, 245, 252, 253, 262     250 

271, 280, 281, 290, 301, 302     250 

303, 304, 305, 306, 307, 308     250 

309, 310, 311, 312, 313, 314     250 

315, 316, 317, 318, 319, 320     250 
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321, 322, 323, 324, 325, 326     250 

327, 328, 329, 330, 331, 332     250 

333, 334, 335, 336, 337, 338     250 

345, 346, 347, 348, 349, 350     250 

351, 352, 353, 354, 355, 356     250 

357, 358, 359, 360, 361, 362     250 

371, 372, 373, 374, 375, 376     250 

377, 378, 379, 380, 381, 382     250 

383, 384, 385, 386, 387, 388     250 

389, 390, 401, 410, 411, 418     250 

419, 428, 429, 438, 445, 452     250 

453, 462, 471, 480, 481, 490     250 

1097, 1099, 1100, 1101, 1102, 1104    250 

1105, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111    250 

1112, 1114, 1115, 1117, 1118, 1119    250 

1120, 1121, 1122, 1124, 2097, 2104    250 

2105, 2114, 2115, 2124, 3097, 3098    250 

3099, 3100, 3101, 3102, 3103, 3104    250 

3105, 3106, 3107, 3108, 3109, 3110    250 

3111, 3112, 3113, 3114, 3115, 3116    250 

3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122    250 

3123, 3124, 4097, 4104, 4105, 4114    250 

4115, 4124      250 

        

NOTE: 20 

BORETTSINNSKUDD 

Opprinnelig 1957      -1 632 400 

Korrigert innskudd      2 500 

Oppskrevet 1972      -2 062 550 

Nedbetaling økning tidl.     2 062 550 

Tjenesteleil. nr 119 solgt  2001   -4 700 

Tjenesteleil. nr 114 solgt 1995     -5 000 

SUM BORETTSINNSKUDD         -1 639 600 

        

NOTE: 21 

ANNEN LANGSIKTIG GJELD 

Garasjeinnskudd      -4 000 

SUM ANNEN LANGSIKTIG GJELD       -4 000 
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NOTE: 22 

PANTSTILLELSE 

Av anleggets bokførte gjeld er følgende sikret ved pant: 

 

Borettsinnskudd      1 639 600 

Pantelån       35 487 016 

TOTALT             37 126 616 

 

Eiendommen som er stillet som sikkerhet hadde pr. 31.12.2016 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 2 044 150.-. 

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. 
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INNKOMNE FORSLAG 
 

A. Salg av tomt 
Forslagsstiller: Styret, etter henvendelse fra OBOS Forretningsbygg 
 
Bakgrunnen for forslaget 
I forbindelse med utbyggingen av nye Oppsal Senter har OBOS Forretningsbygg kontaktet styret 
vedr. kjøp av en tomteparsell på ca. 46 kvm, som i ny reguleringsplan er regulert til offentlig 
gangvei.  
 
Arealet som erverves ligger i dag på borettslagets eiendom, men på utsiden av gjerdet 
nedenfor Vetlandsveien 95.  
 
Avtalt kjøpesum for eiendommen er kr 50 000. 
 
Kjøper forplikter seg til å etablere skråning inn mot borettslagets gjerde. 
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Styrets innstilling 
Arealet er allerede regulert til gangvei, og denne delen av eiendommen benyttes i dag ikke av 
borettslaget. Kommunen kan i prinsippet gå inn og ekspropriere tomtearealet. Vi mener derfor 
at avtalen vi har blitt forelagt er gunstig.  
 
Forslag til vedtak 
Salg av tomteparsell vedtas. Styret får generalforsamlingens fullmakt til å signere salgsavtale, 
søknad om fradeling og skjøte eller protokoll for grensejustering samt andre relevante 
dokumenter i sakens anledning.  
 
Merknad til saksbehandlingen 
Forslaget vedtas med 2/3 av de avgitte stemmer iht. borettslagslovens § 8-9. 
 

B. Endring av husordensreglene i-fm. parkering  
Forslagsstiller: Styret 
 
Bakgrunnen for forslaget 
Vi mottar mange telefoner fra beboerne som har fått et krav om betaling av parkeringsleie og 
som ikke ønsker å betale. Dette gjelder tidligere eiere som har fraflyttet borettslaget, og som 
ikke har sagt opp parkeringsplass før fraflytting.  Ved salg følger ikke parkeringsplass med 
andelen. 
 
I borettslagets parkeringsbestemmelser, som alle leietakere av parkeringsplass mottar, står 
følgende: 
Ved permanent fraflytting og framleie av leiligheten plikter andelseier å levere plassen tilbake til 
styret i borettslaget. Det er én måneds oppsigelsestid av parkeringsplassen. Oppsigelse gjelder 
fra den 01. i måneden. 
 
For å unngå diskusjoner for framtiden, ønsker vi å få dette inn i borettslagets husordensregler 
under punktet om parkering. Dersom vi kan henvise til dette punktet slipper vi å diskutere med 
tidligere beboere om hvor dette er hjemlet. 
 
Forslag til vedtak 
Borettslagets parkeringsbestemmelser innlemmes i sin helhet i husordensreglene, med 
henvisning under punkt 10 (endring markert med grått): 
 
Husordensregler 
10. PARKERING Parkering av kjøretøy er forbudt på borettslagets område utenom 
parkeringsplassene. Borettslagets parkeringsbestemmelser er en del av de til enhver tid 
gjeldende husordensregler, se bakerst.  

 
Parkeringsbestemmelsene er vedlagt dette heftet side 31.  
 
Merknad til saksbehandlingen 
Forslaget vedtas med alminnelig flertall av de avgitte stemmer.  
 

C. Etablering av sykkelskur/grillplasser 
Forslagsstiller: Styret 
 
Bakgrunnen for forslaget 
Vi har fra OBOS fått bevilget kr 230 000 i støtte til utomhusprosjekter, eksempelvis etablering 
av grillplasser, sykkelstativer, lekeapparater osv. Prosjektet gjennomføres i samsvar med 
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søknad, stønadsbeløp utbetales etter ferdigstillelse mot fakturakopier. Vi er i gang med å se på 
løsning for utvidelse av sykkelparkering og etablering av flere grillplasser i borettslaget, og 
håper å gjennomføre arbeidene i 2017. 
 
Styret ønsker innspill fra generalforsamlingen på hva midlene skal brukes på. Lekeplassene er 
relativt nylig oppgradert, vi ser det derfor som mest naturlig å bruke midlene på 
sykkelparkering og grillplasser. Grillplassen som ble etablert bak Løypeveien 2 kan sees på som 
eksempel, med platting i belegningsstein, fastmonterte utebenker og nedstøpt grill. 
 
Det er mulig at enkelte av de tidligere tørkebåsene kan benyttes som plassering for 
sykkelparkering, men ikke alle steder er like egnet som dette.  
 
Hva ønsker beboerne seg? Grillplasser? Sykkelparkering? Begge deler? Andre ting? 
 
Forslag til vedtak 
Styret gis fullmakt til å benytte midlene vi har fått tildelt til etablering av sykkelparkering 
og/eller grillplasser på egnede steder i borettslaget. 
 
Merknad til saksbehandlingen 
Forslaget vedtas med alminnelig flertall av de avgitte stemmer.  
 

D. Etablering av grønnsakhager – urbant landbruk 
Forslagsstiller: Styret, etter henvendelse fra beboer i Vetlandsveien 87 
 
Bakgrunnen for forslaget 
Styret mottok i slutten av mars en henvendelse fra en eier i Vetlandsveien 87. Det er flere 
barnefamilier i Vetlandsveien 87 som ønsker å dyrke grønnsaker i bakgården, hvor det etablere 
parseller med grønnsaker, plantekasser o.l.  
Oslo Kommune kan gi støtte til slike prosjekter etter søknad.  
 
Styrets innstilling 
Styret har behandlet saken på styremøte, men mener at vi ikke har mandat til å ta en endelig 
beslutning på dette. Vi er i utgangspunktet positive til slike tiltak! Vi tror at dette kan være en 
positiv beskjeftigelse for både store og små, som kan bidra positivt til fellesskap og nye 
vennskap mellom naboer. Imidlertid er det en del spørsmål som bør avklares rundt en slik 
ordning. Fellesarealene er ment benyttet av alle, og dette vil avskjære bruk av denne delen av 
fellesarealene til lek, for eksempel. Det kan bli flere/mange som ønsker tilsvarende ordninger, 
og parseller kan bli store.  
 
Hvem skal hold dette under kontroll når interessen ev. dabber av og brukere flytter, eller noen 
ikke følger opp sine forpliktelser? Hvem har i disse tilfellene ansvar for å tilbakeføre og dekke 
kostnadene ved dette?  Hvor ligger ansvaret for den enkelte parsell? Skal arealene gjerdes inn?  

 
Forslag til vedtak 
Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å godkjenne etablering av grønnsakhager på egnede 
steder i borettslaget. Øvrige tilføyelser rundt ordningen tas med i vedtaket, dersom flertallet 
ønsker en slik ordning.  
 
Merknad til saksbehandlingen 
Saken vedtas med 2/3 av de avgitte stemmer. Bakgrunnen for flertallskravet mener styret ligger 
i at dette vedtaket er utenfor styrets mandat å vedta, og vil nødvendigvis medføre en inngripen 
i fellesarealene.  
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VALGKOMITEEN INNSTILLER FØLGENDE PERSONER: 
 
A. Som leder foreslås: 
 
Lillian Slaaen       Vetlandsveien 93 A 
 
Styremedlemmer som ikke er på valg: 
 
Styremedlem Thomas Andersen       Vetlandsveien 81 A 

Styremedlem Olav Lærum       Vetlandsveien 93 A 

 
B. Som styremedlemmer foreslås: 
 
Marianne Molberg Merli      Vetlandsveien 95B 

André Olstad       Vetlandsveien 78 B 

C. Som varamedlemmer foreslås: 
 
Ann Dagrun Larsen    Vetlandsveien 97A 

Stein Joar Mellemberget       Vetlandsveien 95 B 

D. Som delegert til OBOS generalforsamling foreslås: 
 
Sigbjørn Nerland      Vetlandsveien 93B  
 
Som vara for delegert til OBOS generalforsamling foreslås: 
 
Thomas Andersen      Vetlandsveien 81A 
 
E. Som delegert til Oppsal Vaktmestersentral foreslås: 
 
Olav Lærum     Vetlandsveien 93A  
 
Som vara for delegert til Oppsal Vaktmestersentral foreslås: 
 
Thomas Andersen     Vetlandsveien 81A  
 
F. Som valgkomité foreslås: 
 
Sigbjørn Nerland     Vetlandsveien 93 B  

Atle Hillestad       Vetlandsveien 85A  

 
28.2.2017 I valgkomiteen for Vetlandsveien Borettslag 

 
Atle Hillestad /s/   Sigbjørn Nerland /s/  Caroline Waller /s/ 
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Orientering om borettslagets drift 
 
Styret  

Styret har kontor i Vetlandsveien 87, tlf. 915 71 576 (styreleder) og 949 84 564 (nestleder). 
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. 
Se for øvrig sentralens 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/
mailto:kontor@oppsalvaktmestersentral.no
http://www.oppsalvaktmestersentral.no/
mailto:vetlandsvn@styrerommet.net
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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. 
 

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. 
 
 

mailto:forsikring@obos.no
http://www.obos.no/
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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  

2016    Utskiftning av vinduer, balkongdører, forprosjekt våtrom 

2016    Fasadevask 

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. 

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.energimerking.no/
http://www.canaldigital.no/
http://www.obos.no/
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Parkeringsbestemmelser for Vetlandsveien Borettslag 
 

Parkering på stikkvei inntil bygning, utenfor anvist plass for parkering og øvrige områder, som ikke er 
regulert for parkering og lignende, er ikke tillatt. Det er imidlertid tillatt med stans for synlig av-/pålessing i 
inntil 20 minutter. Ved behov for stans utover 20 minutter (håndverkere, ved flytting mv.), må det 
innhentes parkeringstillatelse fra styret (tlf. 949 84 564) eller vaktmester (tlf. 22 76 28 80). 
Parkeringsbeviset skal, i forkant av parkeringen, plasseres godt synlig i kjøretøyets frontrute, venstre side, 
for kontroll. Parkering skjer på eget ansvar. 
 

1. Registrerte andelseiere kan leie parkeringsplass. Det kan kun leies en parkeringsplass pr. 

andelsleilighet.  

 

1.2 Det forutsettes at medlem av husstanden er registrert som eier av bil.  

 

1.3 Ved tildeling av garasje mister du retten til å ha parkeringsplassen i borettslaget. 

 2.  Ved permanent fraflytting og framleie av leiligheten plikter andelseier å levere plassen tilbake til 
styret i borettslaget. Det er én måneds oppsigelsestid av parkeringsplassen. Oppsigelse gjelder fra 
den 01. i måneden. 

 3.  All tildeling av parkeringsplasser skal skje via styrets venteliste. Plassene tildeles etter ansiennitet 
regnet fra den dato det søkes om parkeringsplass. 

4.  Parkeringsplassen skal kun benyttes til parkering av privatbil. Parkering av lastebiler eller 
campingvogn/tilhenger/ bobiler er forbudt. Biler som står på parkeringsplassene skal til enhver tid 
være i forskriftsmessig kjørbar stand.  

 
4.1  Har dere garasje skal det IKKE stå biler foran disse da dette er inne på borettslagets område. 
 
5.  Parkeringsplassene skal ikke benyttes til større vedlikeholdsarbeider på biler. Dekkskifte kan foretas 

på plassen. 

 6.  Ansvaret for renhold og snømåking påhviler leieren av den enkelte plass. 

 7.  Kvittering for innbetalt leie skal på forlangende fremvises til medlemmer av styret. 

 8.  Styret i borettslaget fastsetter årsleien. Denne betales forskuddsvis. Dersom plassen er ubetalt etter 
betalingsfristens utløp, kan det bli utstedt kontrollavgift. Dersom leien ikke er betalt innen en måned 
etter forfall anses leieforholdet som opphørt, og plassen fristilles umiddelbart. Innbetalt leie 
refunderes ikke ved oppsigelse av plassen. 

 9.  Ved innbetaling av leie for parkeringsplassen, aksepterer leieren reglementet. Overtredelse av dette 
vil føre til inndragning av plassen. Årsleien refunderes ikke. 

10.      Det er strengt forbudt å la ledningen henge igjen i strømuttaket når den ikke er koblet til bilen. 
 
10.1  Ved gjentagelse av dette medfører dette tap av parkeringsplassen. 
 
11.  Det er montert i overbelastningsvern i boksene på 600watt. 

12.  Dersom en parkeringsplass står ubenyttet i mer enn 2 mnd., vil dette medføre oppsigelse av plassen, 
med mindre styret har mottatt en skriftlig beskjed om årsaken. Leien refunderes ikke. 
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For å unngå misforståelser eller unødvendige utgifter i form av kontrollavgifter, ber vi alle om å sette seg 
inn i parkeringsbestemmelsene. Området er kontrollert og skiltet etter privatrettslige regler. 
Parkeringsselskapets inspeksjoner utføres som stikkprøver. Brudd på parkeringsreglement kan medføre 
kontrollavgift og/eller borttauing av kjøretøyet. Parkeringsreglementet gjelder alle dager, hele døgnet og 
omfatter alle motorkjøretøyer.  


