
Til andelseierne i Vetlandsveien Borettslag 

Velkommen til generalforsamling, torsdag 24. mai 2018 kl. 18:00 i Oppsal Samfunnshus 

Innkallingen inneholder borettslagets årsrapport og regnskap for 2017. 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 
tilstede 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.



Innkalling til generalforsamling  

Ordinær generalforsamling i Vetlandsveien Borettslag 
avholdes torsdag 24. mai 2018 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. ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP FOR 2017 
A. Årsrapport og regnskap for 2017 
B. Disponering av årets resultat  

3. GODTGJØRELSER  
A. Styret 
B. Byggekomiteen 

Det foreslås at honoraret til byggekomiteen opprettholdes på kr 100 000 

4. INNKOMNE FORSLAG 
A. Endring av husordensreglene 
B. Infrastruktur og etablering av ladeplasser for ladbar bil

C. Utbedring av lys i kjellerboder  
D. Felling av trær og oppussing av oppganger  

5. VALG AV TILLITSVALGTE 
A. Valg av 2 styremedlemmer for 2 år 
B. Valg av 2 varamedlemmer for 1 år  
C. Valg av 1 delegert med vara til OBOS’ generalforsamling for 1 år 
D. Valg av valgkomité for 1 år 

Oslo,  2.5.2018 
Styret i Vetlandsveien Borettslag 

 Lillian Slaaen /s/     Thomas Andersen /s/     Olav Lærum /s/     Marianne Merli /s/     André Olstad /s/   

Protokoll fra generalforsamlingen blir ikke lagt i postkassene, men gjort tilgjengelig på 
www.vetlandsveien.no 



ÅRSRAPPORT FOR 2017 

Tillitsvalgte 
Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: 

STYRET                   STYREPERIODE    

Leder Lillian Slaaen Vetlandsveien 93 A 2017-2019 

Styremedlem Thomas Andersen Vetlandsveien 81 A 2016-2018 

Styremedlem Olav Lærum Vetlandsveien 93 A 2016-2018 

Styremedlem Marianne Molberg Merli Vetlandsveien 95 B 2017-2019 

Styremedlem André Nordseth Olstad Vetlandsveien 78 B 2017-2019 

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 

Thomas Andersen Vetlandsveien 81 A 

DELEGERT TIL OPPSAL VAKTMESTERSENTRAL I OBOS 

Delegert 

Olav Lærum Vetlandsveien 93 A 

Varadelegert 

Thomas Andersen Vetlandsveien 81 A 

VALGKOMITEEN 

Marie Grønvik Vetlandsveien 95 A 

Atle Hillestad Vetlandsveien 85 A 

Sigbjørn Nerland Vetlandsveien 93 B 

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 og tre næringslokaler som borettslaget eier og leier ut. 



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, 93-97 og 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.  

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 har 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 

 Møter 
Siden forrige ordinære generalforsamling, har styret avholdt 13 styremøter og behandlet nærmere 
200 saker.  

I tillegg har det vært avholdt ti byggemøter i forbindelse med rør- og våtromsrehabiliteringen, to 
særmøter rundt varme/varmtvann og ett byggherremøte. Olav og Lillian har deltatt på 
byggemøtene sammen med prosjektlederne involvert i prosjektet.   

I styret i Oppsal Vaktmestersentral ble det i 2017 nedsatt en arbeidsgruppe med mandat til 
evaluere avtaler mellom sentralen og borettslagene. Marianne har representert vårt borettslag i 
arbeidsgruppen. 

 Sykkelskur 
De gamle tørkebåsene er revet og erstattet med sykkelskur; ett utenfor Vetlandsveien 83/85/87, 
som skal betjene øvre del av borettslaget, og ett utenfor Vetlandsveien 93/95/97, som skal 
betjene nedre del av borettslaget. Sykkelskurene vil være ferdige og klare til bruk i løpet av mai. Vi 
ber om bistand fra vaktmestersentralen til opparbeiding av plen rundt skurene i løpet av 
sommeren.   

 Vaskeriet 
I juni i fjor gikk styret til «aksjon» for å rydde opp i låsene på tavlene i vaskeriet. Dette var på høy 
tid, det var leiligheter som hadde opptil 5 nøkler parkert på tavlene. Oppryddingen fikk imidlertid 
ikke den effekten vi hadde håpet på; det er veldig få som har kommet og hentet sin lås i ettertid, 



og dette har medført at låstavlene har mistet sin funksjon. Styret ønsker fremdeles at låstavlene 
benyttes for reservering av vasketid, og oppfordrer brukerne til å ta kontakt med 
vaktmestersentralen for kjøp av lås.  

Én ny tørketrommel ble kjøpt inn i 2017. Denne erstattet en gammel en, som ikke lot seg reparere 
på grunn av alder og utfordringer med å skaffe reservedeler.  

 Skadedyravtale 
Styret har sagt opp skadedyravtalen med Killit, og inngått ny avtale med Nokas Skadedyrkontroll. 
Vi er fornøyde med oppfølging etter inngåelse av ny avtale.  

 Avtale med Ista om måling og avregning av forbruk på varmtvann 
Kontrakt med Ista for avregning av forbruk på varmtvann er inngått. Dette viderefører ordningen 
vi hadde tidligere, med at den enkelte betaler eget varmtvann. Vi har også tro på at avregning har 
en positiv effekt på forbruket. Kr 4 pr. kvm blir lagt inn som akontobeløp og som tillegg til 
månedlige felleskostnader etter hvert som rehabiliteringen avsluttes i den enkelte blokk. 
Fremtidige endringer:  

Vetlandsveien 81: Fra 01.06.2018 
Vetlandsveien 87: Fra 01.07.2018 
Vetlandsveien 82: Fra 01.10.2018 
Løypeveien 2: Fra 01.11.2018 
Vetlandsveien 93: 01.01.2019 
Vetlandsveien 97: 01.03.2019 
Vetlandsveien 95: 01.04.2019 

 Skadesaker 
Det ble registrert syv nye skadesaker i 2017 og tre hittil i 2018. Med unntak av én skadesak, så er 
alle relatert til vannskader, og det er lekkasjer fra varmtvannsberedere og oppvaskmaskiner som 
er gjengangere. I tilfeller hvor styret mener at lekkasjen kunne vært unngått med hyppigere 
kontroll/vedlikehold hos andelseier, blir egenandelen på kr 6 000 viderefakturert eier. Dette er en 
dyr lærepenge, men vi håper og tror at dette kan ha en oppdragende effekt og fører til at VVS-
utstyr blir kontrollert oftere. Vi ønsker også å avskrekke den enkelte eier fra å foreta koblinger på 
slike apparater uten bruk av autorisert rørlegger.  
Dessverre ser vi at kostnadene, spesielt ved vannskader, er store, og mange kostbare saker vil 
nødvendigvis føre til økt forsikringspremie. Styret vil innhente anbud på forsikring etter at 
rehabiliteringen er avsluttet i 2019.  

 Beskjæring av trær 
En eier i borettslaget, med nødvendig kompetanse og utstyr, har vært engasjert av styret til 
beskjæring av og fjerning av mindre trær, spesielt rundt parkeringsplasser o.l. Arbeidene fortsetter 
i 2018.  

 Utlån av tilhenger 
Borettslagets tilhenger lånes ut til eiere i borettslaget for bortkjøring av møbler og annet. Vi 
oppfordrer til bruk av denne, i stedet for at kjellerne fylles med søppel! 



 Lekeplasskontroll 
Vaktmestersentralen har bistått oss med kontroll av lekeplassene med tilhørende apparater. Kun 
noen få avvik ble oppdaget, og disse er/blir fulgt opp.  

 Leverandøravtale på markiser 
Styret har fått på plass rabattavtale med Markisehuset. Avtalen gjelder både ved installering av ny 
markise og utskifting av duk. For ytterligere detaljer om farge etc., se www.vetlandsveien.no.

 Fuglestopper 
I nederste del av borettslaget har det over lengre tid vært mye fugler, både måker og skjærer som 
til dels har vært plagsomme for beboere. Lydmessig er en ting, verandaer har også blitt tilgriset 
etter at fuglene har oppholdt seg der. I Vetlandsveien 93,95 og 97 ble det i fjor montert totalt 235 
meter med rustfri fuglestopper. Disse er festet på møner, alle kanaltak og bak enkelte luker. Alle 
reir som var tomme ble fjernet. Dessverre ser det ikke ut til å ha hjulpet stort på forekomsten av 
fugler, spesielt måker. Ytterligere tiltak vurderes.  

 Fukt i kjellere 
I enkelte kjellere er det veldig fuktig. I en kjeller er nå det gamle bomberommet satt åpent i 
begge oppganger, for bedre luftgjennomstrømning, i håp om at dette vil bedre situasjonen. 

 Oppsalaksjonen 
Styret har tilsluttet seg Oppsalaksjonen, sammen med flere andre borettslag i nærområdet. 
Aksjonen har som mål å stoppe høyhusutbygging, økt biltrafikk og riving av nærbutikkene rundt om 
i Oppsal-området.   

 Rens av ventilasjonskanaler 
Alle tilgjengelige ventilasjonskanaler blir renset i forbindelse med den pågående rør- og 
våtromsrehabiliteringen. De første blokkene vil bli tatt i løpet av våren 2018. Styret minner om at det 
ikke er tillatt å montere elektriske avtrekksvifter på kjøkken og bad, som er koblet på felles 
ventilasjonsanlegg.  

 Skadedyr/veggedyr 
Høsten 2017 opplevde vi spredning av veggedyr fra en leilighet til tilliggende leiligheter i en av 
blokkene. Dette hadde sitt utspring fra en leilighet som over lengre tid hadde vært ulovlig utleid, og 
vi ble dessverre ikke varslet av eier før spredningen var et faktum. Styret minner om viktigheten ved 
at vi og/eller vaktmestersentralen blir varslet omgående så fort skadedyr blir oppdaget. Sanering av 
veggedyr er veldig kostbart. I kjølvannet av dette inngikk vi ny skadedyravtale, og har også utvidet 
fullverdiforsikringen vår til også å dekke sanering av skadedyr. Styret oppfordrer alle til å være 
varsomme ved reiser etc., sjekk gjerne bagasjen før den tas med inn hjemme etter opphold i 
utlandet, på hotell o.l. 

 Defekte sylindere og dørlukkere 
Certego befarte ytterdørene høsten 2017, etter at flere dører hadde vært vanskelige å låse opp. 13 
sylindere og 9 dørlukkere ble skiftet ut. 

 Hjemmeside 
Borettslagets hjemmesider er lagt over til ny plattform for ryddigere og bedre layout, og større 
brukervennlighet. Hjemmesiden er videreutviklet, med søknadsskjemaer for blant annet parkering 



og dyrehold. Sidene holdes oppdatert og vi anbefaler at alle bruker disse ved søk etter 
informasjon.  

 Klager 
Enkelte klagesaker har vært behandlet i 2017. Det er lite klager generelt sett, og stort sett dreier det 
seg om misnøye med støy. Klager styrebehandles, før de eventuelt oversendes OBOS for videre 
oppfølging. Styret måtte be om juridisk bistand i en sak i fjor, grunnet ulovlig virksomhet i 
leiligheten. I ettertid vet vi at virksomheten hadde pågått over lengre tid, uten at styret var kjent 
med dette. Vi minner om viktigheten av rask og skriftlig beskjed dersom man har mistanker om at 
det foregår ulovligheter i leilighetene. I dette tilfellet ble politiet koblet inn.  

Den siste tiden har vi mottatt en del klager på støy i forbindelse med rehabilitering av leiligheter 
etter avsluttet baderomsrehabilitering. Vi oppfordrer alle til å vise hensyn ved oppussing. Sett deg 
inn i husordensreglene, og trå litt ekstra varsomt, alle er lei etter noen uker med 
baderomsoppussing. Varsle naboene dine om tidspunkter for ekstra støyende arbeid.  

 Hundehold 
Det er mange hunder i borettslaget, og for at det skal være hyggelig å bo her for både to- og firbente 
er det viktig at reglene følges. Hundeeiere oppfordres særskilt til å vise hensyn. Det er ikke alle som 
er like komfortable med hunder, ha respekt for dette og hold hunden din i bånd i borettslaget. 
Dersom du har en hund som ikke er bekvem med å være alene hjemme og som dermed uler/bjeffer 
når den er alene hjemme; ta den med deg eller finn andre løsninger på hundeholdet.  

 Fremleie 
Vi oppdager fra tid til annen leiligheter i borettslaget som er leid ut, og som det ikke er registrert 
noen fremleie på. Vi minner om at all fremleie av egen leilighet er søknadspliktig. Styret forholder 
seg utelukkende til borettslagsloven og borettslagets vedtekter ved behandling av søknad.  

 Hensetting søppel 
Det er fremdeles et stort problem med hensetting av private gjenstander, søppel og annet i 
fellesrommene i kjellerne. Der eier identifiseres, blir nå bortfrakting fakturert eier direkte. I enkelte 
kjellere opplever vi stadig at låser til tidligere bomberom klippes, før private låser settes på. Dette er 
ikke under som helst omstendigheter greit. Fellesrommene i kjellerne skal til enhver tid være fri for 
søppel og annet, de er kun ment for oppbevaring av sykler, barnevogner, sparkesykler o.l. 

Styret jobber med en løsning for bomberommene, og ber derfor om at bomberommene tømmes i 
sin helhet innen 01.09.2018. 

 Status rehabilitering av rør og våtrom 
Fremdriften på prosjektet holdes og hittil i prosjektet har det vært avholdt 13 byggemøter og 34 
kontrollbefaringer av ferdig rehabiliterte bad. Alt i alt har prosessen gått fint, og de aller fleste er 
veldig fornøyd med arbeidene som er utført. Noen klagesaker er behandlet underveis, og vi ser 
viktigheten av at det holdes en god dialog mellom entreprenør og eier, at eier setter seg skikkelig inn 
i informasjonen som blir gitt på informasjonsmøte, i beboerhåndbok og på førbefaring og at 
forventninger avklares tidlig.  

I enkelte av blokkene har vi hatt problemer med jevn forsyning av varmtvann etter at vi koblet 
anlegget over på fjernvarmen. Dette jobbes det med for å finne en god løsning på.  



I vedtaket for rør- og våtromsrehabiliteringen, lå det til grunn at kompensasjoner for tidligere 
rehabiliterte bad skulle foretas etter at prosjektet var avsluttet. Sammen med prosjektleder har 
styret kommet frem til at dette ikke er en optimal løsning, og kompensasjoner utbetales derfor 
fortløpende. Dette er estimert å ville gi en totalkostnad på i overkant 2 millioner, noe vi tar over 
driften i løpet av prosjektperioden. Dette var det ikke lagt inn noen kostnad til i prosjektet.   

Monika Skarphagen har gått inn som prosjektleder etter Lars Tobiassen, Svein Tore Sagen har 
gått inn som byggeleder etter Hans Christian Hammer. Sagen skal ut i pappapermisjon i 
sommer, og erstattes da av Terje Dreierbakken, som allerede har deltatt på førbefaringer i noen 
måneder og er godt kjent med prosjektet. 

 Eierskifter 
28 leiligheter i borettslaget ha fått ny eier i løpet av 2017. Vi opplever at borettslaget er et 
attraktivt sted å bo, både i form av høye salgspriser og kort salgstid. Det var hos oss som ellers i 
boligmarkedet en nedgang i salgsprisene i 2017. Nå er vi tilbake der vi var, nylig gikk en 4-roms 
for kr 5 300 000. Flere leiligheter blir tatt med OBOS forkjøpsrett, og intern forkjøpsrett 
benyttes også.  

KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2017 

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 årsrapportens punkt om budsjett for 2018. 

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

Inntekter 

Driftsinntekter i 2017 var til sammen kr 20 499 780. For andre inntekter se note 3 i regnskapet. 

Kostnader 

Driftskostnadene i 2017 var til sammen kr 40 947 410. 
Dette er kr 16 795 590 lavere enn budsjettert og skyldes i hovedsak feil periodisering av budsjett i 
forhold til framdriften i den pågående våtromsrehabiliteringen. Dette vil jevne seg ut når 
prosjektet nærmer seg slutten.  

Resultat  

Årets resultat fremkommer i resultatregnskapet som et underskudd på kr 21 065 817 og foreslås 
dekket ved overføring fra egenkapital. Underskuddet er lånefinansiert, lånet delutbetales i takt 
med framdriften.  



Disponible midler 

Borettslagets disponible midler (omløpsmidler fratrukket kortsikt gjeld) var pr 31.12.2017 kr 2 860 
394 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 31.12.2017 som påvirker regnskapet i vesentlig grad. 

KOMMENTARER TIL BUDSJETT FOR 2018 

Til orientering for generalforsamlingen legger styret fram budsjettet for 2018. 
Tallene er vist i kolonnen til høyre i resultatregnskapet. 

Drift og vedlikehold 

I posten drift og vedlikehold er det beregnet kr 42 152 000 til løpende og større vedlikehold som 
omfatter våtromsrehabiliteringen. 

Kommunale avgifter i Oslo kommune 

Forslag til budsjett for Oslo Kommune ble lagt frem 27. september. Der ble det foreslått en økning 
på 10 % for renovasjon og 5 % for vann og avløp og dette ble lagt til grunn i budsjettet. Vi har ikke 
regnet med økning i feiegebyr. Eiendomsskatten følger egne satser. 

Energikostnader 

I tråd med estimater fra aktuelle leverandører har styret budsjettert med økte energikostnader, 
som følge av omleggingen til felles varmtvannsleveranse.  

Forsikring 

Forsikringspremien for 2018 har økt med kr 57 885. Premieendringen er en følge av 
indeksjustering på bygninger på 1,8 % fra 1. januar, samt forsikringsselskapets individuelle 
prisjustering basert på skadehistorikken i Vetlandsveien Borettslag. 

Det ble registrert syv skadesaker i 2017, alle vannskader.  

Lån 

Vetlandsveien Borettslag har ett lån i OBOS-banken; lånenr. 9820.75.363806, annuitetslån, 
månedlige forfall. Lånet er et delutbetalingslån med en ramme på kr 122 970 000 som ble tatt opp 
i forbindelse med  vindusutskiftning (2016) og pågående våtromsrehabilitering.  

Det er tidligere vedtatt at borettslaget inngår avtale om individuell nedbetaling (IN) av lån etter at 
rehabiliteringsarbeidene er avsluttet.  

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



Innskuddsrente i OBOS-banken (pr. 1.1.2018) 

Driftskonto 0,15 % p.a. 
Sparekonto 0,65 % p.a. 

Forretningsførerhonorar 

Forretningsførerhonoraret økte fra kr 226 881 til kr 232 553 eks. MVA med bakgrunn i den 
generelle lønns- og prisveksten for 2017. 

Medlemskontingenten til OBOS er kr 200 pr. andelsleilighet for 2018. 

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 2018. 

Styret forventer ikke økning av felleskostnadene i 2018. 

For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet.  

Sameiet Oppsal Vaktmestersentral 

Borettslaget er medeier i Sameiet Oppsal Vaktmestersentral. Til orientering er resultatregnskap og 
balanse for nevnte sameie pr. 31.12.2017 satt inn bakerst i årsrapporten. De som ønsker 
ytterligere informasjon om sameiet, kan henvende seg til forretningsfører for å få utlevert 
sameiets årsrapport og regnskap.  
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Til generalforsamlingen i Vetlandsveien Borettslag   

Uavhengig revisors beretning 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon 

Vi har revidert borettslaget Vetlandsveien sitt årsregnskap som viser et underskudd på kr 21 065 817. 
Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2017, resultatregnskap og oppstilling over endring 
av disponible midler for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder 
et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et 
rettvisende bilde av borettslagets finansielle stilling per 31. desember 2017, og av dets resultater for 
regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god 
regnskapsskikk i Norge. 

Grunnlag for konklusjonen  

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de 
internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og 
plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av 
årsregnskapet. Vi er uavhengige av borettslaget slik det kreves i lov og forskrift, og har oppfylt våre 
øvrige etiske plikter i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis 
tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Øvrig informasjon 

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av all informasjon i årsrapporten 
herunder budsjettallene som presenteres sammen med årsregnskapet, med unntak av årsregnskapet 
og revisjonsberetningen. 

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den 
øvrige informasjonen. 

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det 
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og 
årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende 
inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen 
inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så 
henseende. 

Styrets ansvar for årsregnskapet 

Styret (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder 
for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. 
Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et 
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årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller 
utilsiktede feil. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til borettslagets evne til fortsatt drift og 
opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn 
så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig 
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning 
som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti 
for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, 
alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av 
misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller 
samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert 
på årsregnskapet.  

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, 
utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg: 

 identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det 
skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å 
håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som 
grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter 
ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden 
misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger 
eller overstyring av intern kontroll. 

 opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å 
utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi 
uttrykk for en mening om effektiviteten av borettslagets interne kontroll. 

 evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om 
regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige. 

 konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved 
avleggelsen av årsregnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger 
vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om 
borettslagets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig 
usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på 
tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er 
tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon om årsregnskapet. Våre konklusjoner er basert 
på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser 
eller forhold kan imidlertid medføre at borettslaget ikke fortsetter driften. 

 evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert 
tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet representerer de underliggende 
transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettvisende bilde. 
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Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid 
revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har 
avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne 
kontrollen. 

Uttalelse om øvrige lovmessige krav 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 
Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell 
informasjon, mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig 
registrering og dokumentasjon av borettslagets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god 
bokføringsskikk i Norge. 

 
 
Oslo, 4. mai 2018 
PricewaterhouseCoopers AS 
 

 
 
Cato Grønnern 
Statsautorisert revisor  
 
 

 



INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET

Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskaps- 

skikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag. 

Regnskapsloven stiller strenge krav til hvordan et regnskap skal føres og presenteres. I tillegg krever 

forskriften om årsregnskap og årsberetning i borettslag at man må gi mer informasjon. Dette innebærer 

blant annet at man må gi informasjon i form av noter, og utarbeide en oversikt over de disponible midlene 

i årsregnskapet. Det vil også være informasjon om borettslagets økonomi i styrets årsmelding. På de neste 

sidene presenteres borettslagets resultatregnskap, balanse og tilhørende noter.  

Årsregnskapet gir imidlertid ikke en fullstendig oversikt over borettslagets disponible midler ved årsskiftet. 

I resultatregnskapet presenteres det en oversikt over borettslagets inntekter og kostnader. Det 

regnskapsmessige overskuddet tar ikke hensyn til en del viktige økonomiske forhold som påvirker 

borettslagets disponible midler. Dette gjelder for eksempel avskrivninger, opptak og avdrag på lån, samt 

kjøp og salg av anleggsmidler. Borettslagets disponible midler er de økonomiske midlene som borettslaget 

har til rådighet, og de defineres som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld. Størrelsen på de disponible 

midlene kan blant annet benyttes til å vurdere om det er nødvendig å endre størrelsen på innkrevde 

felleskostnader som den enkelte beboer betaler, og om det er behov for å ta opp lån eller om det er 

mulighet til å betale ned ekstra på eksisterende gjeld.  

DISPONIBLE MIDLER

.

Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett

Note 2017 2016 2017 2018

A.  DISP. MIDLER PR. 01.01. 3 955 873 8 703 335 3 955 873 2 860 394

B. ENDRING I DISP. MIDLER:

Årets resultat (se res.regnskapet) -21 065 817 -8 977 332 -38 842 000 -34 389 000

Tilbakeføring av avskrivning 16 24 978 38 781 0 0

Innfridd lån Eika Boligkreditt 0 -30 461 784 0 0

Tilgang lån OBOS-Banken 19 20 940 000 35 487 016 0 0

Fradrag for avdrag på langs. lån 19 -915 391 -834 099 0 -1 151 461

Innsk. øremerk. bankkto 26 -1 758 -151 0 0

Endring andel Egenkapital 25 -77 491 107 0 0

B. ÅRETS ENDR. I DISP. MIDLER -1 095 479 -4 747 462 -38 842 000 -35 540 461

C. DISP. MIDLER PR. 31.12. 2 860 394 3 955 873 -34 886 127 -32 680 067

SPESIFIKASJON AV DISPONIBLE MIDLER:

Omløpsmidler 12 870 041 5 066 842

Kortsiktig gjeld -10 009 647 -1 110 969

C. DISP. MIDLER PR. 31.12. 2 860 394 3 955 873



RESULTATREGNSKAP

Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett

Note 2017 2016 2017 2018

DRIFTSINNTEKTER:

Innkrevde felleskostnader 2 20 332 456 20 322 856 20 341 000 20 597 000

Vaskeri 10 97 083 128 006 100 000 100 000

Andre inntekter 3 70 241 26 324 0 0

SUM DRIFTSINNTEKTER 20 499 780 20 477 186 20 441 000 20 697 000

DRIFTSKOSTNADER:

Personalkostnader 4 -56 400 -42 300 -43 000 -60 000

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

Avskrivninger 17 -24 978 -38 781 0 0

Revisjonshonorar 6 -12 125 -11 875 -12 000 -12 000

Andre honorarer -100 000 0 0 -100 000

Forretningsførerhonorar -283 600 -276 685 -284 000 -284 000

Konsulenthonorar 7 -56 368 -923 898 -800 000 -300 000

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

Drift og vedlikehold 8 -31 233 597 -19 089 746 -47 852 000 -42 152 000

Forsikringer -667 095 -634 857 -673 000 -725 000

Kommunale avgifter 9 -2 130 661 -2 128 030 -2 138 000 -2 290 000

Vaskeri 10 -207 500 -206 985 -125 000 -100 000

Oppsal Vaktmestersentral -1 483 553 -1 506 496 -1 554 000 -1 560 000

Energi/fyring 11 -2 061 527 -1 837 730 -1 900 000 -2 900 000

Kabel-/TV-anlegg -1 147 692 -985 560 -987 000 -1 208 000

Andre driftskostnader 12 -1 104 713 -803 638 -897 000 -1 418 000

SUM DRIFTSKOSTNADER -40 947 410 -28 864 180 -57 743 000 -53 487 000

DRIFTSRESULTAT -20 447 630 -8 386 995 -37 302 000 -32 790 000

FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER:

Finansinntekter 13 112 256 128 832 0 0

Finanskostnader 14 -730 444 -719 169 -1 540 000 -1 599 000

RES. FINANSINNT./-KOSTNADER -618 187 -590 337 -1 540 000 -1 599 000

ÅRSRESULTAT -21 065 817 -8 977 332 -38 842 000 -34 389 000

Overføringer:

Fra opptjent egenkapital -21 065 817 -8 977 332



BALANSE

Note 2017 2016

EIENDELER

ANLEGGSMIDLER

Bygninger 15 56 839 550 56 839 550

Tomt 1 515 790 1 515 790

Andel egenkapital i fellesanlegg 25 489 257 411 767

Andre varige driftsmidler 16 52 167 77 145

Aksjer og andeler 17 100 100

Øremerkede bankinnskudd 26 22 894 21 136

SUM ANLEGGSMIDLER 58 919 758 58 865 487

OMLØPSMIDLER

Kundefordringer 4 313 0

Kortsiktige fordringer 18 1 375 934 548 513

Driftskonto OBOS-banken 3 475 501 3 865 557

Sparekonto OBOS-banken II 8 014 293 652 772

SUM OMLØPSMIDLER 12 870 041 5 066 842

SUM EIENDELER 71 789 799 63 932 329

EGENKAPITAL OG GJELD

EGENKAPITAL

Innskutt egenkapital 388 * 100 38 800 38 800

Opptjent egenkapital 4 586 127 25 651 944

SUM EGENKAPITAL 4 624 927 25 690 744

GJELD

LANGSIKTIG GJELD

Pante- og gjeldsbrevlån 19 55 511 625 35 487 016

Borettsinnskudd 20 1 639 600 1 639 600

Annen langsiktig gjeld 21 4 000 4 000

SUM LANGSIKTIG GJELD 57 155 225 37 130 616

KORTSIKTIG GJELD

Leverandørgjeld 9 776 105 1 107 284

Påløpte renter 89 248 3 685

Påløpte avdrag 125 051 0

Energiavregning 22 1 110 0

Annen kortsiktig gjeld 23 18 133 0

SUM KORTSIKTIG GJELD 10 009 647 1 110 969

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 71 789 799 63 932 329

Pantstillelse 24 124 722 100 124 722 100

Garantiansvar 25 2 178 486 2 044 150



Oslo, 2.5.2018, 

Styret i Vetlandsveien Borettslag   

Lillian Slaaen /s/    Thomas Andersen /s/     Olav Lærum /s/    Marianne Merli /s/    André Olstad /s/  

NOTE: 1

REGNSKAPSPRINSIPPER

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, god regnskaps-

skikk 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 verdi-

fallet 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 verdi-

forringelse. 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

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 474 900

Garasjeleie 22 800

Lokaler 350 916

Tomteleie 25 200



Trappevask 349 200

SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER 20 345 256

REDUKSJON GRUNNET TOMME LEIEFORHOLD

Parkeringsleie -12 800

SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER 20 332 456

NOTE: 3

ANDRE INNTEKTER

Oslo kommune, tomteleie 11 616

Refusjon ekstra rørfjerning 8 625

Salg del av tomt Til 

gangvei 

50 000

SUM ANDRE INNTEKTER 70 241

NOTE: 4

PERSONALKOSTNADER

Arbeidsgiveravgift -56 400

SUM PERSONALKOSTNADER -56 400

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 2016/2017, og er på kr 300 000.-.

I tillegg har styret fått dekket bevertning (mineralvann, kaffe, kjeks til styremøter og byggemøter) for 

kr 1 653.-, jf. noten om andre driftskostnader. 

NOTE: 6

REVISJONSHONORAR

Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr 12 125.-.

NOTE: 7

KONSULENTHONORAR

OBOS, Juridisk bistand -13 125

OBOS -32 658

OBOS Prosjekt AS -5 154

Andre konsulenthonorarer -5 432

SUM KONSULENTHONORAR -56 368



NOTE: 8

DRIFT OG VEDLIKEHOLD

OBOS Prosjekt, Prosjektledelse våtrom -2 113 885

Sans Bygg AS, våtromsrehabilitering -26 918 538

OBOS administrasjonsgebyr -11 730

SUM STØRRE BYGNINGSMESSIGE VEDLIKEHOLD -29 044 153

Drift/vedlikehold bygninger -434 042

Drift/vedlikehold VVS -70 209

Drift/vedlikehold elektro -29 589

Drift/vedlikehold utvendig anlegg -664 334

Drift/vedlikehold brannsikring -175 414

Drift/vedlikehold parkeringsanlegg -21 523

Drift/vedlikehold søppelforbrenning anlegg -103 488

Kostnader leiligheter, lokaler -847

Refusjon beboere for sparebad -660 000

Egenandel forsikring -30 000

SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD -31 233 597

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

bygningene.

NOTE: 9

KOMMUNALE AVGIFTER

Eiendomsskatt -2 631

Vann- og avløpsavgift -1 237 573

Feieavgift -5 026

Renovasjonsavgift -885 431

SUM KOMMUNALE AVGIFTER -2 130 661

NOTE: 10

VASKERI

Vaskeriinntekter 97 083

KOSTNADER VASKERI

Rep./vedlikehold 145 493

Administrasjon 11 730

Elektrisk energi 50 277

SUM KOSTNADER VASKERI 207 500

SUM VASKERI -110 417

NOTE: 11

ENERGI/FYRING

Elektrisk energi -273 291

Fjernvarme -1 788 235

SUM ENERGI / FYRING -2 061 527



NOTE: 12

ANDRE DRIFTSKOSTNADER

Lokalleie -6 318

Container -45 816

Skadedyrarbeid/soppkontroll -119 278

Diverse leiekostnader/leasing -289 092

Driftsmateriell -7 414

Lyspærer og sikringer -5 680

Vakthold -18 964

Renhold ved firmaer -345 000

Snørydding/gressklipping -474

Andre fremmede tjenester -211 142

Kontor- og datarekvisita -349

Kopieringsmateriell -246

Trykksaker -13 391

Andre kostnader tillitsvalgte -1 653

Telefon, annet -15 471

Porto -16 197

Gaver -1 057

Bank- og kortgebyr -1 479

Velferdskostnader -5 693

SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER -1 104 713

NOTE: 13

FINANSINNTEKTER

Renter av driftskonto i OBOS-banken 4 300

Renter av sparekonto i OBOS-banken 16 051

Kundeutbytte Gjensidige 90 586

Andel renter Oppsal Vaktmestersentral 1 319

SUM FINANSINNTEKTER 112 256

NOTE: 14

FINANSKOSTNADER

OBOS-banken, renter lån -729 178

OBOS-banken, termingebyr lån -550

Andel renter Oppsal Vaktmestersentral -716

SUM FINANSKOSTNADER -730 444

NOTE: 15

BYGNINGER

Kostpris/Bokf. verdi 1957 16 249 100

Oppskrevet 1972 2 112 550

Tilgang 1989 Rehabilitering 38 477 900

SUM BYGNINGER 56 839 550



Tomten ble kjøpt i 1986. Gnr.146/bnr.240 med flere. 

Bygningene er ikke avskrevet. Styret har i stedet vurdert at tilstrekkelig vedlikehold er gjennomført, jf. noten om drift 

og vedlikehold. 

REHABILITERING VÅTROM 

OBOS Prosjekt ,Prosjektledelse 2 499 383

Administrasjon 23 170

Sans Bygg AS, rør- og våtromsrehabilitering 26 918 538

Kostnadsført 2016 -396 938

Kostnadsført 2017 -29 044 153

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 -21 482

Avskrevet i år -4 523

5 653

Vaskemaskin nr. 3

Kostpris 37 938

Avskrevet tidligere -25 743

Avskrevet i år -5 420

6 775

Vaskemaskin nr. 4

Kostpris 76 556

Avskrevet tidligere -37 498

Avskrevet i år -10 937

28 122

VASKEMASKIN OG RULLE

Tilgang 2016 28 694

Avskrevet tidligere -12 980

Avskrevet i år -4 099

11 614

Lekeapparat

Kostpris 193 263

Avskrevet tidligere -193 262



1

SUM VARIGE DRIFTSMIDLER 52 167

SUM ÅRETS AVSKRIVNINGER -24 978

NOTE: 17

AKSJER OG ANDELER

Selskapet eier  en andel i Oppsal Samfunnshus. Dennene 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

Sparebad, for mye refundert 88 000

Andre forskuddsbetalte kostnader (blir kostnadsført i 2018) 1 287 934

SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER 1 375 934

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

vedrører 2018, med motpost i leverandørgjeld. Utbetaling vil skje i 2018.

NOTE: 19

PANTE- OG GJELDSBREVLÅN

OBOS-banken

Lånet er et annuitetslån med flytende rente.

Rentesatsen pr. 31.12.17 var 1,90 %. Løpetiden er 30 år.

Opprinnelig 2016 -35 487 016

Tilgang 2017 -20 940 000

Nedbetalt tidligere 0

Nedbetalt i år 915 391

-55 511 625

SUM PANTE- OG GJELDSBREVLÅN -55 511 625

NOTE: 20

BORETTSINNSKUDD

Opprinnelig 1957 -1 632 400

Korrigert innskudd 2 500

Oppskrevet 1972 -2 062 550

Nedbetaling økning tidl. 2 062 550

Tjenesteleil. 119 solgt 2001 -4 700

Tjenesteleil. 114, solgt 1995 -5 000

SUM BORETTSINNSKUDD -1 639 600

NOTE: 21

ANNEN LANGSIKTIG GJELD

Garasjeinnskudd -4 000

SUM ANNEN LANGSIKTIG GJELD -4 000



NOTE: 22

ENERGIAVREGNING

INNTEKTER

Forskuddsinnbetalinger (a konto) -68 624

SUM INNTEKTER -68 624

KOSTNADER

OBOS, Administrasjon 8 833

Ista, avregningskostnad 9 300

Fjernvarme beregnet 49 381

SUM KOSTNADER 67 514

SUM ENERGIAVREGNING -1 110

Oppstillingen ovenfor viser hvilke energikostnader som avregnes etter hver enkelts forbruk.

For å dekke de løpende kostnadene, krever selskapet inn et forskuddsbeløp fra hver enkelt.

På fastsatte frister, blir deretter inntektene avregnet mot kostnadene. For lite innbetalt blir

krevd inn, og for mye innbetalt blir tilbakebetalt. På den måten betaler hver enkelt kun for

sitt eget forbruk.

Ettersom disse inntektene og kostnadene avregnes etter hver enkelts forbruk, blir de bokført i

balansen, og ikke via resultatregnskapet. De påvirker derfor likviditeten, og ikke resultatet.

NOTE: 23

ANNEN KORTSIKTIG GJELD

Energiregnskap, administrasjonskostnad Energi -18 133

SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD -18 133

NOTE: 24

PANTSTILLELSE

Av anleggets bokførte gjeld er følgende sikret ved pant:

Borettsinnskudd 1 639 600

Pantelån 55 511 625

Påløpte avdrag 125 051

TOTALT 57 276 276

Eiendommen som er stillet som sikkerhet hadde pr. 31.12.2017 følgende bokførte verdi:

Bygninger 56 839 550

Tomt 1 515 790

TOTALT 58 355 340



NOTE: 25

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.  

Garanstiansvaret refererer seg til den samlende gjelden i Oppsal Vaktmestersentral 

og utgjør kr 2 178 486.-. 

Selskapets andel i Oppsal Vaktmestersentral  vises som anleggsmidler under posten 

"andel egenkapital i fellesanlegg". 

Selskapets andel av driftkostnadene og årsresultatet i Oppsal Vaktmestersentral  er inntatt i 

resultatregnskapet under posten "kostnader sameie". 

Til orientering vedlegges sameiets regnskap.

NOTE: 26

ØREMERKEDE BANKINNSKUDD

Øremerkede bankinnskudd er avsatte midler som kun skal brukes til formål som generalforsamlingen har 

fastsatt. 
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INNKOMNE FORSLAG 

A Endring av husordensreglenes punkt 3 HUSDYRHOLD og punkt 5 SØPPEL OG AVFALL 
Forslagsstiller: Styret  

Saksinformasjon: På bakgrunn av uklare regler om dyrehold i borettslaget foreslår styret at 
husordensreglene oppdateres. Per i dag tillates dyrehold etter søknad, men om man er på utkikk 
etter bolig i området kan reglene misforstås til at det kun tillattes om man har god grunn. På de 
gamle hjemmesidene stod det blant annet at god grunn må oppgis. Dette er også noe OBOS og 
meglere kopierer inn i salgsannonser. Dette kan føre til at aktuelle kjøpere kaster vårt borettslag 
som et aktuelt sted om de har dyr. 

Dagens bestemmelse:  
3. HUSDYRHOLD
Husdyrhold vurderes i hvert enkelt tilfelle ved søknad til styret. Katter tillates ikke, med mindre de 
holdes i bånd eller innendørs.  
Ved innvilget dyrehold skal følgende regler overholdes: 
- Dyreeier plikter å sørge for at dyreholdet ikke er til sjenanse for de øvrige beboerne i 

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

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

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

(hundeloven, politivedtekter, båndtvangsregler etc.). 

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

Forslag til vedtak:  
Husordensreglenes bestemmelser endres som følger: 
3. HUSDYRHOLD 
Normalt husdyrhold tillates, men er søknads- og registreringspliktig hos styret. Eget skjema skal 
benyttes. 
Alle husdyr skal holdes innendørs eller være i bånd og under kontroll/direkte tilsyn, på 
borettslagets eiendom. 
Ved innvilget dyrehold skal følgende regler overholdes: 
- Dyreeier plikter å sørge for at dyreholdet ikke er til sjenanse for de øvrige beboerne i   
borettslaget. 
- Alle dyr skal føres i bånd på borettslagets eiendom. Dette inkluderer lekeplasser, plener og 
gangveier. 
- Dyreeier plikter å umiddelbart fjerne ekskrementer fra dyrene. 
- Dyreeier er ansvarlig og erstatningspliktig for eventuelle skader dyr måtte påføre person eller 
eiendom. 
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- Dyreeier plikter å overholde de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter om dyrehold 
(hundeloven, politivedtekter, regler om båndtvang etc.). 

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

5. SØPPEL OG AVFALL
Borettslaget er tilsluttet Oslo Kommunes Kildesortering. Plast, matavfall og restavfall skal sorteres 
i separate poser i tråd med bestemmelsene til renovasjonsetaten angående kildesortering i Oslo. 
Posene knyttes godt igjen før de kastes, slik at lukt og tilgrising av avfallsstasjonene unngås.  
Kildesortert søppel kastes i avfallsstasjoner plassert rundt i borettslaget.  

Det er strengt forbudt å kaste løst avfall, brennende gjenstander og oljeavfall i avfallsstasjonene. 
Skarpe gjenstander og glass må pakkes godt inn.  

Større gjenstander kan leveres på komprimatorbil, og skal i mellomtiden ikke oppbevares på 
fellesarealene, men i egen bod. Det er ikke anledning til å sette andre typer avfall i borettslagets 
fellesrom i kjellerne. Møbler og liknende skal ikke settes i fellesarealene, og den enkelte beboer 
må selv sørge for å transportere bort fra området. Både gjenbruksstasjonen på Brobekk og 
Grønmo tar imot en rekke typer avfall. 

Papir og glass/metall kastes i egne containere. 

Nytt avsnitt legges til: 
Plassering av egne containere, iSekk eller liknende på borettslagets fellesarealer, er søknadspliktig 
hos styret. Plassering og varighet skal fremgå av søknaden. Slike gjenstander skal plasseres 
minimum fem meter fra husvegg, og skal ikke hindre fremkommelighet for utrykningskjøretøy o.l.   

B Infrastruktur og etablering av ladeplasser for ladbar bil  
Forslagsstiller: Styret  

På bakgrunn av stadige spørsmål om lademuligheter for elbil og ladbar hybrid i borettslaget, har 
styret utredet muligheten for å anlegge tre parkeringsrekker i borettslaget med lademulighet. En 
stor andel av bilene som selges i dag er ladbare. Flere beboere ønsker å gå til anskaffelse av ny bil i 
form av elbil eller ladbar hybrid. Lademulighet begynner nå også å bli en fasilitet flere stiller som 
krav når de ser etter ny bolig. Tidligere i vinter er det gjennomført en spørreundersøkelse i 
borettslaget for å kartlegge hvilket behov vi har. 75% av de som har svart sier de har elbil, ønsker å 
kjøpe eller vil kjøpe om det blir lademulighet i borettslaget. 71% har parkeringsplass i borettslaget 
i dag.  

I dag gis det støtte fra Oslo kommune for å etablere infrastruktur for ladbar bil. Styret har søkt om 
støtte og er gitt et tilsagn på 20% av kostnaden for infrastruktur. Basert på endringen i 
eierseksjonsloven vedrørende etablering av lademuligheter for bil tror styret at en endring i 
borettslagsloven er forestående. På bakgrunn av dette ønsker vi at borettslaget selv skal ha 
kontroll på infrastuktur til lading og at ikke en gruppe enkeltpersoner går sammen og går for en 
løsning som vil hindre flere å koble seg til på et senere tidspunkt på bakgrunn av oppbrukt 
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kapasitet. Lademuligheter i borettslaget antas samtidig å ha en positiv påvirkning av borettslaget 
popularitet, samtidig som vi bidrar til et grønt tiltak. 

Dagens situasjon i borettslaget er ca. 200 parkeringsplasser hvor det er strømstolpe for 
motorvarmer på de fleste plassene. Disse strømstolpene er ikke dimensjonert for annet enn bruk 
av motorvarmer. Det betyr at det må legges nytt opplegg fra aktuelle hovedtavler til 
parkeringsrekkene. I forbindelse med utredningen av ladeløsninger har borettslaget foretatt 
kapasitetsmåling av aktuelle blokker hvor vi ser det hensiktsmessig å etablere lademuligheter. 
Etter overgangen til felles varmtvann (fjernvarme) vil det fristilles ytterligere strømkapasitet i 
borettslaget som gjør det mulig å etablere lademuligheter med god kapasitet.  

Av løsninger er det innhentet råd fra Norsk Elbilforening og ulike leverandører. Styret har også stilt 
spørsmål til norsk elbilforum for å forhøre seg om hva «brukerne ønsker». Basert på dette ser vi 
det nødvendig å gå for en løsning med smartstyring. En slik løsning vil fordele tilgjengelig kapasitet 
dynamisk til brukerne. Slik situasjonen er i dag vil denne løsningen gi tilstrekkelig kapasitet til 
dagens biler og biler som er planlagt fremover de neste årene. Videre vil det være mulig å utvidete 
kapasiteten på et senere tidspunkt, da det er vurdert til å være hensiktsmessig å legge et større 
tverrsnitt på kabelen fra hovedtale enn hva som er nødvendig i dag. Dette skal gi bra kapasitet selv 
om hele rekken lader samtidig. På et senere tidspunkt vil leverandør lansere en tilleggsmodul som 
kan ettermonteres. Denne vil eventuelt gjøre at man kan nyttegjøre seg av enda mer kapasitet enn 
hva man har planlagt for, da den gir overskuddet av strøm fra hovedtavlen ut til laderekken. 

Styret har innhentet priser for etablering av to rekker med infrastruktur.* Disse er tiltenkt spredd 
utover borettslaget. Plasseringen er basert på hvor det er hensiktsmessig å etablere dette basert 
på plassering av hovedtaler og terreng. Styret anbefaler at det ved eventuelle etablering legges 
opp to rekker i en «L formasjon» fra hovedtale i Vetlandsveien 80 og Bjartveien 2. Her vil det være 
nødvendig å etablere en lav vegg langs gjerdet for infrastruktur. En eventuell tredje rekke 
anbefales langs muren nedenfor Løypeveien 1. Hver rekke har kapasitet på 16 biler. Dette vil gi 
infrastruktur for 48 plasser. Den enkelte beboer må selv bestille lader og montering av dette, fra 
leverandør. Ladestasjon vil eies av den enkelte og kan tas med ved flytting. Styret går ut ifra at det 
også vil være mulig å selge denne videre til neste bruker av plassen. 

(*Vi har søkt Oslo Kommune om støtte til infrastrukturen, og i søknaden er det søkt om tre rekker. 
Prisen for dette er basert på samme sum som en rekke ved de andre blokkene hvor det må graves 
og asfalteres. Ved Løypeveien tenkes det å grave ned kabel under gresset mellom blokken og 
parkeringsplassen.) 

Prisoversikt for infrastruktur: 
Tre rekker a* 16 plasser. Totalt 48 plasser. 
Kr 449 780. 
Tilskudd fra Oslo Kommune: Kr 89 956. 
Med fratrekk av tilskudd på kr 89 956 utgjør dette en totalkostnad på kr 359 824 inkl. mva for 
infrastruktur. 
Den enkelte beboer betaler selv kr 14 063 per lader/inkl. montering. (Prisen baserer seg på 
innhentet tilbud). 
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Tilbudet inkluderer graving fra begge blokker og det legges opp en kurs fra nevnte kjellere. Det 
forutsettes at vi selv bestiller montering av en vegg i forkant av plassene for montering av 
ladepunkter i Vetlandsveien og Bjartveien. 

Om det skal etableres lademuligheter vil det være nødvendig å foreta flytting av enkelte biler i en 
overgangsperiode inntil vi har klart å sluse brukere av lademulighet inn på disse rekkene. Vi 
presiserer at den enkelte som disponerer parkeringsplass ikke har noen rett på spesifikt plass og at 
styret har rett til å foreta omrokkeringer ved behov.  
Styret ønsker ikke at det skal være noen snarvei på ventelisten for parkering om man har ladbar 
bil, så man vil følge normal praksis med venteliste. (Ventelisten har per nå tre til ni måneder 
ventetid.) 

Forslag til vedtak: Generalforsamlingen gir sin tilslutning til at det etableres tre rekker med 
infrastruktur for dynamisk/smartstyring lading av bil.  

C Utbedring av lys i kjellerboder 
Forslagsstiller: Bodil Müller, Vetlandsveien 85 

Jeg foreslår å oppgradere lys i kjellerbodene, med andre lamper som lyser bedre enn de vi har i 
dag.  

Styrets innstilling: Styret støtter forslaget.  

Styrets forslag til vedtak: Kostnad for oppgraderingen kartlegges, og arbeidene igangsettes, 
forutsatt at det er rom for dette økonomisk.  

D Felling av trær og oppussing av oppganger
Forslagsstiller: Mari Sørensen, Bjartveien 1 A 

1. Felling av trær 
Jeg foreslår å felle de nærmeste tre trærne bak blokka i Bjartveien 1A.  De skygger for sola, og 
derfor blir det mindre sollys på verandaen.  Det setter seg også mye pollen og blader fra trærne på 
vinduene og på verandaen.  

Forslag til vedtak:   
1. Ikke felle trærne  
2. Felle ett eller to trær.  
3. Felle alle tre trærne.  

2. Oppussing av oppganger 
Fasaden og gangen i Bjartveien synes jeg kan bli bedre. Kanskje under en dugnad, kan vi male og 
pusse opp gangen? Fasaden kan også pyntes mer opp og pusses opp f.eks. blomster, male og 
holde orden, slik at det ser litt penere ut. Dette kan vi også gjøre under dugnad.  Dette gjelder 
kanskje flere av blokkene i Vetlandsveien borettslag.  
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Styrets innstilling:  

1. Styret ser at det kan være rom for å tynne ut noe i dette området, og vil få dette gjort.  

Styret ønsker å få utarbeidet en ny helhetlig grøntplan og ber om fullmakt til å gjøre dette, samt 
vurdere avtale med firma om skjøtsel av grøntområdene. Dette må vurderes opp mot økonomien. 
Styret ønsker å utarbeide grøntplan i sommer, og ut fra denne vurdere om det er økonomisk 
forsvarlig å inngå fast avtale om skjøtsel av grøntområdene etter at rehabiliteringen avsluttes 
neste vår.  

2. Vi ønsker ikke oppussing av oppgangene på dugnad, dette er en altfor stor jobb. I flere av 
blokkene trenger trappene oppgradering; murbiter ha falt av, og armeringsjernet ligger åpent. Vi 
vil innhente tilbud på oppussing av oppgangene, med oppstart i Vetlandsveien 78 og 80, 
Kampheimveien 22 og Bjartveien 2. (Vurdert ut fra behov, spesielt tilstand på trapp, samt at alle 
disse oppgangene nå er ferdige med rør- og våtromsrehabilitering og ligger nær hverandre). 
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VALGKOMITEEN INNSTILLER FØLGENDE PERSONER: 

A. Styremedlemmer som ikke er på valg: 

Lillian Slaaen  Adresse: Vetlandsveien 93 A 

Marianne Molberg Merli        Adresse: Vetlandsveien 95B             

André Nordseth Olstad           Adresse: Vetlandsveien 78B              

Som styremedlemmer foreslås: 

Olav Lærum     Adresse: Vetlandsveien 93 A             

Jan Tore Henriksen   Adresse: Vetlandsveien 85A             

B. Som varamedlemmer foreslås: 

Ann Dagrun Larsen  Adresse: Vetlandsveien 97A          

Stein Joar Mellemberget       Adresse: Vetlandsveien 95B           

C. Som delegert til OBOS generalforsamling foreslås: 

Olav Lærum  Adresse: Vetlandsveien 93 A 

Som vara for delegert til OBOS generalforsamling foreslås: 

Marianne Molberg Merli  Adresse: Vetlandsveien 95B 

D. Som delegert til Oppsal Vaktmestersentral foreslås: 

Olav Lærum  Adresse: Vetlandsveien 93A 

Som vara for delegert til Oppsal Vaktmestersentral foreslås: 

Marianne Molberg Merli  Adresse: Vetlandsveien 95B 

E. Som valgkomité foreslås: 

Sigbjørn Nerland        Adresse: Vetlandsveien 93B            E-postadresse: sigbjorn.nerland@gmail.com.

Marie Grønvik        Adresse: Vetlandsveien 95A             E-postadresse: baremarie@hotmail.com 

Atle Hillestad        Adresse Vetlandsveien 85A               E-postadresse: atle.hillestad@gmail.com 

Oslo, 01.03.2018  
 I valgkomiteen for Vetlandsveien Borettslag 

Sigbjørn Nerland (s)     Marie Grønvik (s)     Atle Hillestad (s) 
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ØVRIG ORIENTERING OM BORETTSLAGETS DRIFT 

Styret  

Styret har kontor i Vetlandsveien 87, tlf. 975 62 713 (styreleder) og 949 84 564 (nestleder). 
E-post: vetlandsveien@styrerommet.net. 
Borettslagets hjemmesider: 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 seks borettslag på Oppsal, to på Bøler, to 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.  
E-post: kontor@oppsalvaktmestersentral.no. Åpningstid: 08:00-15:00 (til kl. 17:00 fra 03. mai 
2018). 
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 man satte seg på venteliste. Per dags dato må 
man forvente noe ventetid. Hvis du ønsker å sette deg på venteliste for parkeringsplass, fylles 
søknadsskjema ut på http://www.vetlandsveien.no/parkering/soknad-om-parkeringsplass/. 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 lastes ned fra borettslagets hjemmeside. 
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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.  

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. 
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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. 

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. 

Større vedlikehold og rehabilitering 

2018    Totalrehabilitering av vann- og avløpsrør og bad. Arbeidene fortsetter til 2019. 

2018    Rens av alle ventilasjonskanaler. 

2017-2018 Omlegging til felles varmtvannsleveranse (tilkoblet fjernvarmen). Arbeidene 

fortsetter til 2019. 

2017    Oppstart totalrehabilitering av vann- og avløpsrør og bad. 

2016    Utskiftning av vinduer og balkongdører. 

2016    Forprosjekt rehabilitering av vann- og avløpsrør og bad. 

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. 
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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. 


