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TIL ANDELSEIERNE I VETLANDSVEIEN BORETTSLAG 
  
VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 
 
Innkallingen inneholder borettslagets årsrapport og regnskap for 2019. 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. 

 
 
VIKTIG INFORMASJON OM DELTAKELSE PÅ GENERALFORSAMLING 
Koronasituasjonen gjør avholdelse av generalforsamling utfordrende i år. Den største salen i 
samfunnshuset er tilrettelagt for at 50 personer kan delta, med en meters mellomrom. Dersom 
reglene 15.06.2020 ikke tillater flere deltakere, er det maksantall på 50 personer vi må forholde 
oss til. Vi vil sørge for hånddesinfeksjon ved inngangen. 
 
Styret ber på bakgrunn av dette at det i år kun møter maks én person fra hver husstand. De siste 
årene har deltakerantallet ligget på pluss/minus 50 personer. Vi håper og tror at det derfor vil 
være mulig å avvikle generalforsamlingen innendørs med restriksjoner.  
 
Vi oppfordrer også til at de som ikke føler at de må delta, gir sin fullmakt til en nabo.  
 
Dersom du har symptomer på sykdom eller nylig har vært syk, ber vi om at du avstår fra å møte.  
 
REGISTRERINGSBLANKETTEN LEVERES I UTFYLT STAND VED INNGANGEN.  
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INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING  

Ordinær generalforsamling i Vetlandsveien Borettslag 
avholdes torsdag 18. juni 2020 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 2019 

A) Årsrapport og regnskap for 2019 
B) Styret foreslår å dekke årets resultat av egenkapital. 

 
3. GODTGJØRELSER  

A) Styret. 
 
4. INNKOMNE FORSLAG 

A)  Endring/tillegg i vedtektenes punkt 4-2 (3) 
B) Vask/støvsuging av kjellergulv 
C) Nye balkonger med innglassing 
D) Utskifting av ytterdører i 4-romsleilighetene 
E) Utendørs treningsapparat 
F) Etablering av flere sykkelskur    

 
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 delegert til Oppsal Vaktmestersentral for 1 år 

 
Oslo,  23.04.2020 

Styret i Vetlandsveien Borettslag 
 

 Lillian Slaaen /s/   Andrè Nordseth Olstad /s/   Jan-Tore Henriksen /s/   

  

Olav Lærum /s/   Marianne Molberg Merli /s/   

 
 

Protokoll blir lagt ut på borettslagets hjemmeside www.vetlandsveien.no.  

  

http://www.vetlandsveien.no/
mailto:vetlandsveien@styrerommet.no
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ÅRSRAPPORT FOR 2019 
 
TILLITSVALGTE 
Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: 
 
STYRET                                                                                                                                      Styreperiode 
Leder Lillian Slaaen Vetlandsveien 93 A 2019-2020 
Nestleder Andrè Nordseth Olstad Vetlandsveien 78 B 2019-2021 
Styremedlem Jan-Tore Henriksen Vetlandsveien 85 A 2018-2020 
Styremedlem Olav Lærum Vetlandsveien 93 A 2018-2020 
Styremedlem Marianne Molberg Merli Vetlandsveien 95 B 2019-2021 
 
VARAMEDLEMMER TIL STYRET 
Varamedlem Atle Hillestad Vetlandsveien 85 A 2019-2020 
Varamedlem Stein Joar Mellemberget Vetlandsveien 95 B 2019-2020 
 
DELEGERT TIL GENERALFORSAMLINGEN I OBOS 
Delegert 
Olav Lærum                                                                               Vetlandsveien 93 A 
 
Varadelegert 
Marianne Molberg Merli                                                        Vetlandsveien 95 B 
 
Valgkomiteen 
Ada Aase-Bang Vetlandsveien 83 B 
Marie Grønvik Vetlandsveien 95 A 
Sigbjørn Nerland Vetlandsveien 93 B 
 
DELEGERT TIL OPPSAL VAKTMESTERSENTRAL 
Delegert 
Olav Lærum                                                              Vetlandsveien 93 A 
 
Varadelegert 
Marianne Molberg Merli                                                 Vetlandsveien 95 B 
 
Styrets medlemmer består i dag av tre menn og to kvinner. Borettslaget sørger for at det ikke 
forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. 
 
GENERELLE OPPLYSNINGER OM VETLANDSVEIEN BORETTSLAG 
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. 

http://www.vetlandsveien.no/
mailto:vetlandsveien@styrerommet.no
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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 har ingen ansatte. 
 
FORRETNINGSFØRSEL OG REVISJON 
Forretningsførselen er utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS i henhold til kontrakt. Autorisert 
regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. 
Borettslagets revisor er PricewaterhouseCoopers AS. 
 
 
  

http://www.vetlandsveien.no/
mailto:vetlandsveien@styrerommet.no
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STYRETS ARBEID OG AKTUELL INFORMASJON 
 
Siden forrige generalforsamling 02. mai 2019 har styret avholdt månedlige styremøter samt 
nødvendige befaringer og byggemøter.   
 
Informasjon 
Informasjon til eiere og beboere gis fortrinnsvis via borettslagets hjemmeside; vetlandsveien.no. 
Det er viktig at alle jevnlig sjekker hjemmesiden for informasjon. Viktige beskjeder sendes også ut 
pr. sms til de som har gitt samtykke til digital kommunikasjon, samt at lenke på viktige nyheter blir 
formidlet til beboerinitiert gruppe på Facebook. Det presiseres at styret ikke benytter denne 
gruppen som informasjonskanal. 
 
Styret oppfordrer alle til å gi samtykke til digital kommunikasjon, slik at så mye som mulig av 
informasjonen kan sendes ut digitalt. Styret ønsker på sikt å kunne sende ut kun digital 
informasjon på sms og e-post. Kontakt OBOS for registrering av digitalt samtykke.  
 
Informasjon fra styret til beboerne skjer ellers gjennom skriv i postkasser, e-post og oppslag i 
oppgangen. 
 
De fleste henvendelser til styret kommer på e-post vetlandsveien@styrerommet.net. Adressen er 
nylig lagt over til nytt domene; vetlandsveien@styrerommet.no. Noen henvendelser kommer også 
per telefon eller i styrets postkasse utenfor vaskeriet i Vetlandsveien 87.  
 
Rehabilitering av rør og våtrom 
Den store rehabiliteringen av rør og våtrom ble avsluttet våren 2019, med oppfølging av 
enkeltsaker utover året. Etter avsluttet rehabilitering, har det vært noen utfordringer med trykk og 
vanntemperatur i enkeltleiligheter. Dette har blitt justert fortløpende, mens et par 
oppfølgingssaker fremdeles jobbes med.  
 
Ombygging av undersentraler, utskifting av pumper 
Da vi koblet oss til fjernvarme fra Hafslund for noen år siden, ble ikke undersentralene bygget om 
til dette. Anlegget gikk med oljekjelene som varmeproduksjon. Disse kjelene må ha høy 
temperatur tilbake fra forbrukerne. I forbindelse med konvertering til fjernvarme må forbrukeren 
levere så lav returtemperatur som mulig. Dette er en fordel både for leverandøren og for kunden. 
Det kan sirkulere mindre vann i systemet. Dette betyr mindre effekt på pumper (færre KWh) og 
lavere returtemperatur (mindre tap i rørnett som igjen betyr færre KWh). Ombyggingen av 
undersentraler er i gang, og vil bli ferdig i 2020. 
 
I forbindelse med våtrom/rørrehabiliteringen med felles varmtvann var det behov for å ta opp en 
gammel sak: Returtemperatur, energifordeling og energiforbruk. I den forbindelse var det også 
behov for å skifte hovedpumpene. På vårparten i år stoppet den ene av pumpene. Disse er langt 
over teknisk levealder, og blir skiftet i 2020.  
 
Oppussing av oppganger 
Oppussing av oppganger ble igangsatt i vår. Arbeidet omfatter en total oppgradering av 
oppgangene, med maling av tak og vegger og gelender, sliping/utbedring og impregnering av 

http://www.vetlandsveien.no/
mailto:vetlandsveien@styrerommet.no
mailto:vetlandsveien@styrerommet.net
mailto:vetlandsveien@styrerommet.no
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terrazzogulvet, nye branndører i kjellerne, nye inngangsdører, nytt callinganlegg og nytt låssystem 
med brikker.  
 
Arbeidene vil fortsette utover sommer/høst 2020.  
 
Det vil deles ut tre nøkkelbrikker til hver leilighet. Nøkkelbrikker utover dette kjøpes av den 
enkelte andelseier. Nøkkelbrikkene benyttes etter hvert også i vaskeriet, hvor vask vil kunne 
bestilles over nett.  
 
På de nye ringetablåene utendørs vil det ikke lenger være fysiske knapper, men man velger navn 
fra en liste. Det skal ikke festes klistrelapper eller annet på tablåene.  
 
Postkasser skal merkes med leilighetsnummer og navn (se «Kommunikasjon og 
leilighetsnummer» under). Oppsal Vaktmestersentral kan bistå med bestilling av skilt. Styret 
forbeholder seg retten til å fjerne skilt som ikke er korrekt merket. Klistrelapper på 
postkasseskiltene er heller ikke tillatt, ved endring av navn eller beboere, skal nytt skilt bestilles.  
 
Nytt styringssystem vaskeri 
Det er bestilt nytt styringssystem til vaskeriet, som vil erstatte låstavle og innskuddsautomat. Det 
nye systemet er kompatibelt med de nye nøkkelbrikkene. Innskuddsautomaten har bydd på noen 
utfordringer etter at pengesedlene ble fornyet, og systemet begynner også å bli utdatert. Styret 
synes det er fint at håndteringen av kontanter avvikles, og håper og tror at det nye 
styringssystemet vil gjøre det enklere å booke vask.  
 
Kommunikasjon og leilighetsnummer 
Vi har flere numre å forholde oss til på den enkelte leilighet.  

- Andelsnummer (går fra 1 til 388), som er det formelle nummeret den enkelte leilighet er 
registrert med i norske eiendomsregistre 

- Leilighetsnummer (går fra 69 til 4132), som ikke samsvarer med andelsnummer, og som 
sannsynligvis er nummeret den enkelte leilighet ble gitt under utbygging på 50-tallet. 

- H-nummer (bolignummer, eks. H0102), som er registrert hos Kartverket og brukes av 
nødetater for å vite hvor i blokken en leilighet ligger. 

 
Styret ønsker i sin kommunikasjon med beboere å benytte leilighetsnummer utelukkende. Dette 
er det eneste nummeret som gir logikk i forhold til etasje og oppgang. Dersom du selv er usikker 
på leilighetsnummeret ditt, kan du finne ut dette ved å logge deg inn på Vibbo: 
https://vibbo.no/vetlandsveien 
Dette er en ny kommunikasjonsplattform OBOS har utviklet. Styret har ikke tatt denne i bruk, men 
informasjon om egen leilighet finner du her. De som er registrert hos OBOS med mobilnummer, 
kan logge seg på med mobilnummeret sitt. De som ikke har registrert mobilnummer, kan logge seg 
på med bank-ID.  
 
Utbedring av tak under svalganger 
Løse murbiter under svalgangen i Vetlandsveien 87 falt ned vinteren 2019. Befaring viste at det var 
mer omfattende skader her enn først antatt, og ekstern ekspertise ble hentet inn. Aspira bisto oss 
med utbedring av tak under svalganger og over inngangspartier. Løs puss ble kakket bort, utbedret 
og malt. Enkelte steder ble armering skiftet. Vi er godt fornøyd med arbeidet som ble utført. 
 

http://www.vetlandsveien.no/
mailto:vetlandsveien@styrerommet.no
https://vibbo.no/vetlandsveien
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Vannrør balkong 
Stramming/festing av løse vannrør på balkongene er festet. Vi minner om at det ikke skal henges 
blomsterampler eller annet i vannrørene fra veranda.  
 
Grøntarbeid på fellesareal 
Borettslaget engasjerte sommeren 2019 Grønt og Rent AS for gjennomgang, opprydding og pleie 
av fellesarealer, hekker og beplantning. 
Nye hekker ble plantet der det var nødvendig, blant annet 28 lind, syrintrær pluss andre hekker. 
Ugress ble sprøytet og fjernet ved mange blokker. Det ble fylt på med jord og sådd gress. Ved 
endeveggene på de fleste blokkene ble det fjernet busker, tuja, trær og ugress, deretter ble det 
lagt duk og grus.  
 
Noen busker og trær ble fjernet. Utenfor vaskeriet fjernet vi gamle rosebusker. Også her ble det 
lagt duk og grus. En del trær ble beskåret, noen grantrær fikk kroneløft. Dette gjør det lettere å 
klippe gresset og gir bedre vekstvilkår for gresset under treet. Døde og skadede trær ble fjernet. 
 
Ugress ble sprøytet langs parkeringsplassene. 
 
Ved noen inngangspartier/oppganger ble det lagt duk og elvestein. 
 
Alle hekker ble beskåret og tynnet ut. 
 
Der ting er fjernet er det enten plantet nytt eller lagt på jord og gressfrø. Gressplenene ble enkelte 
steder planert ut med jord og gressfrø på grunn av store ujevnheter. 
 
Arbeidet fortsetter i 2020. Sprøyting av ugress må gjentas noen steder og fjernes. Det har blitt lagt 
mer jord og gressfrø. Sprøyting av ugress ved oppganger måtte gjentas. Det skal anlegges en sti av 
brostein mellom Vetlandsveien 95 og 97 i løpet av sommeren (inn fra gangveien ned mot Oppsal 
Senter). 
 
Nye avtaler 
Ny avtale er inngått med Oppsal Vaktmestersentral. Mindre endringer i det totale tilbudet, men en 
enda mer spisset avtale i samsvar med endringene vaktmestersentralen har vært gjennom siste 
årene. Vi kan ikke få fullrost vaktmestersentralen nok for bistand og samarbeid. Vår faste 
vaktmester, Morten, og resten av staben på sentralen er uerstattelige i det daglige arbeidet. 
 
Den kollektive avtalen med Canal Digital, nå Telenor, ble reforhandlet og forlenget ved årsskiftet. 
Ny bindingstid overlappet i stor grad tidligere avtale.  Alle leiligheter skal i løpet av våren 2020 fått 
utdelt ny ruter. Etter dialog med Telenor kunne borettslaget redusere den kollektive kostnaden 
ved å inngå en ny treårsavtale. Gjeldene avtale hadde nesten tilnærmet lik bindingstid igjen, så 
dette anses som et godt tilbud, da vi uansett var låst i en avtale. I tillegg ble det utlevert ny ruter. 
 
Det har vært store problemer ved at enkelte tar med seg dekoder/ruter ved fraflytt. Dette er 
borettslagets eiendom og skal følge leiligheten. Ved kjøp/salg skal ny eier overta utstyret og 
kontakte Telenor for å lage en bruker. Dersom utstyret mangler vil ny beboer selv måtte anskaffe 
dette eller kreve dette av selger.  
 
 

http://www.vetlandsveien.no/
mailto:vetlandsveien@styrerommet.no
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Fra 2019 overtok P-Service oppgaven med å håndheve parkeringsregler på borettslagets eiendom 
etter Smart Security. Avtalen med P-service ble sagt opp på bakgrunn av misnøye med 
samarbeidet og måten kontroll ble utført på. Ny avtale er inngått med Vestpark, og hittil er styret 
fornøyd med måten de håndterer parkeringskontroll i borettslaget på.  
 
Vi har innhentet pristilbud på forsikringsdekning fra If, Gjensidige og Tryg (dagens avtale er med 
Gjensidige). Det er lite å hente på forsikringspremien, med bakgrunn i skadehistorikken. Det ble 
registrert ni skadesaker i 2019, og hittil to i 2020, mot totalt seks i 2018. De aller fleste skadene er 
relatert til vann. 
 
HMS-arbeid og brannvern 
Internkontroll av brannslukkingsutstyr utføres årlig, og er en av styrets viktigste plikter å ivareta. 
Styret valgte i fjor å si opp avtalen med Norsk Brannvern, og har inngått ny avtale om 
internkontroll med Oppsal Vaktmestersentral. Internkontrollen omfatter test og ettersyn av 
røykvarslere, og nødvendig periodisk utskifting av brannslukkere. Alle brannslukkere ble byttet ut i 
2019.  
 
Fellesareal 
Rene og ryddige fellesarealer i borettslaget er både en HMS-sak og en trivselssak. Dette har vist 
seg å bli en utfordring gjennom årene. Hensetting av søppel, møbler o.l. i åpne fellesarealer i 
kjellere øker brannrisiko, og utgjorde i 2019 en økende utgift for borettslaget med bortkjøring. 
Erfaringen har vist at kjellerne ikke blir tømt av fellesskapet når vi har komprimatorbil. 
Vaktmestersentralen blir derfor engasjert, og borettslaget fakturert etter medgått tid, i tillegg til 
overtid. I fjor var de et lag på ca. 6 mann som brukte vel to dager på å tømme samtlige kjellere for 
skrot. 
 
Dette er noe av bakgrunnen for at styret i fjor valgte å stenge de tidligere tilfluktsrommene i 
kjelleren. Styret ser nå på et prosjekt med å dele inn mest mulig av de åpne områdene i disse 
rommene, med ekstra boder for utleie, både kort- og langtids. 
 
Det er stadig en del brudd på forbudet mot oppbevaring/hensetting av sko, sportsutstyr, 
barnevogner, sykler ol. i oppgangene.  Hensetting av gjenstander i trappeoppgangene er ulovlig, 
og kan i verste fall være dødsfeller i en røykfylt oppgang. Rømningsveier skal være fri for skohyller, 
kommoder, sko og annet. Vi minner også om at svalgang er rømningsvei, og skal ha fri passasje 
ved ev. evakuering.  
 
Lekeplasser 
Lekeplassene gjennomgås årlig av Oppsal Vaktmestersentral, som har sertifiserte ansatte til å 
ivareta dette.  
 
Renovasjon 
I 2019 inngikk vi avtale med Fretex om plassering av container for klær og andre tekstiler til 
gjenbruk. Container er plassert i krysset Vetlandsveien/Løypeveien. 
 
Det syndes generelt mye ved kasting av avfall i søppelbeholderne våre. Se borettslagets 
husordensregler for kasting av avfall. Det er kun husholdningsavfall, plast (blå pose) og matavfall 
(grønn pose) i knyttede poser som skal kastes i søppelbeholderne.  
 

http://www.vetlandsveien.no/
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Parkering og el-billading 
Antall parkeringsplasser i borettslaget er utvidet til 202 plasser ved å fjerne håndverkerparkering 
ved fyrhuset. Denne ble brukt i svært liten grad. Det har vært 4-12 måneder ventetid på parkering 
siste år. Dette varierer i stor grad med salg av leiligheter. 1-roms leiligheter disponerer signifikant 
færre parkeringsplasser enn 3 og 4-roms leiligheter. Så ved få salg av større leiligheter påvirker 
dette igjen ventelisten. 
 
Ved parkering i forbindelse med flytting etc. skal det innhentes midlertidig parkeringsbevis. Dette 
fås hos Oppsal vaktmestersentral.  
Tilhengere, campingvogner og lignende skal ikke parkeres på nummererte plasser.  
Ved behov for parker å parkere tilhenger skal dette skje i tilknytning til blokk, uten å være til 
hinder for passering av utrykningskjøretøy/annen trafikk. Midlertidig p-bevis tapes på hengeren.  
MC/Scooter skal parkeres på MC parkeringene som er merket. 
 
Brudd på dette kan medfører gebyr fra Parkeringsselskap og vil ikke bli ettergitt fra borettslagets 
side. Området er rikelig merket I forhold til parkeringsbestemmelser. 
 
Det er montert 42 ladere for ladbare biler. Løypeveien er maks utnyttet. I Vetlandsveien 
80/Bjartveien 2 er det gjort forarbeid for å utvide med ytterlige to punkter ved 
behov.  Styringssystemet har kapasitet for ytterligere 6 punkter, men det er ikke fysisk mulig pga. 
plass. Ved eventuell senere etablering av 2-3 ekstra plasser ved Bjartveien 2 kan det også legges 
opp infrastruktur for disse.  
28 av 42 ladestasjoner er solgt til beboere som disponerer ladeplass. Disse eier selv laderen og står 
fritt til å ta disse med seg om de flytter.  
På grunn av stigende priser og høy pris ved enkeltkjøp ble det besluttet å bestille opp ladere til 
samtlige punkter med infrastruktur. I skrivende stund har vi altså 14 ledige ladeplasser. Så om du 
venter på levering av ladbar bil ber vi deg ta kontakt så snart du har bestilt, slik at vi kan planlegge 
omrokkering av plasser i god tid.  
Omrokkering av plasser i forbindelse med tildeling av ladeplass har gått bra. Ingen har blitt flyttet 
langt til ny plass. 
 
Balkonger og tilstandssjekk 
Våren 2020 ble samtlige balkonger sjekket ved innfesting, etter at en balkong hadde løsnet ved 
innfesting og seget noe ut fra vegg. Undersøkelsen ble gjort fra bakkeplan for leiligheter i første 
etasje, og fra lift for øvrige. Det var Vaktmestersentralen som bisto oss med undersøkelsene.  
 
Ved innfestingen til den løse balkongen ble platene fjernet, ny innfesting etablert.  
 
Ingen øvrige avvik ble registrert.  
 
Finansiell situasjon 
Siste delutbetaling på lånet som ble tatt opp ifm rør- og våtromsrehabiliteringen, ble utbetalt 
våren 2019. Total restgjeld i borettslaget er nå ca. 115 mill. De månedlige avdragene på lånet er på 
ca. kr 300 000. Det øvrige vedlikeholdet de siste årene har vært satt på vent til prosjektet ble 
avsluttet. Det er disse midlene vi nå bruker på oppgangene, totalt ca. kr 15 mill. Vi balanserer litt i 
forhold til økonomien og oppgangsprosjektet. Planen var å dele opp prosjektet, og starte med ca. 
1/3 av oppgangene i år, for deretter å fortsette i den takten et par år. Det viste seg at dette var 
fordyrende i flere ledd. Etter å ha finregnet på det, valgte vi å ta alle oppgangene på en gang.  
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IN 
Ordningen med mulighet for individuell nedbetaling er under etablering. Styret vil komme tilbake 
med mer informasjon når avtalen kan effektueres.  
 
Lekkasje Løypeveien 2 
I Løypeveien 2 har var det høsten 2019 to tilfeller med vannlekkasje i kjelleren. Vannet sto flere cm 
over gulvet, og mye inventar har blitt ødelagt i boder. Vaktmestersentralen og Gravco har bistått i 
å finne lekkasjeårsak, uten at undersøkelser gir et helt tydelig bilde av hva dette skyldes. Det ble 
drenert rundt blokken i 2013. Det kan se ut til at det er overvann som følger fjellet bak blokka som 
kommer inn, og at dreneringen ikke klarer å ta dette unna. 
 
I forbindelse med dette avventes utbedring av kjellergulvene. Stakelukene er satt åpne for å ta 
unna vann ved mye nedbør. Det er ikke optimalt heldig at stakelukene er åpne, men vaktmester 
sjekker jevnlig vedr kloakk/lukt osv. 
 
Saken følges opp videre.  
 
Veien videre 

Budsjett for 2021 er ikke påbegynt, men styret har så vidt startet å legge planer for neste års drift. 
Når alle oppganger blir ferdigstilt i år, er det naturlig å se litt på utendørs vedlikehold. Følgende 
planer er satt opp: 

- Utbedring av grunnmur med slamming og maling der et er nødvendig.  
- Mur- og malerarbeid på inngangspartier 
- Maling av takskjegg og underside av verandaer 
- Bytte av dører i fireromsleiligheter (svalgang og første etasje) 

Vi kommer også til å undersøke kvaliteten på radiatorer og radiatorrør. Arbeidet med ev. 
utbedring av overvannet/drenering i Løypeveien 2 fortsetter.  
 
Det presiseres at dette foreløpig er planer, som kan endres dersom noe prekært dukker opp.  
 
 
 
  

http://www.vetlandsveien.no/
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KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2019 
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 2020. 
 
Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2019 er satt opp under denne 
forutsetning. 
 
Borettslaget har negativ egenkapital i balansen (udekket tap). Dette er nærmere omtalt i 
årsregnskapet under noten for udekket tap.  
 
INNTEKTER 
Driftsinntekter i 2019 var til sammen kr 20 751 613. Avviket skyldes at det i 2019 var budsjettert 
med inntekter akonto varmtvann. Dette er en inntekt som avregnes mot balansen og som ikke skal 
være en del av borettslagets resultatregnskap. 
 
For andre inntekter se note 3. 
 
KOSTNADER 
Driftskostnadene i 2019 var til sammen kr 30 872 483. 
Dette er kr 9 327 517 lavere enn budsjettert og skyldes i hovedsak at styret har sett seg nødt til å 
utsette en del planlagte arbeider; branndører i kjellere, maling av oppganger, nye inngangsdører, 
porttelefon og ombygging av undersentraler. Disse arbeidene utføres i 2020.  
 
RESULTAT  
Årets resultat fremkommer i resultatregnskapet som et underskudd på kr 12 310 671 og foreslås 
dekket ved overføring fra egenkapital. Eventuelt avdrag på langsiktig gjeld (lån) er ikke tatt hensyn 
til. 
 
DISPONIBLE MIDLER 
Borettslagets disponible midler (omløpsmidler fratrukket kortsikt gjeld) var pr 31.12.2019  
kr 16 539 210 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 31.12.2019 som påvirker regnskapet i vesentlig grad. 
 
  

http://www.vetlandsveien.no/
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KOMMENTARER TIL BUDSJETT FOR 2020 
Til orientering for generalforsamlingen legger styret fram budsjettet for 2020. 
Tallene er vist i kolonnen til høyre i resultatregnskapet. 
 
DRIFT OG VEDLIKEHOLD 
I posten drift og vedlikehold er det beregnet kr 15 690 000 til vedlikehold, som blant omfatter 
ombygging av undersentraler, oppussing av oppganger, branndører i kjeller, nye utgangsdører, 
nytt låssystem og nytt porttelefon anlegg. 
 
KOMMUNALE AVGIFTER I OSLO KOMMUNE 
Oslo Kommune la i sitt budsjettforslag høst 2020 til grunn en økning på 4,6 % for renovasjon,  
10,5 % for vann og avløp og 7,5 % reduksjon av feiegebyret for 2020. Eiendomsskatten følger egne 
satser. 
 
ENERGIKOSTNADER 
Energikostnadene har historisk sett har vært variable og er vanskelige å anslå. I budsjett for 
2020 er det lagt inn en økning av kostnaden. Det er kun kostnaden til oppvarming av radiatorer 
og strøm/lys i og på fellesareal som budsjetteres i resultatregnskapet. 
 
Energikostnader til varmtvann balanseføres, sammen med innkrevet akontobeløp til dette 
formålet, og avregnes årlig.  
 
FORSIKRING 
Forsikringspremien for 2020 har økt med kr 83 291. Premieendringen er en følge av 
indeksjustering på bygninger på 3,5 % fra 1. januar, samt forsikringsselskapets individuelle 
prisjustering basert på skadehistorikken i Vetlandsveien Borettslag.  
 
LÅN 
Vetlandsveien Borettslag har ett lån i OBOS Boligkreditt AS. Det betales både renter og avdrag på 
lånet, og pr. april 2020 er rentesatsen 1,85 %. 
 
For opplysninger om opprinnelig lånebeløp og restsaldo henvises til note i regnskapet. 
 
INNSKUDDSRENTE I OBOS-BANKEN (PR. 1.1.2020) 
Driftskonto 0,15 % p.a. 
Sparekonto 1,00 % p.a. 
 
FORRETNINGSFØRERHONORAR 
Fra 01.01.2020 vil forretningsførerhonoraret utgjøre kr 243 372 ekskl. mva. pr. år. 
 
Medlemskontingenten til OBOS er kr 200 pr. andelsleilighet for 2020. 
 
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 2020. 
 

http://www.vetlandsveien.no/
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Nåværende felleskostnader vil ifølge budsjettet redusere borettslagets disponible midler, men 
styret mener det er forsvarlig i 2020. 
 
For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet.  
 
SAMEIET OPPSAL VAKTMESTERSENTRAL 
Borettslaget er medeier i sameiet Oppsal Vaktmestersentral. De som ønsker ytterligere 
informasjon om sameiet, kan henvende seg til forretningsfører for å få utlevert sameiets 
årsrapport og regnskap.  
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Statsautoriserte revisorer, medlemmer av Den norske Revisorforening og autorisert regnskapsførerselskap 

 

 

Til generalforsamlingen i Vetlandsveien Borettslag 

Uavhengig revisors beretning 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon 

Vi har revidert Vetlandsveien Borettslags årsregnskap som består av balanse per 31. desember 2019, 
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 2019, 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 overholdt 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 omfatter informasjon i årsrapporten 
bortsett fra årsregnskapet og den tilhørende revisjonsberetningen. Øvrig informasjon omfatter også 
budsjettall som er presentert sammen med årsregnskapet. 

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 
for årsregnskapet 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.  

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til 
https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger. 

Uttalelse om andre 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, 30. april 2020 
PricewaterhouseCoopers AS 
 

 
 
Cato Grønnern 
Statsautorisert revisor  
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VETLANDSVEIEN BORETTSLAG 

ORG.NR. 950 084 545, KUNDENR. 122 

        

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 

  

 

   
Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett    

 2019 2018 2019 2020 

A.  DISP. MIDLER PR. 01.01.   5 103 357 2 860 394 5 103 357 16 539 210         

B. ENDRING I DISP. MIDLER: 

Årets resultat (se res.regnskapet) -12 310 671 -35 342 482 -21 036 000 -8 662 000 

Tilbakeføring av avskrivning 16 141 662 24 978 0 0 

Tilgang lån OBOS-Banken 20 26 542 984 40 000 000 
  

Fradrag kjøpesum anl.midler 
 

-48 681 -351 563 0 0 

Fradrag for avdrag på langs. lån 20 -2 889 208 -1 995 249 -3 011 174 -3 127 000 

Innsk. øremerk. bankkto 
 

-233 -157 0 0 

Endring andel Egenkapital 
 

0 -92 565 
  

B. ÅRETS ENDR. I DISP. MIDLER 11 435 853 2 242 962 -24 047 174 -11 789 000         

C. DISP. MIDLER PR. 31.12.   16 539 210 5 103 356 -18 943 817 4 750 210         

SPESIFIKASJON AV DISPONIBLE MIDLER: 

Omløpsmidler 
  

18 567 100 9 602 745 
  

Kortsiktig gjeld 
  

-2 027 890 -4 499 388 
  

C. DISP. MIDLER PR. 31.12.   16 539 210 5 103 357 
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RESULTATREGNSKAP         

   
Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett    

 2019 2018 2019 2020 

DRIFTSINNTEKTER: 

Innkrevde felleskostnader 2 20 314 656 20 272 278 21 353 000 20 346 000 

Vaskeri 
  

10 93 528 104 918 100 000 100 000 

Andre inntekter 
 

3 343 429 2 400 0 0 

SUM DRIFTSINNTEKTER   20 751 613 20 379 596 21 453 000 20 446 000         

DRIFTSKOSTNADER: 

Personalkostnader 
 

4 -59 595 -55 977 -60 000 -61 500 

Styrehonorar 
 

5 -313 000 -297 000 -310 000 -400 000 

Avskrivninger 
 

16 -141 662 -24 978 0 0 

Revisjonshonorar 
 

6 -12 750 -12 780 -12 000 -15 000 

Andre honorarer 
  

-100 000 -100 000 -100 000 -0 

Forretningsførerhonorar 
 

-298 250 -290 690 -293 000 -300 000 

Konsulenthonorar 
 

7 -40 023 -94 276 -300 000 -640 000 

Kontingenter 
  

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

Drift og vedlikehold 
 

8 -21 556 919 -44 767 822 -28 652 000 -15 690 000 

Forsikringer 
  

-806 154 -724 980 -761 000 -890 000 

Kommunale avgifter 
 

9 -2 487 801 -2 280 267 -2 493 000 -2 719 500 

Vaskeri 
  

10 -122 585 -119 047 -100 000 -150 000 

Kostnader sameie 
 

26 -1 555 008 -1 463 136 -1 560 000 -1 600 000 

Energi/fyring 
 

11 -961 893 -2 019 270 -3 100 000 -1 000 000 

TV-anlegg/bredbånd 
  

-1 300 410 -1 245 091 -1 283 000 -1 350 000 

Andre driftskostnader 12 -1 038 833 -867 658 -1 098 000 -991 000 

SUM DRIFTSKOSTNADER   -30 872 483 -54 440 572 -40 200 000 -25 885 000         

DRIFTSRESULTAT   -10 120 869 -34 060 976 -18 747 000 -5 439 000         

FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: 

Finansinntekter 
 

13 173 148 139 731 0 138 000 

Finanskostnader 
 

14 -2 362 950 -1 421 237 -2 289 000 -3 361 000 

RES. FINANSINNT./-KOSTNADER -2 189 802 -1 281 506 -2 289 000 -3 223 000         

ÅRSRESULTAT     -12 310 671 -35 342 482 -21 036 000 -8 662 000         

Overføringer: 

Fra opptjent egenkapital 
 

0 -4 586 127 
  

Udekket tap 
  

-12 310 671 -30 756 355 
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BALANSE         

   

 Note  2019 2018 

EIENDELER 

ANLEGGSMIDLER 

Bygninger 
 

 15  56 839 550 56 839 550 

Tomt 
    

 1 515 790 1 515 790 

Andel egenkapital i fellesanlegg  1, 26  581 822 581 822 

Andre varige driftsmidler  16  285 771 378 751 

Aksjer og andeler 
 

 17  100 100 

Øremerkede bankinnskudd  27  23 284 23 051 

SUM ANLEGGSMIDLER       59 246 317 59 339 064         

OMLØPSMIDLER 

Kundefordringer 
 

 

 

 6 141 12 510 

Kortsiktige fordringer  18  1 274 035 1 622 650 

Energiavregning 
 

 23  1 179 746 293 685 

Driftskonto OBOS-banken 
  

 1 786 985 1 948 403 

Driftskonto OBOS-banken II 
  

 24 373 0 

Sparekonto OBOS-banken II 
  

 14 295 821 5 725 496 

SUM OMLØPSMIDLER       18 567 100 9 602 745         

SUM EIENDELER         77 813 417 68 941 809         

EGENKAPITAL OG GJELD 

EGENKAPITAL 

Innskutt egenkapital 388 * 100 
  

 38 800 38 800 

Udekket tap 
 

 19  -43 067 025 -30 756 355 

SUM EGENKAPITAL       -43 028 225 -30 717 555         

GJELD 

LANGSIKTIG GJELD 

Pante- og gjeldsbrevlån  20  117 170 152 93 516 376 

Borettsinnskudd 
 

 21  1 639 600 1 639 600 

Annen langsiktig gjeld  22  4 000 4 000 

SUM LANGSIKTIG GJELD       118 813 752 95 159 976         

KORTSIKTIG GJELD 

Leverandørgjeld 
   

 1 891 452 4 443 753 

Påløpte renter 
   

 15 730 10 248 

Annen kortsiktig gjeld  24  120 708 45 387 

SUM KORTSIKTIG GJELD       2 027 890 4 499 388         

SUM EGENKAPITAL OG GJELD     77 813 417 68 941 809 
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Pantstillelse 
  

25  124 722 100 124 722 100 

Garantiansvar 
  

26  2 162 937 2 162 937      

 

  

                                                                  Oslo, 23.04.2020         

                                                     Styret i Vetlandsveien Borettslag 
Lillian Slaaen /s/       Olav Lærum /s/       Jan-Tore Henriksen /s/ 

 

Marianne Molberg Merli /s/       Andrè Nordseth 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 

Inntektene inntektsføres etter opptjeningsprinsippet.  

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 verdiforringelse. Tomter avskrives ikke. Andre varige driftsmidler balanseføres 

og avskrives lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid.  

FORDRINGER 

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for 

avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av 

de enkelte fordringene.  

SKATTETREKKSKONTO 

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

myndighetene og kan ikke disponeres fritt.  

       
PRINSIPPENDRING 

Selskapet har eierandeler i et annet selskap. Tidligere ble andelene innarbeidet på grunnlag 

av inneværende års regnskap. Fra og med i år innarbeides andelene basert på fjorårets 

godkjente regnskap. Virkningen i overgangsåret, er at andelene som innarbeides er fjorårets 

tall.         
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NOTE: 2 

INNKREVDE FELLESKOSTNADER 

Felleskostnader 
  

   19 122 240 

Parkering 
   

   467 800 

Forretningslokaler 
  

   350 916 

Trappevask 
  

   349 200 

Parkeringstomt Løypevn/Vetlandsvn    25 200 

Garasje 
   

   22 800 

SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER     20 338 156      

   
REDUKSJON GRUNNET TOMME LEIEFORHOLD 

Parkering 
   

   -23 500 

SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER     20 314 656 

NOTE: 3 

ANDRE INNTEKTER 

Kortterminal, innbetalinger 
 

   25 797 

Ladepunkt, innbetalt av andelseiere (15 stk à kr 14 200)  213 000 

Tilbakebetaling fra andelseier 
 

   1 000 

Oslo kommune, klimatilskudd 
 

   89 956 

Tomteleie 2019 Garasjelaget 
 

   13 675 

Diff oppgjør kemneren 
 

   1 

SUM ANDRE INNTEKTER         343 429     

   

 

NOTE: 4 

PERSONALKOSTNADER 

Arbeidsgiveravgift 
  

   -58 233 

Kantinekostnader 
  

   -1 362 

SUM PERSONALKOSTNADER       -59 595 

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 2018/2019, og er på kr 313 000. 
 

I tillegg har styret fått dekket bespisning for kr 13 156, jf. noten om andre driftskostnader. Dette 
inkluderer årlig styremiddag for styret med varaer, samt kaffe/mineralvann/kjeks på styremøter og 
byggemøter.   

       
NOTE: 6 

REVISJONSHONORAR 

Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr 12 750.     
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NOTE: 7 

KONSULENTHONORAR 

Tilleggstjenester, OBOS BBL 
 

   -40 023 

SUM KONSULENTHONORAR       -40 023     

   

 

NOTE: 8 

DRIFT OG VEDLIKEHOLD 

OBOS Prosjekt AS Prosjektledelse våtrom   -1 149 014 

Diverse andre arbeider 
 

   -8 035 

OBOS, administrasjonsgebyr 
 

   -12 300 

Sans Bygg AS, våtromsrehabilitering    -17 948 788 

SUM STØRRE BYGNINGSMESSIGE VEDLIKEHOLD   -19 118 137 

Drift/vedlikehold bygninger 
 

   -863 578 

Drift/vedlikehold VVS 
 

   -121 391 

Drift/vedlikehold elektro 
 

   -87 851 

Drift/vedlikehold utvendig anlegg    -599 757 

Drift/vedlikehold brannsikring 
 

   -314 199 

Drift/vedlikehold parkeringsanlegg    -28 055 

Drift/vedlikehold søppelforbrenningsanlegg   -48 138 

Kostnader leiligheter, lokaler 
 

   -11 813 

Annet vedlikehold 
  

   -324 000 

Egenandel forsikring 
  

   -40 000 

SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD       -21 556 919     

   

 

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

       
NOTE: 9 

KOMMUNALE AVGIFTER 

Eiendomsskatt 
  

   1 548 

Vann- og avløpsavgift 
 

   -1 422 264 

Feieavgift 
   

   -4 699 

Renovasjonsavgift 
  

   -1 062 386 

SUM KOMMUNALE AVGIFTER       -2 487 801     
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NOTE: 10 

VASKERI  

       
INNTEKTER VASKERI 

Inntekter 
   

   93 528 

SUM INNTEKTER VASKERI         93 528     

   

 

KOSTNADER VASKERI 

Drift/vedl.hold 
  

   -65 559 

Administrasjon 
  

   -12 300 

Elektrisk energi 
  

   -44 726 

SUM KOSTNADER VASKERI         -122 585 

                

SUM VASKERI           -29 057     

   

 

NOTE: 11 

ENERGI/FYRING 

Elektrisk energi 
  

   -266 574 

Fjernvarme 
  

  -2 486 836 
 

Overført til avregning beboere med varmemåler  2 097 467 
 

Fjernvarme, tilbakeført avsetning 2018   -305 951 
 

    

   -695 320 

SUM ENERGI / FYRING         -961 894 

NOTE: 12 

ANDRE DRIFTSKOSTNADER 

Lokalleie 
   

   -950 

Container 
   

   -113 977 

Skadedyrarbeid/soppkontroll 
 

   -35 000 

Diverse leiekostnader/leasing 
 

   -303 992 

Driftsmateriell 
  

   -2 588 

Lyspærer og sikringer 
 

   -6 100 

Vaktmestertjenester 
  

   -83 120 

Vakthold 
   

   -22 605 

Renhold ved firmaer 
  

   -389 629 

Andre fremmede tjenester 
 

   -4 337 

Kopieringsmateriell 
  

   -4 254 

Aviser, tidsskrifter, faglitteratur 
 

   -500 

Andre kostnader tillitsvalgte 
 

   -13 156 

Andre kontorkostnader 
 

   -10 201 

Telefon, annet 
  

   -33 380 

Porto 
   

   -6 195 

Vedlikehold biler/maskiner osv. 
 

   -3 213 

Reisekostnader 
  

   -1 093 

Bank- og kortgebyr 
  

   -4 543 

SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER     -1 038 833 
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NOTE: 13 

FINANSINNTEKTER 

Renter av driftskonto i OBOS-banken    3 707 

Renter av sparekonto i OBOS-banken   70 767 

Kundeutbytte fra Gjensidige 
 

   98 635 

Andre renteinntekter 
  

   39 

SUM FINANSINNTEKTER         173 148     

   

 

NOTE: 14 

FINANSKOSTNADER 

Renter og gebyr på lån i OBOS Boligkreditt   -2 362 765 

Renter på leverandørgjeld 
 

   -185 

SUM FINANSKOSTNADER         -2 362 950     

   

 

NOTE: 15 

BYGNINGER 

Kostpris/bokført 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 M. 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    6 085 400 

Div andre arbeider      22 901 

Administrasjon      47 470 

Sans Bygg AS, Våtromsrehabilitering    84 997 112 

Offentl.tilskudd      -230 000 

Kostnadsført 2016      -396 938 

Kostnadsført 2017      -29 044 153 

Kostnadsført 2018      -42 363 656 

Kostnadsført 2019           -19 118 137 

REHABILITERING VÅTROM Aktivert     0 
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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 

Tørketrommel 

Tilgang 2019 
 

 

 

 48 681  
Avskrevet i år 

 

 

 

 -6 955      

   41 726 

Vaskemaskin nr. 2 

Kostpris 
  

 

 

 31 658  
Avskrevet tidligere 

 

 

 

 -30 526  
Avskrevet i år 

 

 

 

 -1 130      

   1 

Vaskemaskin nr. 3 

Kostpris 
  

 

 

 37 938  
Avskrevet tidligere 

 

 

 

 -36 583  
Avskrevet i år 

 

 

 

 -1 354      

   1 

Vaskemaskin nr. 4 

Tilgang 2019 
 

 

 

 76 556  
Avskrevet tidligere 

 

 

 

 -59 372  
Avskrevet i år 

 

 

 

 -10 937      

   6 248 

Vaskemaskin og rulle 

Tilgang 2019 
 

 

 

 28 694  
Avskrevet tidligere 

 

 

 

 -21 178  
Avskrevet i år 

 

 

 

 -4 099      

   3 416 

Lekeapparat 

Kostpris 
  

 

 

 193 263  
Avskrevet tidligere 

 

 

 

 -193 262      

   1 

Ladestasjon for el bil 

Tilgang 2018 
 

 

 

 351 563  
Avskrevet i år 

 

 

 

 -117 187      

   234 376 

SUM VARIGE DRIFTSMIDLER       285 771      

   
SUM ÅRETS AVSKRIVNINGER       -141 662      
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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 

Vaskeriinntekt desember, innbetalt i 2020   2 553 

Andre forskuddsbetalte kostnader (blir kostnadsført i 2020)  1 271 482 

SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER     1 274 035 

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

vedrører 2020, med motpost i leverandørgjeld. Utbetaling vil skje i 2020.  

       
NOTE: 19 

UDEKKET TAP (NEGATIV EGENKAPITAL) 

Balansen i årsregnskapet viser negativ egenkapital. Dette skyldes at eiendelene, deriblant 

bygningene, står bokført til opprinnelige priser.  

Konsekvensen av dette er at de balanseførte verdiene av eiendelene ikke gjenspeiler 

markedsprisen. Erfaring med omsetning av enkeltleiligheter gir informasjon om at den 

totale verdien av selskapets eiendommer er høyere enn den balanseførte verdien. Dermed 

vurderes den faktiske egenkapitalen til å være positiv av styret i selskapet. 

 
NOTE: 20 

PANTE- OG GJELDSBREVLÅN 

OBOS Boligkreditt 

Lånet er et annuitetslån med flytende rente. 

Rentesatsen pr. 31.12.19 var 2,45 %. Løpetiden er 30 år. 

Opprinnelig 2016 
 

 

 

 -35 487 016  
Tlgang 2017 

 

 

 

 -20 940 000  
Tilgang 2018 

 

 

 

 -40 000 000  
Tilgang i år  

 

 

 

 -26 542 984  
Nedbetalt tidligere 

 

 

 

 2 910 640  
Nedbetalt i år 

 

 

 

 2 889 208      

   -117 170 152 

SUM PANTE- OG GJELDSBREVLÅN     -117 170 152     

   

 

NOTE: 21 

BORETTSINNSKUDD 

Opprinnelig 1957 
  

   -1 637 100 

Korrigert innskudd 
  

   2 500 

Oppskrevet 1972 
  

   -2 062 550 

Nedbetaling økning tidl. 
 

   2 062 550 

Tjenesteleilighet nr 114, solgt 1995    -5 000 

SUM BORETTSINNSKUDD         -1 639 600 
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NOTE: 22 

ANNEN LANGSIKTIG GJELD 

Garasjeinnskudd           -4 000 

SUM ANNEN LANGSIKTIG GJELD       -4 000 

                

NOTE: 23 

ENERGIAVREGNING 

INNTEKTER 

Forskuddsinnbetalinger (a konto)    -1 038 758 

SUM INNTEKTER           -1 038 758  

KOSTNADER 

Administrasjon 
  

   120 428 

Fjernvarme 
  

   2 097 467 

SUM KOSTNADER           2 217 895  

Uoppgjorte avregninger 
 

   609  

SUM ENERGIAVREGNING         1 179 746 

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: 24 

ANNEN KORTSIKTIG GJELD 

OBOS administrasjon Energiregnskap   -120 428 

Purregebyr 
  

   -280 

SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD     -120 708     
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NOTE: 25 

PANTSTILLELSE 

Av anleggets bokførte gjeld er følgende sikret ved pant:  

Borettsinnskudd 
  

   1 639 600 

Pantelån 
   

   117 170 152 

TOTALT             118 809 752  

Eiendommen som er stillet som sikkerhet hadde pr. 31.12.2019 følgende bokførte verdi:  

Bygninger 
  

   56 839 550 

Tomt 
   

   1 515 790 

TOTALT             58 355 340     

   

 

NOTE: 26 

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 Vaktmenstersentral.  

Garanstiansvaret refererer seg til den samlende gjelden i Oppsal Vaktmenstersentral 

og utgjør kr 2 162 937. 

Selskapets andel i Oppsal Vaktmenstersentral  vises som anleggsmidler under posten 

"andel egenkapital i fellesanlegg". 

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

resultatregnskapet under posten "kostnader sameie".  

Til orientering vedlegges sameiets regnskap for 2018.  

       
NOTE: 27 

ØREMERKEDE BANKINNSKUDD 

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

generalforsamlingen har fastsatt.  
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Årsrapport og regnskap 2019 

3. Godtgjørelser 
Styret foreslås i sitt budsjettforslag å øke styrehonoraret til kr 400 000. Vi har sett litt på hva andre 
borettslag rundt oss har i styrehonorar, og mener også at den konstante arbeidsmengden 
forsvarer en økning. Det siste året har mye av styrearbeidet gått med til oppfølging/avslutning av 
rørprosjektet, og planlegging, kontrahering og oppstart av oppussing av oppganger. Begge 
prosjekter har vært tidkrevende, og har medført byggemøter/oppfølgingsmøter i ordinær 
arbeidstid.  
 
Siste styreår ble ca. 1 350 e-poster sendt fra styrets e-post. Arbeidsmengden er konstant, og styret 
merker stadig større krav til svartid, tilgjengelighet og informasjon. For å etterkomme noe av 
dette, har nå flere i styret fått lagt til styrets e-post på mobil, og lenker blir fortløpende sendt 
facebookgruppe (opprettet av beboere). 
 
Med unntak av en oppjustering på kr 10 000 i fjor (for en symbolsk utbetaling til varaene), så har 
styrehonoraret vært uendret siden 2012.  
 
 
4. Forslag til generalforsamlingen 
 

A. Endring i vedtektenes punkt 4-2 (3) 
Forslagsstiller: Styret 

 
Saksinformasjon: Fra 01.01.2020 trådte en ny bestemmelse som regulerer korttidsutleie i kraft, i 
borettslagsloven. Bestemmelsen er tatt inn som 2. setning i lovens § 5-4 
«Overlating av bruken når andelseigaren sjølv bur i bustaden», slik at denne nå lyder: 
«Ein andelseigar som sjølv bur i bustaden, kan overlate bruken av delar av bustaden til  andre. I 
tillegg kan andelseigaren overlate bruken av heile bustaden til andre i opptil 30 døgn i løpet av 
året.» 
 
Borettslagsloven er ufravikelig, og bestemmelsen vil gjelde for vårt borettslag uansett  om den tas 
inn i vedtektene eller ikke. Styret anbefaler derfor at vedtektenes 4-2 (3) endres i samsvar med 
forslaget nedenfor. 
       
Dagens tekst: 
«(3) Andelseier som bor i boligen selv, kan overlate bruken av deler av den til andre uten 
godkjenning. 
  
Forslag til vedtak:  
«(3) Andelseier som bor i boligen selv, kan overlate bruken av deler av den til andre. I tillegg kan 
andelseieren overlate bruken av hele boligen til andre i opptil 30 døgn i løpet av året.» 
 
Flertallskrav: Forslaget krever 2/3 flertall 
 

B. Vask/støvsuging av kjellergulv 
Forslagsstiller: Karin Vala 
 

Ønsker å foreslå at vask/støvsuging av kjellergulv (boder og fellesareal) blir behandlet av 
generalforsamlingen. Støvsuging er kanskje best siden det er store mengder med støv i kjelleren. 
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Styrets innstilling: Støvsuging står på vaktmesterens liste over faste oppgaver. Vi ber vaktmester 
ivareta dette så raskt som mulig.   

C. Nye balkonger med innglassing 
Forslagsstiller: Zoran Zimic 
 
Saksinformasjon: Vi har et stort problem med balkongen, generelt hos alle i borettslaget. 
Balkongene våre er veldig gamle, de har mye rust og de er veldig ustabile. 
Jeg synes det er på tide å bytte alle balkongene, og lage nye, med ny metallkonstruksjon 
som kan innglasses. Vi har store problemer når det regner. Det kommer masse regn 
inn til balkongsdøra. Det er veldig dårlig. 
Jeg håper at dere behandler denne saken så raskt som mulig. Det hadde vært veldig fint 
med nye innglassede balkonger for alle. De gamle balkongene er ustødige. 
 
Styrets innstilling: Dagens balkonger tåler ikke vekten av innglassing. Helt nye balkonger vil 
koste estimert 150 000 - 200 000 pr. leilighet. Dette har vi ikke midler til. Balkongene er 
nylig sjekket (innfestingen), kun en har vist seg å være løs. Denne er utbedret.  
 
Styrets forslag til vedtak: Saken avvises.  
 
Flertallskrav: Et ev. vedtak om nye og innglassede balkonger er fasadeendring og 
søknadspliktig, og krever således 2/3 flertall.  
 

D. Utskifting av ytterdører i 4-romsleiligheter  
Forslagsstiller: Christoffer Bjørgen Nilsen 
 
Saksinformasjon: Ytterdørene i de andelene som har egen adkomst via utvendig repos eller 
svalgang har oppnådd sin levealder. Dører av denne typen er dessuten svært 
vedlikeholdskrevende. Det er derfor behov for utskifting av disse innenfor overskuelig 
fremtid. Det synes håpløst å skulle gjennomføre en slik utskifting på individuell basis, da 
det vil være behov for identisk dør av hensyn til fasadens totalinntrykk, og eksisterende 
dørtype er over 30 år gammel og sannsynligvis gått ut av produksjon. Det vil derfor være 
hensiktsmessig å få en fullstendig utskifting av samtlige ytterdører i borettslaget til en ny 
type. I den anledning vil det være naturlig at man velger en tidsmessig dør med glassvindu 
før økt innsig av lys i entréen. Budsjettet for 2020 går med til oppussing av oppganger, 
derfor ser vi en mulighet til å vedta bytte av ytterdører i 2021. 
 
Forslag til vedtak: Det gjennomføres utskifting av ytterdører i de andeler som har egen 
adkomst via utvendig repos eller svalgang i løpet av 2021. Det opprettes en komité som 
vurderer ulike typer ytterdører som er tilgjengelig i markedet, og velger materiale/farge 
som harmonerer med fasaden. Styret vurderer om prosjektet kan gjennomføres uten 
egenandel for andelseierne. 
 
Styrets innstilling: Styret støtter at utskifting finner sted 2021, etter at oppgangene er 
ferdige. Flere av disse dørene er dårlige, og kostnadene ved enkeltutskifting er høye. 
Forutsetningen er at det ikke dukker opp andre akutte saker som må håndteres raskt, og at 
arbeidene med oppgangene går som planlagt. Tilbudsinnhenting og vurdering av disse bør 
legges til styret, men ønsker og forslag kan sendes inn. 
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Flertallskrav: Alminnelig flertall.  
 

E. Utendørs treningsapparat 
Forslagsstiller: Morten Erga Finsberg  

 
Saksinformasjon: Jeg trives veldig godt og elsker området og synes at borettslaget har et veldig fint 
området rundt. Jeg er en aktiv person og er veldig fan av egen kroppsvektstrening. Det som jeg 
synes er veldig synd er at det er lite alternativer til å drive med slik styrketrening i området. 
Nærmeste er Sats på Hellerud, og dette senteret opplever jeg som veldig begrenset. Jeg bodde før 
på Skullerud og tok ofte i bruk "Tufteparker" eller "Kengeruparker" om dere er kjent med disse? 
Det som ofte er problemet med disse parkene er at de er veldig kostbare å bygge og man trenger 
ofte veldig stor plass for å sette de opp. I tillegg er de ofte sprett over store områder og det gjør 
det ofte til et lite tiltak å reise ut til de. 
Jeg har imidlertid et annet alternativ som jeg lurte på om borettslaget kunne være interessert i å 
skaffe. 
 
BarX er et komplett treningsapparat på drøye 3,5kvm! Den passer til alle aldre og jeg tenker at 
dette er en veldig god måte og fremme fysisk aktivitet for alle i borettslaget! Det er mange 
småbarnsforeldre og ved å sette opp dette utenfor så har man et raskt og enkelt alternativ til å få 
inn trening i hverdagen! Ved siden av å være et supert treningsapparat med alt man trenger så 
fungerer det jo også godt som et lekeapparat for barna! Jeg har selv vært i kontakt med han som 
har laget det og fått testet ut apparatet! Det er helt genialt! Det beste er at i motsetning til f.eks 
en tuftepark som fort kan koste opp mot 100 000, koster denne lille greia i underkant av 25 000. 
 
Jeg hadde satt stor pris på om dere kunne sett på det og vurdert det i hvert fall. Jeg er mer enn 
villig til å forklare enda nærmere om apparatet og kan også ta kontakt med han som driver det 
hvis man ønsker mer informasjon! Om det skulle være interessant å skaffe har jeg veldig lyst til å 
vise de andre i borettslaget forskjellige øvelser som alle kan gjøre! Kanskje vi til og med kan ha 
noen treningsøkter sammen! 
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Styrets innstilling: Styret ser ikke behovet for dette, og har en viss uro for at dette også kan 
tiltrekke seg uønsket aktivitet på kveldstid. 
 
Styrets forslag til vedtak: Saken avvises.  
 
Flertallskrav: Alminnelig flertall. 
 

F. Etablering av flere sykkelskur 
Forslagsstiller: Styret 

 
Saksinformasjon: Det er et stort behov for flere sykkelskur i borettslaget, og styret foreslår at det i 
2021 etableres ytterligere fem i tillegg til dagens to. Da vil vi ha en dekning på nærmere ett 
sykkelskur pr. to blokker. 
Tenkt plassering: Mellom Vetlandsveien 78 og 80 (ved garasjen), foran Bjartveien 2, på den 
tidligere tørkeplassen ved Vetlandsveien 82, Foran Vetlandsveien 81 (ved lekeplassen), ved enden 
av 93 b (trukket mot veien, ved siden av søppelbeholderen). 
 
Forslag til vedtak: Flere sykkelskur etableres våren 2021 på foreslåtte plasser.  
 
Flertallskrav: Alminnelig flertall. 
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VALGKOMITEEN INNSTILLER FØLGENDE PERSONER: 
 

A. Som styreleder for 2 år foreslås:  
  André Nordseth Olstad  Vetlandsveien 78 B 
 

B. Som styremedlemmer for 2 år foreslås:  
  Jan-Tore Henriksen   Vetlandsveien 85 A 
  Olav Lærum     Vetlandsveien 93 A 
 

Som styremedlemmer for 1 år foreslås:  
   Lillian Slaaen     Vetlandsveien 93 A 
   Atle Hillestad     Vetlandsveien 85 A 
 
      Styremedlemmer som ikke er på valg: 
  Andrè Nordseth Olstad  Vetlandsveien 78 B (Stiller til styreleder, erstattes 1 år) 
  Marianne Molberg Merli Vetlandsveien 95 B (Trekker seg, erstattes 1 år) 
 

A. Som varamedlemmer for 1 år foreslås: 
 1. Stein Joar Mellemberget Vetlandsveien 95B 
 2.  Birgitte Sandve    Vetlandsveien 81A  
   

B. Som delegert til OBOS generalforsamling foreslås: 
  Olav Lærum     Vetlandsveien 93 A 
 
      Som vara for delegert til OBOS generalforsamling foreslås: 
  Atle Hillestad     Vetlandsveien 85 A 
 

C. Som valgkomité for 1 år foreslås: 
  Sigbjørn Nerland    Vetlandsveien 93B 
  Marie Grønvik    Vetlandsveien 95A 
  Ada Aase Bang    Vetlandsveien 83b 
 

D. Som delegert til Oppsal Vaktmestersentral foreslås: 
  Olav Lærum     Vetlandsveien 93 A 
   

Som vara for delegert til Oppsal Vaktmestersentral foreslås: 
  Atle Hillestad     Vetlandsveien 85 A 
 
 

I valgkomiteen for Vetlandsveien Borettslag 
 

Ada Aase-Bang 
Marie Grønvik 
Sigbjørn Nerland 
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ANNEN INFORMASJON OM BORETTSLAGET 
 
STYRET  
Styret har kontor i Vetlandsveien 87, tlf. 975 62 713 (styreleder) og 949 84 564 (nestleder). 
E-post: vetlandsveien@styrerommet.no  
Borettslagets hjemmesider: www.vetlandsveien.no 
 
RETNINGSLINJER FOR STYREARBEID 
Styret har vedtatt retningslinjer for styrearbeid som klargjør de krav som stilles til de tillitsvalgte. 
Retningslinjene omhandler styreansvar knyttet til forvaltning av økonomiske verdier, habilitet, 
taushetsplikt, honorering og håndtering av utbetalinger. 
 
DATABEHANDLERAVTALE 
Borettslaget har opprettet databehandleravtale med OBOS på bakgrunn av krav i 
personopplysningsloven. 
 
VAKTMESTERTJENESTE 
Borettslaget er medeier i Sameiet Oppsal Vaktmestersentral (eierandel per 31.12.12 er 10,16 %). 
Sentralen ble opprettet 01.04.1970 og betjener i dag 14 boligselskap med ordinært 
vaktmesterarbeid.  
 
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 nås på telefon 22 76 28 80 hver dag fra kl. 09:00-15:00. 
E-post: kontor@oppsalvaktmestersentral.no 
Åpningstid mandag til onsdag og fredag: Kl. 08:00-15:00. Torsdag kl. 07:00-17:00.  
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 man satte seg på venteliste. Pr. 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.  
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Skjema for bestilling lastes ned fra borettslagets hjemmeside. Ny informasjon kommer etter 
installasjon av nytt låssystem sommeren 2020. 
 
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 p.t. med egne betalingskort som kan kjøpes hos Oppsal Vaktmestersentral. Ny 
informasjon kommer etter installering av nytt låssystem sommeren 2020.  
 
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 22868398, 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 
Ifølge forskrift om brannforebygging skal alle boliger ha minst én godkjent røykvarsler i hver 
etasje, samt manuelt slokkeutstyr i form av pulverapparat eller brannslange. Det er borettslagets 
ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er andelseiers ansvar å sørge for tilsyn og 
kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette til styret. 
 
HMS – HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 
Internkontroll innebærer at borettslaget er pålagt å vurdere risiko, 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. 
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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 22865500. 
 
AVTALE OM LEVERANSE AV ELEKTRISK KRAFT 
OBOS har fremforhandlet en kraftavtale med Entelios (tidl. LOS) på vegne av selskapene forvaltet 
av OBOS. Vetlandsveien Borettslag er tilsluttet avtalen med kraftleveranse til våre fellesanlegg. 
 
FJERNVARME 
Borettslaget får levert fjernvarme fra Fortum. Fjernvarmen betjener både varme i radiatorer og 
varmtvann. Varmtvannet blir avregnet etter faktisk forbruk.  
 
AVREGNING VARMTVANN 
Borettslaget har inngått avtale med Ista Norge AS om avregning av felles varmtvann etter forbruk. 
Avregning blir gjort en gang i året, med effektuering i juli/august for forutgående år.  
 
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 
Telenor Norge AS (tidligere Canal Digital) er borettslagets leverandør av TV- og 
bredbåndstjenester. Har du spørsmål knyttet til dette kan du ringe Telenor på telefon 915 09 000 
eller besøke deres nettside www.telenor.no. Se også informasjon på borettslagets hjemmeside.  
 
Større vedlikehold og rehabilitering 
2020  Oppussing av alle oppganger: Maling av tak og vegger, 

sliping/utbedring/impregnering av terrazzogulv, nye branndører i kjeller, nye 
inngangsdører, nytt callinganlegg og nytt låssystem.    

2018-2019  Rens av alle ventilasjonskanaler. 

2017-2019  Totalrehabilitering av vann- og avløpsrør og bad.  

 Omlegging til felles varmtvannsleveranse (tilkoblet fjernvarmen).  

2016    Utskiftning av vinduer og balkongdører. 

     Forprosjekt rehabilitering av vann- og avløpsrør og bad. 

     Fasadevask. 

2015    Oppgradering av lekeplasser. 

    Etablering av barnevognparkering i tidligere søppelsjaktrom.    

 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. 
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