
  

 

 

Til seksjonseierne i Westye Egebergsgt 4 Sameie 
 
Velkommen til sameiermøte. 
 
Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du 
leser gjennom heftet og viser din interesse for sameiet ved å møte opp på sameiermøtet. 
Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte 
Westye Egebergsgt 4 Sameie det kommende året. 
 
 
Hvem kan delta på sameiermøtet?  
Alle sameiere har rett til å delta i sameiermøte med forslags-, tale-, og stemmerett. 
For boligseksjoner har også sameierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av 
sameierens husstand rett til å være tilstede og til å uttale seg. 
Det kan avgis kun en stemme pr. seksjon.  
Sameieren har rett til å møte ved fullmektig.  
 
 
Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.  
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Innkalling til sameiermøte  

Ordinært sameiermøte i Westye Egebergsgt 4 Sameie 
avholdes 20. april 2016 kl. 17.30 i vaskekjelleren.

 
 
Til behandling foreligger: 
 
1. KONSTITUERING 

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

 
2. ÅRSBERETNING FOR 2015 
 
3. ÅRSREGNSKAP FOR 2015 
 Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 
 
4. GODTGJØRELSE TIL STYRET 
 
5. INNKOMNE FORSLAG 

Innkomne forslag er tatt inn som egne vedlegg. 
 

6. VALG AV TILLITSVALGTE 
A) Valg av styreleder for 2 år 
B) Valg av 1 styremedlemmer for 2 år 
C) Valg av 1 varamedlemmer for 1 år 
D) Valg av valgkomité 

 
 
 
 

Oslo, 14.03.2016 
 

Styret i Westye Egebergsgate 4 Sameie 
 
 

 
 Gaute Gusrud/s/                            Viviann Bakken/s/                            Janne Olden/s/    
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ÅRSBERETNING FOR 2015 
 
 
Tillitsvalgte 
Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært: 
 
Styret 
Leder Gaute Gusrud 2014 - 2016 
Styremedlem Viviann Bakken 2015 - 2016 
Styremedlem Janne Olden 2015 - 2017 
 

Varamedlem Hanne Haukenes 2015 - 2016 
Varamedlem Charlotte Styren 2015 - 2017 
 
 
Valgkomiteen 
Are Lauvsnes 2015 - 2016 
Janicke Stensvaag Kaasa 2015 - 2016 
 
Styrets medlemmer består i dag av 1 mann og 2 kvinner. Sameiet sørger for at det ikke 
forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. 
 
Generelle opplysninger om Westye Egebergsgt 4 Sameie 
Sameiet består av 63 seksjoner.   
Westye Egebergsgt 4 Sameie er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med 
organisasjonsnummer 984418787, og ligger i bydel 4 St.Hanshaugen i Oslo kommune 
med følgende adresse: 
 

Westye Egebergs Gate 4 A C 
 

Gårds- og bruksnummer :  
 218                   190     
 
Med eierseksjon forstås sameieandel i bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av 
bolig eller annen bruksenhet i eiendommen.  
 

Sameiet driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. 
 

Sameiet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Styret 
er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad.  
 
Sameiet har en ansatt vaktmester i deltidsstilling. Det har ikke vært ulykker eller andre 
hendelser i forbindelse med utført arbeid i sameiet. 
 
Forretningsførsel og revisjon 
Forretningsførselen er utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS i henhold til kontrakt. 
Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. 
 
Sameiets revisor er BDO AS. 
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Styrets arbeid 2015/2016 

● Møter: Styret har hatt 14 styremøter i inneværende periode. I tillegg 

har det blitt gjennomført fellesmøter med styrene i WE 1, 2 og 3, hvor 

blant annet parkanlegget og vaktmester har blitt drøftet. Det har også 

blitt holdt møter mellom alle sameiene i WE gate og Akersveien 24 om 

søppelanlegget. Det har vært en jevnlig kontakt via e-post og telefon 

mellom styrene om fellessaker. Medarbeidersamtale 2015 for 

vaktmester ble gjennomført av styreleder i WE2 og WE4. 

 

● Avfallsanlegg: Vi har hatt endel utfordringer med uforhåndsmessig 

stor slitasje på låsene. Vaktmester har gitt tilbakemelding på at låser 

blir revet/ brutt opp til tross for at det nå er montert ekstra kraftige 

låsearmer. 

Dessverre blir også søppelposer og papp ofte hensatt på utsiden av 

anlegget. Vi har også hatt tilfeller at det er kastet søppel som ikke er 

restavfall i brønnene. Bymiljøetaten kan bøtelegge sameiet for begge 

disse forholdene. 

 

Det har til tider vært kapasitetsproblemer, spesielt på restavfall, som 

gjerne skjer i forbindelse med høytider. Styret har informert beboerne 

om hvilke tiltak vi kan ta selv og har bedt de andre sameiene om å 

informere sine beboere i forkant av hver høytid. Styret har tatt initiativ 

til å finne løsninger på kapasitetsproblemene sammen med de andre 

sameiene. 

Restavfall tømmes mandag og fredag, og papir tømmes torsdag. 

 

Styret minner alle om at seksjonseier kan bli fakturert for bortkjøring av 

hensatt søppel/ eiendeler på sameiets eiendom (herunder også 

søppelanlegget), eller bruk som medfører merkostnader for sameiet, jf 

vedtektene § 8, 2. ledd og § 16. 

 

● Jordvarme: Styret har fulgt nøye med på utviklingen i energiforbruket 

til sameiet og har satt opp en månedlig oversikt på forbruk perioden 

2012 - 2015. Vi ser nå de første sammenlignbare resultatene av 

overgangen til jordvarme, og har hatt en markant besparing i forbruk 

av kWh til oppvarming og varmtvann. Se vedlegg. 

 

Juli 2015 ble det installert styring for jordvarme som utgjør ytterligere 

besparing sommerstid. Se sammenliknet verdier for juli – september 

2014 og 2015. Anlegget har vært driftssikkert i perioden siden oppstart 

Styret henviser til hjemmesider for ytterligere informasjon på forbruk 
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● Radiatorer og varme: Det er gjennomført nødvendig vedlikehold av 

varmeanlegg. Skifte av oppleggskraner, vannfiltrering, automatisk 

påfyllingssystem med oksygenuttrekk, kartlegging av 

radiatorgjennomstrømming og innregulering av systemet. 

 

Tiltakene stopper en videre potensielt negativ utvikling i anlegget ved: 

○  Skille ut metallpartikler og annet slagg i radiatorvannet som sliter 

på anlegget innenfra 

○  Renser anlegget for oksygen som stopper videre korrosjon i 

radiatorer og tilførselsrør. 

○  Automatisk påfylling av vann sikrer korrekt trykk i anlegget. 

○  Kartlegging og innregulering av systemet sikrer en jevn fordeling 

av varme til alle seksjoner og gir sameiet en besparelse i 

varmekostnadene på sikt. 

○  Ved bytte av oppleggskraner forhindrer vi fremtidige lekkasjer, 

samt at fremtidige arbeider i den enkelte seksjon deretter blir 

raskere og enklere å gjennomføre. 

 

Tilbakemelding fra rørlegger er at tilstanden på godset i selve 

radiatorrørene ser ut til å være “gode”. 
 

Vi har gjennomført nødvendig vedlikehold hos den enkelte sameier. 
Vedlikeholdet har bestått av utskifting av utette radiatorkraner, defekte 

radiatorer mm. Ved utskifting av kraner, monteres det heretter 

termostatstyrte ventiler som sikrer konstant inneklima og reduserer det 
totale forbruk for sameiet. Alt arbeid som er og skal utføres på 

radiatorer skal godkjennes av styret før det iverksettes. 
 

Vi minner om at det er viktig at beboerne kontakter vaktmester 
umiddelbart ved lekkasje for å begrense skadeomfang.  
 

● Heis: Vi har hatt endel driftsstans på heisene, spesielt i oppgang B og C 

i året som har gått. Heisene våre begynner å bli gamle og slitasje på 

låser, dører og annet gjør seg gjeldende. Gulvbelegg i heisene er nå 

blitt skiftet, da dette var grunnen til noe av driftsstansen. 

 

● Sikkerhet og innbrudd: Det ble utført skade/hærverk på 

inngangsdøren i 4C i desember 2015. Takket være observasjoner og 

rask reaksjon fra beboere, kom politiet hurtig til stedet. Gjerningsmann 

ble anholdt, og forholdet er anmeldt.  
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● Gaten og parken blir mye brukt av publikum minner vi om viktigheten 

av å holde alle utgangsdører, samt dører til kjeller, loft og tak lukket til 

enhver tid. Lukk aldri opp for noen du ikke kjenner og vær sikker på 

hvem du slipper inn.  

 

● Nyttårsaften 2015: Etter erfaringer med nyttårsfeiringen 2014 ble det 

bestilt eget vakthold for årets feiring. Vi hadde en hyggelig vekter som 

etterså at alle dører ble holdt lukket og at feiringen på taket gikk rolig 

for seg, samt gikk jevnlig runder i alle oppganger for å forsikre om at alt 

var i orden. Suksessen med dette ønsker vi å videreføre. 

 

● Baderomsrehabliteringen: Styret har sendt svarskjema til alle eiere i 

forbindelse med 5 års reklamasjonsfrist. Styret har mottatt 

reklamasjoner fra 12 seksjonseiere. Reklamasjoner er oversendt AF-

Gruppen med kopi til OBOS Prosjekt for videre behandling. 

Styret er ikke fornøyd med OBOS prosjekt v/ Vidar Hellstrand når det 

gjelder oppfølgingen/ bistand  i saker vedrøredne reklamasjon Styret 

har måttet etterlyse svar og oppfølging for at noe skulle bli foretatt, noe 

som har medført stort tidsbruk og usikkerhet om OBOS Prosjekt. 

 

Behandlingen av tidligere reklamasjoner har også vist seg å være 

mangelfulle. Styret og eier av seksjoner har gjentatte ganger vært i 

kontakt med OBOS prosjekt for å påpeke feil,men dette har blitt avvist 

av OBOS prosjekt. I ettertid er det påvist feil, som eier under alle år har 

forsøkt forgjeves å fortelle OBOS prosjekt. 

I forbindelse med reklamasjoner har styret ved styreleder brukt mye tid 

på å følge opp sakene utover den tiden som kan forventes av styret. 

 

● Renhold: Styret har mottatt flere tilbakemeldinger på at tidligere 

renholdsfirma sameiet benyttet ikke leverte godt nok resultat,til tross 

for gjentatte henvendelser fra styret. Styret avsluttet avtalen og valgte 

Rene Trapper som ny levarandør. Etter en gjennomgang av potensielle 

tilbydere falt valget på firmaet som ny leverandør av renhold fra 1. 

januar 2016. Firmaet har sendt Daniel, som er fast vasker med ansvaret 

for sameiet. Oppgangene blir rengjort hver torsdag. Egen sjekkliste 

henger i hver oppgang. Ved bytte av firma har vi muligheten til å velge 

hvor ofte det skal rengjøres. 

 

● Parkanlegget: Styret har fulgt opp saken med Oslo kommune og bydel 

St.Hans haugen i etterkant av befaring. Styret tok initiativ til befaring 

av parkanlegg, som ble gjennomført 6. februar 2016.  
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Parkanlegget strekker seg fra Akersveien til Kjærlighetsstien. Herunder 

gjelder opprydding av skråningen ned mot Fredensborgveien, 

reparasjon av gjerder, forsøpling, trimming av trær og busker, samt 

felling av enkelte trær. Styret har etterspurt, og mottatt informasjon om 

fremtidige planer for Kjærlighetsstien og for hele parkområdet.  

 

Styret har i samråd med de andre styrene i WE 1-3, Akersveien 24, 

Egebergslottet og St Sunniva skole utformet et eget brev til 

Bymiljøetatens Bytreforvalter hvor vi ber om tynning av vegetasjon i 

skråning i parken, slik at den igjen blir en utsynspark  som opprinnelig. 

Sikring av trær for døde grener som kan falle ned og treffe noen, og gir 

bedre trygghet til området ved at det blir mindre muligheter for å 

etablere overnatting for uvedkommende i området. 

 

Tilsvarende brev er sendt parkansvarlig i Bydel St. Hanshaugen. Her har 

vi ytret ønske om beskjæring av vegetasjon for trygghet, opprydding av 

søppel, oppgradering og reparasjon av gjerdene, reparasjon av asfalt, 

reparasjon av fotballmål, oppgradere slitasje på gressmatten i hele 

parken. Vi har også ytret ønske om å sette tilbake permanent bom ved 

inngang til parken mellom WE 3 og 4, samt ønske om å gruslegge 

gangvei mellom Akersveien og fotballbanen. Dette vil øke mulighet for 

bruk av parken gjennom alle årstider. 

 

● Bankeplassen: Styret har vært i kontakt med Elin Løvseth i Bydel St. 

Hanshaugen vedrørende bankeplassen i 2015. Inngjerdingen og 

bankestativ er fjernet, bakenforliggende gjerde er utbedret, samt 

opprydding av busker og trær, slik at plassen er åpen. Gjentatte ganger 

har bankeplassen vært en uønsket samlingsplass dag og natt. 

Kommunen har påtatt seg ansvaret for å holde denne vedlike i tiden 

fremover. 

 

● Filminnspillinger: Styret har godkjent tre innspillinger det siste året. 

En innspilling på takterrassen i mai, reklamefilminnspilling for Nabolaget 

(Norsk Tipping) høsten 2015, og Hollywoodinnspillingen av Jo Nesbøs 

Snømannen (The Snowman) 2. februar 2016. 

Sameiet har mottatt betaling for innspillingene, se regnskapet for 2015. 

Styret har også mottatt forespørsel om innspilling av musikkvideo for en 

profilert gruppe, men dette ble kansellert da styret ikke ønsker å si ja til 

slike forespørsler vederlagsfritt. 
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● Skade på fasade: Det ble oppdaget skader på tårnet i oppgang C, og 

på fasade mot nord og øst i januar 2015. Området ble umiddelbart 

sperret i frykt for at murpuss kunne falle ned og skade personer. Det 

ble foretatt en midlertidig sikring av fasade. Sikringen ble ikke utført 

korrekt og det arbeidet måtte gjennomføres på nytt ved reklamasjon 

høsten 2015. 

 

I forbindelse med undersøkelsene for tilstandsrapport mottok styret 

beskjed om at baksiden av bygget måtte sikres, samt nye felt på tårn i 

oppgang B og C. På grunn av dårlig erfaring med tidligere sikring ble 

ansvaret kontrahert til Armana AS. 

 

Etter samråd med Armana AS fattet styret beslutning om at det ikke var 

byggteknisk eller økonomisk forsvarlig å foreta en midlertidig 

nedhugging av løs puss på baksiden av bygget. 

 

Dette ble sikret i januar -16 med byggegjerde. Det skal ikke foregå noe 

form for ferdsel bak gjerdet før fasaden er permanent sikret, og det vil 

heller ikke bli foretatt gressklipping eller annet arbeid der.  

 

● Tilstandsvurdering: I forbindelse med sikring av tårn C, ble det 

oppdaget større utfordringer med fasade, spesielt mot øst. Styret har 

bestilt tilstandsrapport fra Milab Consult og tiltaksrapport fra Armana AS 

som vil bli presentert i ekstraordinært sameiermøte. 

 

● Utskiftning av vinduer: Seksjonens vinduer og dører, samt 

vedlikehold av disse er seksjonseiers ansvar. Styret anbefaler alle om å 

avvente utbedring av vinduer til etter avklaring på fasaderehabilitering. 

For spørsmål vedrørende dette, ta kontakt med styret. 

 

● Forretningslokalet mot gaten: Vi har fått en ny bedrift inn i sameiet 

med Christiania Tattoo som drives av eieren av seksjonen. Styret har 

god kontakt med seksjonseieren og tatoveringsstudioet følger gjeldende 

forskrifter. 
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KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2015 
 
Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av sameiets eiendeler og gjeld, 
finansielle stilling og resultat. Informasjon om sameiets forventede økonomiske utvikling 
er omtalt i årsberetningens punkt om budsjett for 2016. 
 
Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2015 er satt opp under 
denne forutsetning. 
 
Sameiet har negativ egenkapital i balansen (udekket tap). Dette er nærmere omtalt i 
årsregnskapet under noten for udekket tap.  
 
Inntekter 
Driftsinntekter i 2015 var til sammen kr 3 082 204,-. 
 
Kostnader 
Driftskostnadene i 2015 var til sammen kr 2 210 703,-. 
 
Avvik i forhold til budsjett skyldes:   

- Oppstartskostnader i forbindelse med rehabilitering av fasader og  
- Kostnader knyttet til fyringsanlegget ble høyre enn budsjettert.  

 
Det har vært lavere kostnader til energi og fyring grunnet investering i jordvarmeanlegget.   
 
Resultat  
Årets resultat på kr 523 692,- fremkommer i resultatregnskapet og foreslås overført til 
egenkapital. 
 
Av årets resultat er kr. 533 098,- benyttet til avdrag på sameiets lån.  
 
Kommentarer til sameiets arbeidskapital pr. 31.12.2015.  
Arbeidskapitalen fremkommer i balansen ved å trekke kortsiktig gjeld fra omløpsmidler og 
viser sameiets likviditet. Arbeidskapitalen pr. 31.12.2015 var kr 1 195 834,-. 
 
For øvrig vises det til de enkelte tallene i resultatregnskapet, balansen og notene.  
Styret er ikke kjent med hendelser etter 31.12.2015 som påvirker regnskapet i vesentlig 
grad. 
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KOMMENTARER TIL BUDSJETT FOR 2016 
 
Til orientering for sameiermøtet legger styret fram budsjettet for 2016. 
Tallene er vist i kolonnen til høyre i resultatregnskapet. 
 
Drift og vedlikehold 
I posten drift og vedlikehold er det kun beregnet ordinære drift og vedlikeholdskostnader 
 
Kommunale avgifter i Oslo kommune 
Vann- og avløpsavgiften er redusert med 2 %, og renovasjonsavgiften øker med 7 %. 
Feieravgiften forblir uendret. 
 
Energikostnader 
I tråd med estimater fra aktuelle leverandører har styret budsjettert med samme 
energikostnader som for 2015. 
 
Forsikring 
Forsikringspremien for 2016 er en følge av indeksjustering på bygninger på 3,3 % fra 1. 
januar, samt forsikringsselskapets individuelle prisjustering basert på skadehistorikken i 
Westye Egebergsgt 4 Sameie. 
 
Lån 
Westye Egebergsgt 4 Sameie har lån i Oslo kommune og OBOS Banken.  
For opplysninger om opprinnelig lånebeløp, rentesatser og restsaldo henvises til note i 
regnskapet. 
 
Innskuddsrente i OBOS-banken (pr. 1.1.2016) 
Driftskonto 0,15 % p.a 
Sparekonto 0,90 % p.a 
 
Felleskostnader 
I budsjettet har styret tatt hensyn til ovennevnte, samt øvrige prisendringer knyttet til 
produkter og tjenester sameiet anskaffer. Dette danner grunnlaget for foreløpig 
fastsettelse av felleskostnader for 2016. 
 
Budsjettet er basert på 5 % økning av felleskostnadene fra 1. januar 2016. 
 
For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet.  

 

 
Oslo, 14.03.2016 

 
Styret i Westye Egebergsgate 4 Sameie 

 
 

 Gaute Gusrud/s/                    Viviann Bakken/s/                    Janne Olden/s/   
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5424  -  WESTYE EGEBERGSGT 4 SAMEIE 

        

        

RESULTATREGNSKAP 

        

    Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 

   Note 2015 2014 2015 2016 

DRIFTSINNTEKTER: 

Innkrevde felleskostnader 2 3 064 092 2 785 548 3 064 000 3 217 000 

Andre inntekter  3 18 112 443 470 0 0 

SUM DRIFTSINNTEKTER   3 082 204 3 229 018 3 064 000 3 217 000 

        

DRIFTSKOSTNADER: 

Personalkostnader  4 -153 220 -145 696 -163 000 -166 000 

Styrehonorar  5 -85 000 -80 000 -85 000 -85 000 

Revisjonshonorar  6 -12 953 -7 075 -9 000 -9 000 

Forretningsførerhonorar  -83 073 -80 465 -83 000 -85 000 

Konsulenthonorar  7 -14 924 -19 042 -25 000 -15 000 

Drift og vedlikehold  8 -1 014 486 -2 989 325 -515 000 -375 000 

Forsikringer   -80 097 -78 633 -85 000 -85 000 

Kommunale avgifter  9 -254 946 -216 285 -255 000 -254 000 

Kostnader sameie   -32 060 -31 431 -31 500 -32 500 

Energi/fyring  10 -264 240 -367 019 -300 000 -300 000 

Kabel-/TV-anlegg   -105 560 -120 458 -105 000 -105 000 

Andre driftskostnader  11 -110 144 -110 432 -126 000 -109 000 

SUM DRIFTSKOSTNADER   -2 210 703 -4 245 860 -1 782 500 -1 620 500 

        

DRIFTSRESULTAT     871 501 -1 016 843 1 281 500 1 596 500 

        

FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: 

Finansinntekter  12 21 875 38 742 0 0 

Finanskostnader  13 -369 684 -456 938 -408 000 -327 000 

RES. FINANSINNT./-KOSTNADER -347 809 -418 196 -408 000 -327 000 

        

ÅRSRESULTAT     523 692 -1 435 039 873 500 1 269 500 

        

Overføringer: 

Reduksjon udekket tap  523 692    
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BALANSE 

        

    Note  2015 2014 

EIENDELER 

        

        

OMLØPSMIDLER 

Restanser på felleskostnader    9 646 188 

Kundefordringer     760 5 611 

Kortsiktige fordringer   14  51 998 39 539 

Driftskonto OBOS-banken    48 145 195 186 

Skattetrekk OBOS-banken    7 337 0 

Sparekonto OBOS-banken    1 431 471 1 311 289 

SUM OMLØPSMIDLER       1 549 357 1 551 813 

        

SUM EIENDELER         1 549 357 1 551 813 

        

EGENKAPITAL OG GJELD 

        

EGENKAPITAL 

Udekket tap   15  -7 216 694 -7 740 386 

SUM EGENKAPITAL       -7 216 694 -7 740 386 

        

GJELD 

        

LANGSIKTIG GJELD 

Pante- og gjeldsbrevlån  16  8 412 528 8 945 626 

SUM LANGSIKTIG GJELD       8 412 528 8 945 626 

        

KORTSIKTIG GJELD 

Forskuddsbetalte felleskostnader   119 078 128 416 

Leverandørgjeld     168 239 154 421 

Skyldig til offentlige myndigheter  17  13 023 12 536 

Påløpte renter     16 210 15 324 

Påløpte avdrag     24 527 23 454 

Annen kortsiktig gjeld   18  12 446 12 422 

SUM KORTSIKTIG GJELD       353 523 346 573 

        

SUM EGENKAPITAL OG GJELD     1 549 357 1 551 813 

        

Pantstillelse     0 0 

Garantiansvar     0 0 

    Oslo, 14.03.2016,   

   
STYRET I WESTYE EGEBERGSGT 4 SAMEIE 
 
 

Gaute Gusrud/s/   Viviann Bakken/s/ Janne Olden/s/ 
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NOTE: 1 

REGNSKAPSPRINSIPPER 

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god 

regnskapsskikk for små foretak. 
. 

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. 

Andre varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes økonomiske 

levetid. 
. 

FORDRINGER 

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

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

de enkelte fordringene. 
. 

SKATTETREKKSKONTO 

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

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

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

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

        

NOTE: 2 

INNKREVDE FELLESKOSTNADER 

Felleskostnader      3 064 092 

SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER     3 064 092 

        

NOTE: 3 

ANDRE INNTEKTER 

Viderefakturert for jobb med avfallsystemet til Akersbakken.  3 750 

Diverse       1 284 

Gebyr       220 

Korrigeringer på reskontro     18 

Leie takterrasse og inngangsparti i fbm filminnspilling   6 000 

Salg av nøkler      1 100 

Skilt       4 400 

Byggestrøm      1 340 

SUM ANDRE INNTEKTER         18 112 
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NOTE: 4 

PERSONALKOSTNADER 

Ordinær lønn, fast ansatte     -97 634 

Overtid       -6 084 

Påløpte feriepenger      -12 446 

Arbeidsgiveravgift      -28 751 

Yrkesskadeforsikring      -755 

Andre personalkostnader (tjenestepensjon og vaktmestervikar)  -7 550 

SUM PERSONALKOSTNADER         -153 220 

 
Det har gjennomsnittlig vært sysselsatt under 0,75 årsverk i selskapet gjennom året. 

Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjeneste- 

pensjon. 

        

NOTE: 5 

STYREHONORAR 

Honorar til styret gjelder for perioden 2014/2015, og er på kr 85 000.  

        

NOTE: 6 

REVISJONSHONORAR 

Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr 12 953.  

        

NOTE: 7 

KONSULENTHONORAR 

OBOS Prosjekt AS      -3 000 

OBOS Eiendomsforvaltning AS     -11 924 

SUM KONSULENTHONORAR         -14 924 

        

NOTE: 8 

DRIFT OG VEDLIKEHOLD 

Prosjektledelse, tilstandsundersøkelse fasader og tak, Armana AS  -57 500 

Andre kons. Hon. Tilstandsund. fasader og balkonger, Millab Consult a.s -161 327 

Hovedentreprenør II, Droghseth AS, sikring fasade   -24 061 

SUM STØRRE BYGNINGSMESSIGE VEDLIKEHOLD   -242 888 

Drift/vedlikehold bygninger     -29 449 

Drift/vedlikehold elektro     -7 390 

Drift/vedlikehold utvendig anlegg     -7 810 

Drift/vedlikehold heisanlegg     -116 632 

Drift/vedlikehold fyringsanlegg     -605 366 

Drift/vedlikehold brannsikring     -4 951 

SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD       -1 014 486 

        

 
 
 
 
 
 
 



 17  Westye Egebergsgt 4 Sameie   

 
 

 

NOTE: 9 

KOMMUNALE AVGIFTER 

Vann- og avløpsavgift     -182 085 

Feieavgift       -227 

Renovasjonsavgift      -72 634 

SUM KOMMUNALE AVGIFTER       -254 946 

        

NOTE: 10 

ENERGI/FYRING 

Elektrisk energi      -56 304 

Strøm oljefyr el.bereder     -207 937 

SUM ENERGI / FYRING         -264 240 

        

NOTE: 11 

ANDRE DRIFTSKOSTNADER 

Container       -4 960 

Diverse leiekostnader/leasing     -869 

Driftsmateriell      -3 259 

Lyspærer og sikringer     -2 331 

Renhold ved firmaer      -75 775 

Andre fremmede tjenester (domene hjemmeside og HMS) -1 071 

Kopieringsmateriell      -3 275 

Trykksaker      -881 

Møter, kurs, oppdateringer mv.     -1 950 

Andre kontorkostnader     -60 

Telefon, annet      -1 734 

Porto       -5 601 

Drivstoff biler, maskiner osv.     -501 

Vedlikehold biler/maskiner osv.     -3 506 

Bilgodtgjørelse      -853 

Reisekostnader      -415 

Bankgebyr      -3 104 

SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER       -110 144 

        

NOTE: 12 

FINANSINNTEKTER 

Renter av driftskonto i OBOS-banken    747 

Renter av sparekonto i OBOS-banken    20 182 

Renter av for sent innbetalte felleskostnader   946 

SUM FINANSINNTEKTER         21 875 

        

NOTE: 13 

FINANSKOSTNADER 

Renter lån OBOS-banken      -277 573 

Renter lån Oslo Kommune Bymiljøetaten    -91 311 

Gebyr lån OBOS-banken      -600 

Gebyr lån Oslo Kommune Bymiljøetaten    -200 

SUM FINANSKOSTNADER         -369 684 
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NOTE: 14 

KORTSIKTIGE FORDRINGER 

Avsatt for viderefakturering av kostnader   22 938 

Andre forskuddsbetalte kostnader (blir kostnadsført i 2016)  29 060 

SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER       51 998 

        

NOTE: 15 

UDEKKET TAP (NEGATIV EGENKAPITAL) 

Udekket tap betyr at egenkapitalen i sameiet er negativ. Sameiet har gjennomført 

rehabiliterings- og vedlikeholdsprosjekter som innebærer at sameiet fra stiftelsen frem til 

31.12. i regnskapsåret har hatt høyere kostnader enn inntekter. Den manglende likviditeten 

som dette medfører, er blitt finansiert ved låneopptak. 
. 

I eierseksjonssameier føres ikke verdien av bygget (boligene) i balansen. Årsaken er at den 

enkelte sameier, og ikke selve sameiet, står som eier av boligene. Dette medfører at all 

rehabilitering, også den delen som anses som påkostning, kostnadsføres fortløpende i den 

perioden arbeidene utføres. Eventuelle verdiøkninger som følge av tiltakene tilfaller den 

enkelte sameier uten at det føres i sameiets balanse. I situasjoner hvor slike tiltak finansieres 

gjennom felles låneopptak i sameiet, vil låneopptaket fremkomme som gjeld i balansen og 

nedbetales gjennom fremtidige felleskostnader. 

        

NOTE: 16 

PANTE- OG GJELDSBREVLÅN 

Oslo Kommune Bymiljøetaten 

Lånet er et serielån med flytende rente. 

Rentesatsen pr. 31.12.15 var 4,29 %. Løpetiden er 15 år. 

Opprinnelig 2014     -2 207 401  

Nedbetalt tidligere     23 454  

Nedbetalt i år     148 234  
       -2 035 713 

OBOS-banken AS 

Lånet er et annuitetslån med flytende rente. 

Rentesatsen pr. 31.12.15 var 3,65 %. Løpetiden er 16 år. 

Opprinnelig 2012     -7 618 933  

Nedbetalt tidligere     857 254  

Nedbetalt i år     384 864  
       -6 376 815 

SUM PANTE- OG GJELDSBREVLÅN       -8 412 528 

        

NOTE: 17 

SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER 

Forskuddstrekk      -7 337 

Skyldig arbeidsgiveravgift     -5 686 

SUM SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER     -13 023 
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NOTE: 18 

ANNEN KORTSIKTIG GJELD 

Feriepenger      -12 446 

SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD       -12 446 

 
 
  





 21  Westye Egebergsgt 4 Sameie   

 
 

 

Orientering om sameiets drift 
 
Vaktmestertjeneste 
Vaktmester Johan Meyer ivaretar den daglige drift og det løpende vedlikeholdet i sameiet i 
henhold til stillingsbeskrivelse. 
 
Hjemmeside 
Sameiet har etablert egen hjemmeside på: www.we4.no 
 
Forsikring 
Sameiets eiendommer er forsikret i OBOS Skadeforsikring AS med polisenummer 11651. 
Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger med veggfast utstyr. 
Den dekker også bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig. 
Oppstår det skade i leiligheten, skal beboer sørge for å begrense skadeomfanget mest 
mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden. Skaden meldes til forsikringsavdelingen i 
OBOS på telefon 02333, eller e-post forsikring@obos.no. 
Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig 
håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller 
betalt av forsikringsselskapet. 
Selv om sameiets forsikring brukes, kan seksjonseier belastes hele eller deler av 
egenandelen dersom forholdet ligger innenfor seksjonseiers ansvar. 
Den enkelte seksjonseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og 
løsøre. 
 
Brannsikringsutstyr 
I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn skal alle boliger ha minst en 
godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkeutstyr i form av pulverapparat eller brannslange. 
Det er sameiets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er seksjonseiers ansvar 
å sørge for tilsyn og kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes 
dette til styret. 
 
HMS 
Internkontroll innebærer at sameiet er pålagt å risikovurdere, planlegge, organisere, utføre, 
vedlikeholde og dokumentere forhold knyttet til helse, miljø og sikkerhet å gjøre. 
Styret ivaretar internkontrollen av blant annet brannvern, felles elektrisk anlegg og 
lekeplassutstyr. Har sameiet 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. 
 
Telefoni og bredbånd 
OBOS har avtale med Telio. Avtalen omfatter rabatter på hjemmetelefon, mobil, fast 
bredbånd og mobilt bredbånd. Rabatten fås ved å oppgi medlemsnummer/kundenummer i 
OBOS ved bestilling av tjenestene hos Telio. For ytterligere informasjon, se www.obos.no. 
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Kabel-TV 
Altibox ved Viken Fiber er sameiets leverandør av TV- og bredbandstjenester. Har du 
spørsmål knyttet til dette kan du ringe Altibox på telefon 02414 eller besøke deres nettside 
www.altibox.no. 
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Avtale om leveranse av elektrisk kraft OBOS har fremforhandlet en kraftavtale med 
LOS på vegne av boligselskapene forvaltet av OBOS. Sameiet er tilsluttet avtalen med 
kraftleveranse til borettslagets fellesanlegg. 
 
Energiregnskap 
Sameiet får levert et årlig energiregnskap fra OBOS. Formålet med energiregnskapet er å 
gi styret en oversikt over sameiets energiforbruk, fordelt på romoppvarming, varmtvann, 
belysning, fellesvaskeri og lignende. 
 
Energimerking 
Ved salg eller utleie av boliger skal det utarbeides en energiattest. På 
www.energimerking.no kan seksjonseieren utarbeide energiattest for sin bolig. 
 
 
Større vedlikehold og rehabilitering 
 
2014     Skifte av varmtvannsberedere (jordvarmeprosjektet) 

Fjerning av oljefyr, sanering og sikring av oljetank 
 
2013 – 2014  Jordvarmeprosjekt 
 
2012 – 2013  Nye avfallsbrønner 
 
2010 - 2011   Rehabilitering rør og våtrom 
 
2009     Montert kjelvelgersentral 
 
2008 - 2008   Rehabilitering av fasade/bomskade i tårn 
 
2008 – 2008  Vaiere og buffere i heisene i A og B byttet 
 
2008 - 2008   Skiftet ut branndører 
 
2008 - 2008   Asbestsanering 
 
2006 - 2007   Byttet ut porttelefoner i A og C oppgang 
 
2001 - 2002   Tårn og brannbalkonger rehabilitert 
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Vedlegg - Strømforbruk WE 4 2012 - 2015 

Nedenfor finner du en historisk oversikt over totalforbruket av strøm i Sameiet 

Westye Egebergs gate 4 fra 2012 – 2015 måned for måned.  
 

Sammenlikningen er satt opp i kWh og endringene i % er 2014 – 2015. 

Totalt strømforbruk WE 4 kwh/ mnd 

 2012 2013 2014 2015 Endring % 

Jan 111 075,83 122 130,40 103 718,27 49 150,25 -52,61 

Feb 63 628,18 97 269,43 85 186,28 45 296,83 -46,83 

Mar 70 951,11 99 897,06 76 429,41 36 118,49 -52,74 

Apr 68 340,59 65 961,18 47 016,82 26 417,25 -43,81 

Mai 36 628,31 38 932,90 34 321,13 21966,46 -36,00 

Jun 16 018,36 18 635,66 15 522,73 12 617,25 -18,72 

Jul 14 302,57 14 976,84 13 706,37 10 469,46 -23,62 

Aug 15 197,56 15 943,31 14 418,46 9 591,48 -9,56 

Sep 37 147,40 11 212,79 16 515,54 12 759,25 -22,74 

Okt 67 694,96 17 343,87 21 939,75 22 516,46 2,63 

Nov 81 922,23 69 563,31 27 962,30 33 541,25 19,95 

Des 121 695,90 84 397,10 41 800,92 37 800,55 -9,57 

Totalt 704 603,00 656 263,85 498 537,98 318 244,98 -36,16 
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