
Innkalling  til  ordinært  sameiermøte  2011 
 
Ordinært sameiermøte i sameiet Westye Egebergs gate 4, avholdes tirsdag 26. april 
2011, kl. 19.00 i vaskekjelleren.  

Til behandling foreligger: 

1. KONSTITUERING 
A) Valg av møteleder 
B) Opptak av navnefortegnelse 
C) Valg av referent og en eller to seksjonseiere til å underskrive protokollen 
D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 

 
2. ÅRSBERETNING FOR 2010 
 
3. ÅRSREGNSKAP FOR 2010 

 Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 
 

4. GODTGJØRELSE TIL STYRET 
 
5. FORSLAG TIL VEDTAK 

A) Endring fra fossil fyringsolje til biofyringsolje     
B) Endring av vedtekter vedr avholdelse av budsjettmøte for sameiet 
C) Endring av vedtekter vedr overgang av vedlikeholdsansvar for sparebad  
D) Endring av vasketider   
Innkomne forslag er tatt inn som egne vedlegg. 

 
6. VALG AV TILLITSVALGTE 

A) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år 
B) Valg av 2 medlemmer til valgkomité for 1 år 

 
 

Oslo, 02.04.2011 
Styret i sameiet Westye Egebergs gate 4 

 
 
Hans Kristian Schilde /s/ Siv Hofsøy /s/ Line Hegna /s/ 
  
 
   
 
 
I sameiermøtet har sameierne stemmerett med en stemme for hver seksjon de eier. 
Sameieren har rett til å møte ved fullmektig. 
 
 
Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen. 



 
ÅRSBERETNING  FOR  2010 

 
TILLITSVALGTE 

Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende: 
 
STYRET 
Leder Hans Kristian Schilde Westye Egebergs Gate 4 C 
Styremedlem Siv Hofsøy Westye Egebergs Gate 4 A 
Styremedlem Line Hegna Westye Egebergs Gate 4 A 
 
VARAMEDLEMMER TIL STYRET 
Varamedlem Hild Borchgrevink Westye Egebergs Gate 4 C 
Varamedlem Janne Olden Westye Egebergs Gate 4 C 
 
VALGKOMITEEN 
Valgkomite Are Lauvsnes Westye Egebergs Gate 4 C 
Valgkomite Janicke Stensvaag Kaasa Westye Egebergs Gate 4 C 
 
GENERELLE OPPLYSNINGER OM SAMEIET 

TILLITSVALGTE OG ANSATTE 
Av sameiets 3 styremedlemmer er det 2 kvinner og 1 mann.  
Sameiet er positiv til likestilling og tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling 
på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. 
 
Sameiet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. 
Sameiet har 1 ansatt vaktmester i deltidsstilling. 

 
FORRETNINGSFØRSEL OG REVISJON 

Forretningsførselen er i henhold til kontrakt utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS. 
Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er regnskapssjef Egil Havre, OBOS. 
Sameiets revisor er BDO AS. 
 
EIENDOMMEN 

Sameiet består av 63 seksjoner.  

Sameiet er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med  
organisasjonsnummer 984418787. 
 
Sameiet ligger i Oslo kommune og har følgende gårds- og bruksnummer: 218 – 190. 
 
Med eierseksjon forstås sameieandel i bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av 
bolig eller annen bruksenhet i eiendommen. 
Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. 
Selskapet driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. 
 
VAKTMESTERTJENESTE 
Vaktmester Johan Meyer ivaretar den daglige drift og det løpende vedlikeholdet i sameiet  
i henhold til stillingsbeskrivelse. 
 



FORSIKRING 

Styret har innhentet nye forsikringstilbud etter rør- og våtromsrehabiliteringen, og har 
besluttet å skifte fra If Skadeforsikring til OBOS Skadeforsikring. Endringen gir en 
reduksjon i årlige forsikringsutgifter med ca. kr. 20 000,-. 
 
Sameiets eiendommer er fram til 30.04.11 fullverdiforsikret i If Skadeforsikring med 
polisenummer 5455424. Fra og med 01.05.11 skifter sameiet forsikringsselskap til 
OBOS Skadeforsikring med polisenummer 11651.  
 
Fullverdiforsikring vil si at forsikringsselskapet har ansvaret for at sameiet til enhver tid har 
de riktige forsikringssummer. En forutsetning for dette er at forsikringsselskapet får 
melding om vesentlige verdiøkninger på bygninger, f.eks. ved rehabilitering eller 
påbygging. Ved totalskade skal erstatningsbeløpet dekke oppføring av ny bygning av 
samme standard og størrelse.  
 
Forsikringen omfatter også bygningsmessige forandringer som den enkelte seksjonseier 
gjør inne i boligen. 
Hvis sameiets forsikring skal benyttes, må beboerne straks melde skaden til 
Forsikringsavdelingen i OBOS – tlf 22 86 55 00 – faks 22 86 57 04 – E-post: 
forsikring@obos.no. Oppfølging av forsikringssaker blir gjort av Forsikringsavdelingen i 
OBOS. 
Den enkelte seksjonseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker  
innbo og løsøre. 
 
BRANNSIKRINGSUTSTYR 

I henhold til forskriftene skal det være installert røykvarsler og brannslokningsapparat eller 
brannslange i alle leilighetene. Eier/beboer har ansvaret for at utstyret er  på plass og 
fungerer. Dersom utstyret er defekt, meldes dette skriftlig til styret. 
 
Oslo brannvesen har meldt at de i 2011 kommer til å foreta en uanmeldt kontroll. Styret 
minner om at det av hensyn til brannsikkerhet er viktig å holde fellesarealene fri for 
gjenstander. I tråd med husordensreglene skal brannbalkongene og utgangene til disse gi 
fri passasje og ikke brukes som opplagsplass. Hensatte gjenstander kan fjernes uten 
varsel. Det er heller ikke anledning til å oppbevare personlige eiendeler i fellesarealer i 
trapper, loft eller kjellerganger. Brannvesenet kan bøtelegge sameiet om disse 
retningslinjene ikke følges.  
 
HMS 

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten 
(Internkontrollforskriften) ble fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996 med virkning  
fra 1. januar 1997. Forskriften stiller krav til at den enkelte virksomhet skal systematisere 
arbeidet med å etterleve bestemmelsene i lover og forskrifter gitt av det offentlige. 
 
Boligselskap er definert som virksomhet og skal derfor ha internkontrollsystem.  
Dette omfatter blant annet kontrollsystem og oppfølging av brannvern, byggherreforskrifter 
ved bygge- og anleggsarbeid, lekeplasser og elektrisk anlegg og elektrisk utstyr hvor 
fordeling av ansvaret er gitt en slik tolkning: Sameiet er ansvarlig for at det elektriske 
anlegget og utstyret i fellesarealet til enhver tid er i orden. I forhold til anlegg og utstyr i den 
enkelte boenhet er det styrets plikt å gjøre eier og/eller bruker av den enkelte leilighet 
oppmerksom på det ansvar som de har for å holde elektrisk utstyr i orden etter gjeldende 
lov og forskrift. 



 
LÅN 

Sameiet har lån i Nordea. Se balansen samt note i regnskapet og avsnitt om rør- og 
våtromsprosjektet under styrets arbeid. 
 
TELENOR 

Sameiet er tilsluttet samarbeidsavtalen mellom Telenor og OBOS Eiendomsforvaltning om 
rabattordning på bruk av fasttelefon og bredbåndstelefon for beboere med abonnement i 
Telenor. 
 
Den enkelte beboer får også rabatt ved bestilling av ADSL bredbånd og bruk av 
mobiltelefon. Bestilling av mobiltelefoni- og internettjenester kan gjøres på 
www.obos.no/telenor 
 
KABEL-TV  

Canal Digital er leverandør av tv- og bredbåndstjenester. Har du spørsmål vedrørende ditt 
kabel-tv-abonnement, digital-tv eller bredbånd, kan du ringe tlf 06090. Åpningstider hos 
kundeservice er mandag - fredag kl. 08.00 – 23.00, lørdag kl. 09.00 – 20.00. Stengt på 
søndager. Oppstår det feil på kabelanlegget utenom normal åpningstid, kan dette 
rapporteres via telefon 06090 lørdager kl. 20.00 – 22.00 og søndager kl. 10.00 – 22.00.  
For ytterligere informasjon vises det til www.canaldigital.no 
 
Ingen må gjøre inngrep i kabel-tv-anlegget som å skru av dekselet på antenne-kontakten 
og foreta om- eller tilkoblinger. Slike inngrep vil kunne forårsake forstyrrelser på signalene 
til andre beboere og i verste fall forårsake ødeleggelser i kabel-tv anlegget. 
 
AVTALE OM LEVERANSE AV ELEKTRISK KRAFT 
OBOS har fremforhandlet avtale med LOS for leveranse av el-kraft. 
Kraftforvaltningsavtalen utløper den 31.12.2011. Sameiet har tiltrådt denne avtalen. Dette 
gjelder kun strøm til fellesområde og ikke privatabonnement for den enkelte leilighet.  
 
AVTALE OM OLJELEVERANSE 
OBOS har avtale med Statoil Norge AS om levering av olje, gass og andre fyringsrelaterte 
produkter. Rabatten gis på Statoils til enhver tid gjeldende listepris. Ved utgangen av 2010 
var rabatten på 171,5 øre pr. liter eks mva.  
 
Sameiet har tiltrådt denne avtalen. 
 
Som del av ENØK-arbeidet i sameiet har styret vurdert overgang fra fossil fyringsolje.  
Se avsnitt om biofyringsolje under styrets arbeid samt forslag til vedtak.  

 
ENERGIMERKING 
Fra og med 1.7.2010 ble det obligatorisk med en energiattest for alle boliger som skal  
selges eller leies ut. Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvaret for  
implementeringen av ordningen. På www.energimerking.no kan seksjonseieren utarbeide 
en energiattest for sin bolig.  

 
 
 
 
 



Energiregnskap for sameiet Westye Egebergsgate 4. 
 

Hva er et energiregnskap: 
Et energiregnskap minner mye om et tradisjonelt økonomisk regnskap for et 
boligselskap, men man dokumenterer energiforbruk i kWh i stedet for 
økonomisk forbruk i kr. 
 
Hvordan brukes et energiregnskap: 
Energiregnskapet gir verdifull informasjon om hva som benyttes av energi, og 
hva energien brukes til. Ved å sammenligne eget forbruk med forbruket i andre 
boligselskap får man informasjon om hvorvidt forbruket er rimelig, eller om det 
bør iverksettes tiltak for å redusere forbruket. 
 
Energiforbruk i 2010: 
Gjennomsnittsforbruk i boligselskapet:    244 kWh/m²  
 
Forbruket i andre sammenlignbare boligselskaper er 243 kWh/m². Den 
sammenliknbare bebyggelsen har generelt et høyt energiforbruk. Westye 
Egebergsgate 4 har et normalt forbruk sammenliknet med disse.  

 
Hva brukes energien til: 
Strøm og olje til oppvarming og tappevann:   187 kWh/m²  

Strøm til husholdning:          36  kWh/m² 

Strøm til gårdsanlegg:                12 kWh/m²  

Strøm til fellesvaskeri:                  9  kWh/m²  

  
Forbruksutvikling: 
Westye Egebergsgate 4 sameie etablerte tjenesten energiregnskap i 2007. Det 
er innhentet forbruksdata for 2004-2010. Oppstillingen viser en økning i 
forbruket fra 2004 til 2006, som er relatert til varme og oppvarmingsforbruk. I 
2007 er varme og oppvarmingsforbruket igjen redusert til 2004-nivå for så å øke 
igjen i 2008-2010. Det øvrige forbruket har holdt seg relativt stabilt, med unntak 
av fellesforbruket til gårdsanlegg som økte ca 50% i 2010.  
Totalforbruk i 2004:       215 kWh/m²  
Totalforbruk i 2005:       222 kWh/m²  
Totalforbruk i 2006:       247 kWh/m²  
Totalforbruk i 2007:       211 kWh/m² 
Totalforbruk i 2008:       229 kWh/m²  
Totalforbruk i 2009:       238 kWh/m² 
Totalforbruk i 2010:       244 kWh/m² 

 
Av det totale energiforbruket er det oppvarming og varmtvann som utgjør den 
største andelen. Derfor er det svært viktig å vurdere om det er 
forbedringspotensiale på varmeanlegget.  
Grunnleggende forutsetninger for å kunne regulere varmeforbruket på en 
fornuftig måte er: 
- Nøyaktig og riktig styring av temperaturen til radiatorene.  
- Innregulering av varmeanlegg. 
- Termostatventiler på alle radiatorer.  



STØRRE VEDLIKEHOLD OG REHABILITERING 

 
År Type vedlikehold pris 
2000 Blikkenslagerarbeid 350 000 

2002 Balkongutbedring  
Maling av tårn B og C, kjellervinduer, fellesvinduer, 
dører til brannbalkonger  
Utbedring av heiser 
Utskiftning av 3 vinduer C-tårn  
Ny Wascator fra Electrolux  
Gammel Thune-maskin erstattet med ny Electrolux 

2 100 000 
70 000 

 
140 000 
53 524 
33 325 
48 800 

2003 Utvidelse til 4 sittegrupper på taket.  
 

14 424 
 

2004 
 

Rehabilitering av trapp ved C-tårnet  
 

76 641 

Fasaderehabilitering av C-tårnet.  
 

215 405 

Oppgradering av kabelnett 
Ribe heis utbedret heisene etter pålegg fra 
heiskontrollen.  

153 760 
 

55 130 
2005 
 

Kartlegging av status bad og røropplegg 18 000 
Balkongrehabilitering 
Styret har ved gjentatte henvendelser forsøkt å få 
Entreprenørservice til å utbedre resterende arbeid som 
ble påpekt ved ettårsbefaring. Dette gjelder spesielt 
nedsliping av for mye og rennende maling i fremkant 
av balkongkantene.  

 

2006 Reparasjon av heiser – etter inspeksjon i 2006,  
mangler ble rettet av Ribe Heis 
Porttelefoner – samtlige i A og C skiftet ut 
Vaskekjeller – bytte av styring på begge 
vaskemaskinene, reparasjon av tørketrommel.  
Fire vannlekkasjer  
Fyrkjele – byttet spjeldmotor på oljebrenner. 
Elektrokjele  byttet 15 varmeelementer grunnet 
sløyfefeil. 
Vurdering av energiforbruk – ENØK 
Reparasjon av termostat på el-kjele 
Plan om felles asbestsanering WE1-4 

 
 

2007 Full sanering av asbestholdig materiale samt 
etterisolering i byggets kjeller høsten 2007. 
Styret fikk utarbeidet et Energiregnskap og en ENØK-
analyse for å begrense utgiftene til energi og fyring. 
Tilstandsrapport for vann- og avløpsrør utarbeidet av 
SINTEF Byggforsk. 

 

2008 Utvendig vedlikehold 
Det ble foretatt rehabilitering av brannbalkongene, 
samt utbedring av pusskader på fasaden til tårnene i 
oppgang B og C. 
 

 



Fellesvaskeriet 
2 nye tørketromler og en vaskemaskin ble installert. 
Det ble inngått serviceavtale på maskinene.  
Vannlekkasjer 
Sameiet hadde 4 lekkasjer, som ble meldt til vår 
forsikringskontakt og utbedret. 
Heisene 
Heisene ble sikkerhetskontrollert i 2008. Vaiere og 
buffere ble skiftet. Rensing av døråpnere i A og B.  
Brannsikring 
Innsettingen av nye branndører i kjeller og på loft  
ferdigstilt. 

2009 1 vannlekkasje. Meldt til vår forsikringskontakt, og 
utbedret. 
Støyreduserende tiltak i vaskekjeller 
Innhenting av anbud på kjelevelgersentral og utbedring 
av fyrrom.  
Forprosjekt for rør- og våtromsrehabilitering utarbeidet 
av OBOS Prosjekt. 
Informasjon om avfallsbrønner og avfallssug. 

 

2010 Kjelevelgersentral installert. 
Utskifting av vann- og avløpsrør og 
våtromsrehabilitering utført av AF Byggfornyelse. 
Prosjekt- og byggeledelse ved OBOS Prosjekt. 

 

2011 Planlegges utført: 
Ny løsning for avfallshåndtering (avfallsbrønner) 
Overgang til biofyringsolje. 

 

 Fremtidige prioriterte vedlikeholdsoppgaver:  
� Utarbeide vedlikeholdsnøkkel for bygningen 
� Utskifting av stoppekraner for fyringsanlegget   
� Oppussing av oppganger 
� Renovering av heiskupeer (tilbakeføring til 

originalt uttrykk) samt årlig vedlikehold  
� Enøktiltak 
� Utvendig vedlikehold (vurdere etterisolering 

neste gang stor fasadeoppussing skal 
gjennomføres) 

� Lynavleder på bygning  
� Heve gjerde på taket 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STYRETS ARBEID 

 
MØTER  
Følgende møter har vært avholdt:  
Styret har avholdt 12 vanlige styremøter, 1 budsjettmøte og tre fellesmøter med de fire 
sameiene.  
 
I forbindelse med rør- og våtromsprosjektet er det avholdt en rekke byggemøter og 
befaringer.   

  
KOMMUNIKASJON 
Styret har jevnlig informert eiere og beboere gjennom oppslag, informasjonsskriv og 
nettsider. I tillegg har styret besvart henvendelser som har kommet per telefon eller e-post.  
 
Styret utviklet og lanserte i 2009 nettsidene www.we4.no Målet med sidene er å bidra til å 
gjøre viktig informasjon lettere tilgjengelig for alle sameiere og beboere. Sidene ble utviklet 
og driftes av styret uten kostnader ut over registrering av domene og leie av webhotell. 
 
Styrets e-post-adresse er we4@styrerommet.no Nummeret til styretelefonen er 46 93 73 18.  
 
ADKOMST TIL BARNEHAGEN 
Adkomst til barnehagen i Akersveien 26 er regulert til vår del av Westye Egebergs gate og 
inn veien over eiendommen til Westye Egebergs gate 3. Det er et langsiktig mål at veien 
mellom Teknologisk Institutt og barnehagetomten kan bli hovedadkomst til barnehagen, og 
denne saken følges opp av styret i Westye Egebergs gate 3.  
 
ENØK 
Etter at det i 2009 ble vedtatt å utbedre fyrrom med energisparende tiltak, har styret 
arbeidet med forbedring av fyrrom. Det ble i 2010 installert kjelvelgersystemet Heatline 
kjelevelgersentral. Dette ble utført av nordisk energikontroll. Systemet har vært i bruk en 
sesong. Det har også blitt foretatt andre utbedringer i fyrrommet.  
 
Styret har i videre arbeid med ENØK-tiltak sett på mulige alternativer til fossil fyringsolje. 
Enøktiltak og løsninger knyttet til fjernvarme og biofyringsolje var tema for fellesmøtet 
mellom sameiene 19.02.2011. Fjernvarme ble diskutert som et mulig fellesprosjekt, men 
på grunn av kritiske merknader knyttet til Hafslunds monopol, samt investeringskostnader, 
ble det enighet om å ikke gå videre med dette på nåværende tidspunkt. For sameiene 
WE1, WE2 og WE4 er vurderingen også knyttet til at sameiene har investert i 
energi/kjelevelgersystem, og det vil ta noen år før investeringene er inntjent.  
 
I styret sin vurdering av løsninger for sameiet, har det blant annet blitt lagt vekt på å kunne 
bruke infrastrukturen vi allerede har i kjelleren, samt å unngå å sette i gang flere store 
prosjekter. Sameiet har fått et tilbud av Eco-1 om levering av biofyringsolje.  
Biofyringsolje gir reduserte energikostnader og et miljøregnskap som inneholder 100% 
fornybar CO2 og sterkt reduserte utslipp av andre stoffer. Med noen rimelige justeringer 
kan vi bruke det samme fyringssystemet som i dag, og Eco-1 gjennomfører den 
nødvendige konverteringen av fyrsentralen. Eco-1 bistår også  sameiet med søknad om 
ENØK støtte. Det er i 2011 budsjettert for en overgang til biofyringsolje. Les mer på 
www.eco-1.no  
 
Se punkt 5A, forslag til vedtak.      



 
LANGTIDSPLANER 
Styret har gjort en detaljert kartlegging av vedlikehold og rehabilitering tilbake til 2000 som 
grunnlag for utarbeidelse av langtidsplaner for større vedlikeholdsoppgaver.   
 
HEISER 
Sameiet ble i 2010 pålagt av Heiskontrollen å utbedre heisene. Ribe har fått oppdraget om 
å utbedre manglene, samt foreta rengjøring av heissjaktene. Rengjøring av sjaktene 
inngår som en del av rør- og våtromsprosjektet.  
 
VAKTHOLD 
Styret i WE4 besluttet å gjennomføre vakthold nyttårsaften 2010 - 2011. Vi fikk et 
samarbeid med de tre andre sameiene om et felles prosjekt og inngikk avtale med 
Securitas. To vektere ankom fellesområdet og hadde vakthold på fellesområdene samt i 
bygningsmassen og på takterrassene mellom kl. 2300 - 0200, etter instruks fra styret. 
Totalkostnad på dette var kr. 4320,- som ble fordelt på fire sameier. Det ble hengt opp 
informasjon i oppgangene om vakthold og retningslinjer for beboere. Kvelden forløp uten 
anmerkninger, og mange ga uttrykk for at de var fornøyde med ordningen.  
 
BUDSJETTMØTE 
På sameiermøtet i 2010 varslet styret at behovet for å opprettholde praksisen med årlige 
budsjettmøter (ekstraordinært sameiermøte) ville vurderes opp mot nytteverdien møtet har 
som styringsverktøy, besparelser i forvaltningskostnader og arbeidsbelastning for styret. 
Til orientering har verken WE1, WE2 eller WE3 budsjettmøter. Styret vurderer det slik at 
det ikke er behov for å opprettholde ordningen med budsjettmøter, og legger derfor fram 
forslag om vedtektsendring. Med ny ordning vil styret som tidligere ivareta oppgaven med 
å utarbeide likviditetsbudsjett i tråd med prioriteringer og vedtak gjort på årsmøtet, men 
man går bort fra praksisen med å vedta budsjettet på ekstraordinært sameiermøte i 
november.  
Se punkt 5B, forslag til vedtak.   
 
AVFALLSHÅNDTERING 
Innføring av utvidet kildesortering av matavfall og plastemballasje ble innført i vårt område 
i februar 2011, og det er nå en prioritert oppgave for styret å realisere et nytt lukket system 
for avfallshåndtering.  

 
Det er for 2011 budsjettert med kr. 250 000,- for overgang til nye avfallsbrønner, som er et 
samarbeidsprosjekt med Westye Egebergs gate 2. Det vises til vedtak fra årsmøtet i 2010. 
Denne saken har dratt noe ut i tid grunnet gjennomføringen av rør- og våtromsprosjektet, 
samt på grunn av utfordringer knyttet til plasseringsmuligheter for brønnene.  
 
Dagens løsning med løse avfallsbeholdere plassert mellom nr. 2 og 4 er ikke 
tilfredsstillende med hensyn til blant annet brannfare, hygiene, lukt og trafikkstøy. Det er 
også et problem at uvedkommende åpner søppelposene. Styret ønsker å opprettholde 
forslaget om et nedgravd lukket system, da vi ser dette som en fremtidsrettet og 
miljøvennlig løsning. Avfallsbrønner tar liten plass over bakken, og gir større kapasitet som 
vil redusere trafikk/tømming fra 3-4 til ca. 1 gang per uke. Hvert av sameiene har behov for 
2 stk brønner á 5 m3. Denne løsningen har vært utredet med hensyn til produkter/ 
leverandører, plasseringsalternativer, bevaring av trær, rør/ledninger i grunnen, uttalelse 
fra Byantikvaren mm. Saken har også vært tatt opp på fellesmøter mellom styrene i 



Westye Egebergs gate 1 - 4, der det har blitt diskutert mulighet for en samordnet løsning. 
Styret i WE4 har påtatt seg å videre utrede løsning med avfallsbrønner. 
 
Det har vært vurdert alternative plasseringer av brønnene i samråd med 
Renovasjonsetaten. Prøvekjøring på stedet har vist at bakken mellom nr. 2 er for bratt for 
kranbilen. Eneste mulige plassering viser seg derfor å være nede langs Westye Egebergs 
gate. Dette medfører behov for tillatelse til parkeringsregulerende tiltak ca. 4 t. per uke. 
Etter anbefaling fra REN er det sendt en forespørsel til Politiet v/Trafikkplan, der det bes 
om en ny vurdering av muligheten for parkeringsregulerende tiltak.   
Styret håper på en snarlig avklaring i denne saken, slik at ny løsning med avfallsbrønner 
kan iverksettes i 2011. Dersom saken skulle få negativt utfall hos Trafikkplan, vil styret 
måtte vurdere alternative systemer (avfallssug el.l). 
 
RØR- OG VÅTROMSPROSJEKTET 
Rør- og våtromsprosjektet har vært et stort rehabiliteringsprosjekt for sameiet i 2010. 
Prosjektet har vært gjennomført i samarbeid med sameiet Westye Egebergs gate 1.  
For utfyllende informasjon viser styret til eierperm og tidligere utsendte informasjonsskriv. 
Under følger en kort oppsummering.  
 
OBOS Prosjekt har ivaretatt prosjekt- og byggeledelse for prosjektet. AF Byggfornyelse 
har vært utførende totalentreprenør. Prosjektet er gjennomført med en meget stram 
fremdrift. Hoveddelen av byggearbeidene i WE4 ble gjennomført i en periode på fire 
måneder med oppstart i slutten av mai 2010. Det ble avholdt overtakelsesforretning 25. 
januar 2011. Etter overtakelsesforretning følger prosjektleder opp mindre gjenstående 
saker. Også utbedringer knyttet til utomhusarealer og brannbalkonger skal gjennomføres 
våren 2011. 
 
På bakgrunn av blandede erfaringer med gjennomføringen av prosjektet, har OBOS 
Prosjekt på vegne av sameiet sendt et klagebrev til AF der det påpekes flere forhold som 
vi mener ikke har vært utført i henhold til kontrakt. AF har gitt et prisavslag til WE4 på  
kr 35 000,- eks. mva. på sluttfaktura, som en anerkjennelse av de mangler som sameiet 
har erfart ved gjennomføringen av prosjektet. 
 
Byggekomiteens arbeid 
Prosjektet har medført økt arbeidsbelastning for styremedlemmene som representerer 
sameiet i byggekomiteen. Som kompensasjon for byggekomiteens arbeid, er det for 2011 
budsjettert med et byggekomitéhonorar på kr. 60 000,-.  Kompensasjon regnes for 14 
måneder i perioden oktober 2009 til desember 2010. Perioden dekker komitéarbeidet fra 
utarbeidelse av beskrivelse, tilbudsinnhenting og kontraktsinngåelse til oppstart, 
gjennomføring og avslutting av prosjektet.  
 
Sparebad 
Tre seksjonseiere av sparebad i A-oppgangen vil få utbetalt en sum tilsvarende sameiets 
besparelse ved ikke å rehabilitere badet. Dette gjelder i tillegg næringsseksjon i 
underetasje i C-oppgangen, der det ikke er etablert bad. To av sparebadene betinger 
overføring av vedlikeholdsansvar til seksjonseier for gjenstående innstøpte rørdeler.  
Dette forhold formaliseres ved en avtale mellom seksjonseier og sameiet, og foreslås i 
tillegg lagt inn som en del av sameiets vedtekter på årsmøtet. Se punkt 5C, forslag til 
vedtak. 
 
 



Reklamasjonsperiode 
Det er iht. kontrakt fem års reklamasjonsfrist. Eventuelle reklamasjoner må meldes 
fortløpende til styret. Styret sender reklamasjoner videre til OBOS Prosjekt som igjen 
melder videre til AF. Når det er gått henholdsvis ett år og fem år vil alle i tillegg motta 
spørreskjema hvor eiere kan melde inn forhold som en mener er reklamasjoner.  
 
Låneopptak 
Rør- og våtromsprosjektet har hatt en budsjettert kostnadsramme for WE4 på kr. 11,1 mill. 
Det ble høsten 2009 innhentet egenkapital på kr. 2,5 mill. og sameiets lånebehov ble 
beregnet til kr. 8,15 mill. Styret har inngått låneavtale med Nordea bank, pålydende ca.  
kr. 8,9 mill. Dette inkluderer refinansiering av eksisterende lån. Lånet ble utbetalt i sin 
helhet i 2010, med følgende betingelser: Annuitetslån – 20 år nedbetalingstid – flytende 
rente. Rentesats per 31.03.11 er 4,25 %. 
 
Prosjektregnskap 
Sluttregnskapet fra OBOS Prosjekt viser en totalkostnad for rør- og våtromsprosjektet på 
ca. kr. 9,3 millioner for WE4, som med dette ligger ca. 1,8 millioner under 
anleggsbudsjettet. Prosjektkostnad pr. seksjon er ca. kr. 147.600,- (63 seksjoner). Dette 
inkluderer 59 komplette bad, tilbakeføringer, nye vann- og avløpsrør for bad og kjøkken, 
ny el-kurs til bad, nye kjellerstrekk, sirkulasjon på kjellerstrekk og stigerør, 
kamerainspeksjon av bunnledninger, rens av avtrekkskanaler mm. 
 
Som følge av lavere kostnader enn budsjettert, vil styret foreta en ekstraordinær 
nedbetaling av en del av lånet slik at gjenstående lånebeløp samsvarer med endelig 
prosjektkostnad.   

 

 

REGULERING AV FELLESKOSTNADER 
Det er for 2011 budsjettert med uendrede felleskostnader. Styret vil i samråd med 
foretningsfører vurdere behovet for en eventuell endring av felleskostnadene pr. 1/7-11 i 
forbindelse med ekstraordinær nedbetaling av lån. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BEMERKNINGER TIL ÅRSREGNSKAPET 2010 

 
Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, 
finansielle stilling og resultat. Informasjon om sameiets forventede økonomiske utvikling er 
omtalt i årsberetningens punkter om kostnadsutvikling og budsjett for 2011. 
 
Sameiet har negativ egenkapital som i hovedsak skyldes tidligere større 
vedlikeholdsoppgaver finansiert gjennom låneopptak. Framtidig driftsoverskudd samt 
nedbetaling av sameiets lån vil redusere den negativ egenkapitalen. 
 
Årsregnskapet for 2010 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes 
herved at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. 
 
RESULTAT  
Årets negative resultat på kr 9 283 028,- som fremkommer i resultatregnskapet foreslås  
overført til egenkapital.  
 
INNTEKTER 
Inntektene i 2010 var til sammen kr 2 198 337,- som er i tråd med budsjettet. 
 
Andre inntekter kr 6 057,- består i hovedsak av utfakturert skilt til seksjonseiere samt 
viderefakturering til Westye Egebergsgt 1 og 2 for felles kostnader som er blitt fordelt. 
 
KOSTNADER 
Driftskostnadene i 2010 var på kr 11 407 430,- mot budsjettert med kr 13 015 435,-. 
 
Avvik i forhold til budsjett skyldes i hovedsak: 
 
Drift og vedlikehold ble budsjettert med kr 11 829 000,-, mens regnskapet viser  
kr 9 845 637,-. Hovedårsaken til avviket er: 
 
For Større vedlikehold er det et positivt avvik i forhold til det budsjetterte på  
ca kr 2,2 millioner,- som skyldes periodisering av kostnader samt mindre kostnader til  
rør- og våtromsprosjektet. 
 
For Drift vedlikehold heis er det et avvik på ca kr 40 000,- som skyldes service og kontroll 
av heis. 
 
For Drift vedlikehold fyranlegg er det et avvik på ca kr 153 000,- som skyldes at ved 
montering av Heatline kjelevelgersentral, så omfattet dette ombygging av røropplegget  
i fyrrommet. 
 
Avvik i forhold til budsjett for kostnader knyttet til Energi/fyring skyldes et betydelig 
merforbruk av olje samt at avregning strøm for 2009 er kostnadsført i 2010. 

 
Det ble tatt opp et lån i Nordea bank på kr 8 940 000,- til å finansiere rør- og 
våtromsprosjektet. Samtidig har eksisterende lån i OBOS på kr 752 578,- blitt nedbetalt  
i sin helhet og refinansiert gjennom det nye låneopptaket i Nordea. 
 
 



Revisors honorar for regnskapsåret 2010 er for revidering av selskapets regnskap og 
formuesforvaltning. Revisjonshonoraret fremkommer som egen post i resultatregnskapet. 
 
For øvrig vises til de enkelte tallene i driftsoversikten og til balansen, samt de 
etterfølgende regnskapsnotene (se bakerst i årsberetningen). 
 
Styret er ikke kjent med hendelser etter 31.12.2010 som påvirker regnskapet  
i vesentlig grad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KOSTNADSUTVIKLING 
 
RENTER 
Rentesatsene i OBOS Eiendomsforvaltning AS pr. den 1.1.2011: 
Renter på driftskonto : 0,10% 
Renter på sparekonto:  3,00% under kr 500.000  

3,05% fra  kr 500.000 til kr 2 mill. 
3,10% over  kr 2 mill 

 
FORSIKRING 
Bygningsforsikringen øker fra 2010 til 2011 med ca. kr 5000,-. Denne økningen inkluderer 
0,9% økning i byggeindeksen og som reflekterer prisoppgangen på håndverkstjenester. 
Denne indeksøkningen er lik for alle forsikringsselskaper. Ut over dette foretar 
forsikringsselskapene individuell prisjustering med bakgrunn i sameiets egen 
skadesituasjon. 
 
KOMMUNALE AVGIFTER 
Renovasjonsavgiften øker med 38 %. Ingen økning av de øvrige avgiftene.  
 
ØVRIGE KOSTNADER 

Når det gjelder de øvrige kostnadene i budsjettet har styret regnet med en generell 
prisstigning.  
 
 
INNTEKTS- OG KOSTNADSOVERSLAG FOR 2011 (Budsjett) 
 
Til orientering for sameiermøtet har styret satt opp en oversikt over beregnede 
driftinntekter og driftkostnader i 2011. Tallene er vist som egen kolonne lengst til høyre for 
resultatoppstillingen.   
Budsjettet viser et forventet negativt driftsresultat på kr 589 220,- og et forventet negativt 
årsresultat på kr 963 220,-. Negativt årsresultat blir finansiert gjennom låneopptak og 
oppsparte midler. 
 
Oversikten er basert på uendrede felleskostnader for året 2011. 
 
Det er under Større vedlikehold budsjettert for sluttføring av rør- og våtromsprosjektet  
med kr 700 000,- samt avfallshåndtering kr 250 000,-. 
Under posten Drift og vedlikehold er det budsjettert kr 139 000,- for utbedring av heiser. 
 
I oversikten er det tatt hensyn til de forhold som er nevnt foran. 
Forøvrig vises til de enkelte tallene i oversikten. 
 
 

Oslo, 02.04.2011 
I styret for sameiet Westye Egebergs gate 4 

 
Hans Kristian Schilde /s/ Siv Hofsøy /s/ Line Hegna /s/ 
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Til årsmøte i  
Sameiet Westye Egebergsgate 4 

 

 

 

 

REVISORS BERETNING 

Uttalelse om årsregnskapet 

Vi har revidert årsregnskapet for Sameiet Westye Egebergsgate 4, som består av balanse per 
31. desember 2010, resultatregnskap som viser et underskudd på kr 9.283.028,-, for 
regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte 
regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. 

Styret og forretningsførers ansvar for årsregnskapet 

Styret og forretningsfører er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et 
rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for 
slik intern kontroll som styret og forretningsfører finner nødvendig for å muliggjøre 
utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som 
følge av misligheter eller feil. 

Revisors oppgaver og plikter 

Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår 
revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i 
Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi 
etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende 
sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. 

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og 
opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder 
vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det 
skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne 
kontrollen som er relevant for boligselskapets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et 
rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter 
omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av 
boligselskapets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte 
regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av 
forretningsfører er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av 
årsregnskapet.  

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag 
for vår konklusjon. 

Konklusjon 

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende 
bilde av den finansielle stillingen til Sameiet Westye Egebergsgate 4 per 31. desember 2010 
og av resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med 
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. 

 
 

 
 

Tlf: +47 23 11 91 00 
Fax: +47 23 11 91 01 
www.bdo.no 
Org.nr. 993 606 650 MVA 

BDO AS 
Postboks 1704 Vika 
Munkedamsveien 45 
0121 Oslo 
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Andre forhold 

Budsjettallene som fremkommer i årsregnskapet er ikke revidert. 

Uttalelse om øvrige forhold 

Konklusjon om årsberetningen 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i 
årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med 
årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 

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

 

7. april 2011 
BDO AS  

 

 

Merete Otterstad Sandsnes/s/ 
statsautorisert revisor 
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RESULTATREGNSKAP 
        

    Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 

   Note 2010 2009 2010 2011 

DRIFTSINNTEKTER: 

Innkrevde felleskostnader 2 2 192 280 1 977 846 2 192 280 2 192 280 
Andre inntekter  3 6 057 2 508 013 0 0 

SUM DRIFTSINNTEKTER   2 198 337 4 485 859 2 192 280 2 192 280 

        
DRIFTSKOSTNADER: 

Personalkostnader  4 -125 722 -118 968 -123 000 -133 000 
Styrehonorar  5 -70 000 -69 993 -70 000 -130 000 
Revisjonshonorar  6 -5 705 -5 018 -5 000 -5 000 
Forretningsførerhonorar  -69 450 -67 128 -69 000 -72 000 
Konsulenthonorar  7 -28 728 -59 626 -15 000 -15 000 
Kontingenter   -830 -830 -1 000 -1 000 
Drift og vedlikehold  8 -9 845 637 -296 846 -11 829 000 -1 338 000 
Forsikringer   -97 859 -96 273 -100 000 -100 000 
Kommunale avgifter  9 -199 087 -192 247 -198 435 -226 500 
Kostnader sameie   -28 004 -14 602 -30 000 -30 000 
Energi/ fyring  10 -696 417 -552 029 -345 000 -500 000 
Kabel- / TV-anlegg   -110 192 -103 772 -105 000 -115 000 
Andre driftskostnader 11 -129 799 -136 088 -125 000 -116 000 

SUM DRIFTSKOSTNADER   -11 407 430 -1 713 418 -13 015 435 -2 781 500 

        
DRIFTSRESULTAT   -9 209 093 2 772 441 -10 823 155 -589 220 

        

FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: 

Finansinntekter  12 91 252 22 790 0 0 
Finanskostnader  13 -165 187 -44 828 -437 000 -374 000 

RES. FINANSINNT./-KOSTNADER -73 935 -22 038 -437 000 -374 000 

        

ÅRSRESULTAT     -9 283 028 2 750 402 -11 260 155 -963 220 

        

Overføringer: 
Til opptjent egenkapital  0 2 146 896   
Fra opptjent egenkapital  -2 146 896 0   
Udekket tap   -7 136 132 0   
Reduksjon udekket tap  0 603 506   
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BALANSE 
        

   Note  2010 2009 

EIENDELER 

OMLØPSMIDLER 

Restanser felleskostnader    3 304 1 298 
Kundefordringer     978 24 951 
Kortsiktige fordringer  14  2 051 56 234 
Driftskonto i OBOS     716 722 330 492 
Sparekonto i OBOS     2 089 894 2 895 596 

SUM OMLØPSMIDLER       2 812 949 3 308 571 

        

SUM EIENDELER         2 812 949 3 308 571 

        
EGENKAPITAL OG GJELD 

EGENKAPITAL 

Udekket tap -7 136 132 0 
Opptjent egenkapital     0 2 146 896 

SUM EGENKAPITAL       -7 136 132 2 146 896 

        
GJELD 

LANGSIKTIG GJELD 

Pante- og gjeldsbrevlån  15  8 804 592 783 684 

SUM LANGSIKTIG GJELD       8 804 592 783 684 

        
KORTSIKTIG GJELD 

Forskuddsbetalte felleskostnader   115 425 107 552 
Leverandørgjeld     975 995 251 060 
Skyldig offentlig myndigheter  16  12 254 8 685 
Påløpne renter     30 148 0 
Annen kortsiktig gjeld  17  10 666 10 694 

SUM KORTSIKTIG GJELD       1 144 488 377 991 

        

SUM EGENKAPITAL OG GJELD     2 812 949 3 308 571 

Pantstillelse      0 0 
Garantiansvar     0 0 
   OSLO,31.12.2010/ 02.04.2011, 

 
  

   STYRET FOR WESTYE EGEBERGSGT 4 SAMEIE 
 
 

HANS KRISTIAN SCHILDE/s/  SIV HOFSØY/s/ LINE HEGNA /s/ 
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NOTE: 1 

REGNSKAPSPRINSIPPER 

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god 
regnskapsskikk i små foretak. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. 

OBOS konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DnB NOR som er opprettet i henhold til 
Skattebetalingsloven § 5-12. Forskuddstrekk blir overført denne kontoen  ved utbetaling av 
styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. 

NOTE: 2 

INNKREVDE FELLESKOSTNADER 

Felleskostnader    2 192 280 

SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER     2 192 280 

      

NOTE: 3 

ANDRE INNTEKTER 

Viderefakturerte kostnader   3 732 
Inntektsført gammel gjeld til beboer  275 
Nøkler     800 
Skilt     1 250 

SUM ANDRE INNTEKTER         6 057 

      

NOTE: 4 

PERSONALKOSTNADER 

Ordinær lønn, fast ansatte   -83 451 
Overtid     -2 313 
Annen lønn, ikke feriepenger   -2 000 
Påløpne feriepenger    -10 292 
Naturalytelser speilkonto   2 250 
Arbeidsgiveravgift    -24 169 
Yrkesskadeforsikring   -2 750 
Arbeidsklær    -748 
Andre personalkostnader   -2 250 

SUM PERSONALKOSTNADER       -125 722 

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 
tjenestepensjon. 
 
NOTE: 5 

STYREHONORAR 

Honorar til styret gjelder for perioden 2009/2010, og er på kr 70 000.  
I tillegg har styret fått dekket styremiddag for kr 1 800, jfr. note 11. 
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NOTE: 6 

REVISJONSHONORAR 

Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr 5 705.  
      
NOTE: 7 

KONSULENTHONORAR 

OBOS Prosjekt AS    -3 000 
OBOS Eiendomsforvaltning AS  -25 728 

SUM KONSULENTHONORAR       -28 728 

      

NOTE: 8 

DRIFT OG VEDLIKEHOLD 

Prosjektledelse, OBOS Prosjekt AS  -1 012 500 
Kopiering, Oslo Kopisten   -9 810 
Bygningsgebyr, Plan- og bygningsetaten  -15 770 
Hovedentreprenør, AF Gruppen   -10 594 671 
Viderefakturert Westye Egebergsgt 1  2 333 744 

SUM STØRRE BYGNINGSMESSIGE VEDLIKEHOLD   -9 299 007 

Drift/vedlikehold bygninger   -36 064 
Drift/vedlikehold VVS   -7 521 
Drift/vedlikehold elektro   -16 608 
Drift/vedlikehold utvendig anlegg  -59 889 
Drift/vedlikehold heisanlegg   -69 490 
Drift/vedlikehold fyringsanlegg   -307 366 
Drift/vedlikehold brannsikring   -12 195 
Drift/vedlikehold vaskerianlegg   -31 498 
Egenandel forsikring    -6 000 

SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD       -9 845 637 

      

NOTE: 9 

KOMMUNALE AVGIFTER 

Vann- og avløpsavgift   -124 824 
Feieavgift     -1 366 
Renovasjonsavgift    -72 897 

SUM KOMMUNALE AVGIFTER       -199 087 

      

NOTE: 10 

ENERGI / FYRING 

Elektrisk energi    -162 521 
Olje     -417 238 
Strøm oljefyr el.bereder   -116 658 

SUM ENERGI / FYRING         -696 417 
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NOTE: 11 

ANDRE DRIFTSKOSTNADER 

Lokalleie     -1 400 
Container     -12 866 
Verktøy og redskaper   -15 656 
Driftsmateriell    -7 731 
Lyspærer og sikringer   -3 107 
Renhold ved firmaer    -68 488 
Kontor- og datarekvisita   -388 
Trykksaker    -2 372 
Aviser, tidsskrifter, faglitteratur   -100 
Andre kostnader tillitsvalgte   -1 800 
Andre kontorkostnader   -2 199 
Telefon/bredbånd    -5 706 
Porto     -6 404 
Drivstoff biler, maskiner osv   -303 
Vedlikehold biler/maskiner osv   -74 
Bilgodtgjørelse    -321 
Reisekostnader    -52 
Bankgebyr    -835 

SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER     -129 799 

      

NOTE: 12 

FINANSINNTEKTER 

Renter av driftskonto i OBOS   994 
Renter av sparekonto i OBOS   89 531 
Renter av for sent innbetalte felleskostnader  364 
Andre renteinntekter    362 

SUM FINANSINNTEKTER         91 252 

      

NOTE: 13 

FINANSKOSTNADER 

Renter på lån i OBOS   -26 772 
Renter på lån i Nordea   -132 396 
Gebyr på lån i OBOS   -400 
Gebyr på lån i Nordea   -5 500 
Renter leverandørgjeld   -119 

SUM FINANSKOSTNADER         -165 187 

      

NOTE: 14 

KORTSIKTIGE FORDRINGER 

Håndkasse for tillitsvalgte   1 250 
Andre forskuddsbetalte kostnader (vil bli kostnadsført i 2011) 801 

SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER     2 051 
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NOTE: 15 

PANTE- OG GJELDSBREVLÅN 

OBOS 
Lånet er et annuitetslån med flytende rente. 
Renter 31.12.10: 4,95%, løpetid 20 år 
Opprinnelig 2002    -2 000 000 
Nedbetalt tidligere    1 216 316 
Nedbetalt i år    783 684 
     0 
Nordea 
Lånet er et annuitetslån med flytende rente. 
Renter 31.12.10: 4,25%, løpetid 20 år 
Opprinnelig 2010    -8 922 000 
Nedbetalt tidligere    0 
Nedbetalt i år    117 408 
     -8 804 592 

SUM PANTE- OG GJELDSBREVLÅN     -8 804 592 

      

NOTE: 16 

SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER 

Forskuddstrekk    -7 295 
Skyldig arbeidsgiveravgift   -4 959 

SUM SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER     -12 254 

      

NOTE: 17 

ANNEN KORTSIKTIG GJELD 

Feriepenger    -10 291 
Fakturaomkostninger   -375 

SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD     -10 666 
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5. FORSLAG TIL VEDTAK 
 

5A) ENDRING FRA FOSSIL FYRINGSOLJE TIL BIOFYRINGSOLJE 
 

Det vises til redegjørelse om ENØK under styrets arbeid. 
 

Styret foreslår å bytte energikilde fra fossil olje til biofyringsolje.  
 
Styrets innstilling: Sameiet skifter fra fossil olje til biofyringsolje fra og med neste 
fyringssesong. Styret gis mandat til å si opp nåværende avtale med Statoil og 
inngå avtale med Eco-1 om nødvendig konvertering av fyrsentralen, samt 
levering av biofyringsolje.  

 
 

5B) ENDRING AV VEDTEKTER VEDRØRENDE AVHOLDELSE AV 
BUDSJETTMØTE FOR SAMEIET 
 
Det vises til redegjørelse om budsjettmøte under styrets arbeid. 
 
Styret foreslår å fjerne følgende i vedtekter § 11, 2. avsnitt: 
 
«Ekstraordinært sameiermøte skal holdes i november (budsjettmøte).» 
 
Styrets innstilling: Slette teksten i 2. avsnitt i vedtekter § 11 om at ekstraordinært 
sameiermøte skal holdes i november (budsjettmøte). Resten av avsnittet blir 
stående slik: «Det kan kalles inn til ekstraordinært sameiermøte når styret finner 
det nødvendig, eller når minst 7 sameiere krever det og samtidig oppgir hvilke 
saker de ønsker behandlet. Ekstraordinært sameiermøte kan om nødvendig 
innkalles med kortere varsel som likevel skal være på minst tre dager.» 
 
 
5C) ENDRING AV VEDTEKTER VEDRØRENDE OVERFØRING AV 
VEDLIKEHOLDSANSVAR FOR SPAREBAD I SEKSJON 20 OG 21 
 
Det vises til redegjørelse om sparebad under styrets arbeid, rør- og 
våtromsprosjektet. 
 

      Styret foreslår å tilføye på vedtekter § 8 Vedlikehold som nytt ledd 2: 
 

“Ved rehabiliteringsprosjektet med utskiftning av originale vann- og avløpsrør i 
2010, er deler av originale vann- og avløpsrør i etasjeskilleren i enkelte seksjoner 
ikke skiftet ut. For disse seksjonene er vedlikeholdsansvaret for de gjenstående 
originale rørdelene overført til seksjonseier. Dette gjelder seksjon 20 og 21. Når 
seksjonseier skifter ut omtalte rør, vil seksjonen strykes fra dette punktet i 
vedtektene og sameiet overta vedlikeholdsansvaret.“ 

 
Dersom forslaget vedtas vil nåværende ledd 2 om «Ytre vedlikehold» flyttes til nytt 
ledd 3. 
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5D) ENDRING AV VASKETIDER 
 
Det vises til vedlagt e-post til styret fra Camilla Skaane, seksjon 13, der det 
foreslås å tillate vasking i en kort periode på søndager, se forslag på neste side. 

 
Styrets foreslår at det først stemmes over om det skal tillates å benytte 
fellesvaskeriet i kjelleren på søndager.  
 
Dersom dette vedtas, stemmes det over følgende alternative vasketider: 
alt. a) kl. 10:00 – 16:00 
alt. b) kl. 12:00 – 18:00 
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