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Til beboerne i Fuglemyra Borettslag

Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du
leser nøye igjennom 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 ditt bomiljø i det kommende året.

Hvem kan delta på generalforsamlingen?

 Alle andelseiere har rett til å være med i generalforsamlingen med forslag-, tale-
og stemmerett.

 Det er kun én stemme pr. andel.
 Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens

husstand har rett til å være til stede og til å uttale seg.
 Styremedlemmer, forretningsfører og leier av bolig i borettslaget har også rett til å

være til stede i generalforsamlingen og til å uttale seg.
 En andelseier kan ta med en rådgiver til generalforsamlingen. Rådgiveren har bare

rett til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det.
 En andelseier kan møte ved fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn én

andelseier, men der flere eier en andel sammen kan de ha samme fullmektig. En
fullmakt kan trekkes tilbake når som helst.

Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.
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Innkalling til generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Fuglemyra Borettslag
avholdes

Torsdag 2 mai 2013 kl. 18.00 i Oppsal skole.

Til behandling foreligger:

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

2. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2012
A) Årsberetning og regnskap for 2012
B) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital

3. GODTGJØRELSER
A) Styret
B) Andre godtgjørelser, velferdskomite

4. INNKOMNE FORSLAG
A) Vedtektsendring
B) Endring av husordensreglene

Innkomne forslag er tatt inn som egne vedlegg.

5. VALG AV TILLITSVALGTE
A) Valg av styreleder for 2 år
B) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år
C) Valg av 4 varamedlemmer for 1 år
D) Valg av valgkomité for 1 år
E) Valg av 2 delegert(e) med vara til OBOS’ generalforsamling for 1 år
F) Velferdsutvalg

Oslo, 13.03.2013
Styret i Fuglemyra Borettslag

Nils Jakob Aae/s/ Morten Olav Spaberg/s/ Per-Øyvind Mølmen/s/

Venke Krogslien Mathisen/s/ Herdis Toftner/s/
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ÅRSBERETNING FOR 2012

Tillitsvalgte
Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært:

Styret
Leder Nils Jakob Aae Kampheimveien 24 A
Nestleder Morten Olav Spaberg Oppsaltoppen 12 A
Styremedlem Per-Øyvind Mølmen Øvre Nygård 17 D
Styremedlem Venke Krogslien Mathisen Oppsaltoppen 17 A
Styremedlem Herdis Toftner Kampheimveien 26 C

Varamedlem Thomas Raad Bjørnstad Høgdaveien 9 A
Varamedlem Lisbeth Helene Kaarud Vetlandsveien 69 D
Varamedlem Henning Kristiansen Kampheimveien 32 A
Varamedlem Julio Cesar Toro-Dorado Kampheimveien 34 C

Delegert til generalforsamlingen i OBOS
Delegert
Nils Jakob Aae Kampheimveien 24 A
Herdis Toftner Kampheimveien 26 C

Varadelegert
Venke Krogslien Mathisen Oppsaltoppen 17 A

Valgkomiteen
Kirsten Maibritt Christensen Vetlandsveien 69 B
Edel Rønning Kampheimveien 32 B

Velferdsutvalg
Gretha Ristad
Pål Andre Olsen

Styrets medlemmer består i dag av 2 kvinner og 3 menn. Borettslaget sørger for at det
ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser.

Generelle opplysninger om borettslaget
Borettslaget består av 657 andelsleiligheter.
Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer
952358154, ligger i bydel 13 Østensjø i Oslo kommune og har adresse:

Kampheimvn 24-34
Oppsalstubben 1 5-7 2-6
Oppsaltoppen 10-16 13-23
Vetlandsvn 69 73 74 75 76
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Første innflytting skjedde i 1961. Tomten, kjøpt i 1986 er på 11 395 m2. Eiendommen har
følgende gårds- og bruksnummer:
144 1060 1061 1062

1081 1099 1100

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.

Borettslaget har ingen ansatte.

Forretningsførsel og revisjon
Forretningsførselen er utført av OBOS i henhold til kontrakt. Borettslaget har ordinær
forretningsførerkontrakt.
Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef
i OBOS. Borettslagets revisor er PricewaterhouseCoopers AS.

ÅRSREGNSKAPET FOR 2012
Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av borettslagets eiendeler og gjeld,
finansielle stilling og resultat. Informasjon om borettslagets forventede økonomiske
utvikling er omtalt i årsberetningens punkt om budsjett for 2013.

Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2012 er satt opp under
denne forutsetning.

Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie
verdiforringelse av bygningene og at virkelig verdi av bygningene er høyere enn den
bokførte verdien som står oppført i regnskapet.

Inntekter
Driftsinntekter i 2012 var totalt kr 25.484.353,-.
Andre inntekter består i hovedsak av leieinntekter, parkering og salg av vaskerikort.

Kostnader
Driftskostnadene i 2012 var totalt kr 20.116.344,-. Dette er kr 8.442.656,-lavere
enn budsjettert og skyldes i hovedsak at ikke alle fakturaene er forfalt til betaling
vedrørende dørutskiftingen.

Resultat
Årets resultat på kr 3.567.843,- fremkommer i resultatregnskapet og foreslås overført til
egenkapital.

Disponible midler
Borettslagets disponible midler pr 31.12.2012 utgjorde kr 11.602.266,-.



For øvrig vises det til de enkelte tallene i resultatregnskapet, balansen og notene.
Styret er ikke kjent med hendelser etter 31.12.2012 som påvirker regnskapet i vesentlig
grad.

BUDSJETT FOR 2013
Til orientering for generalforsamlingen legger styret fram budsjettet for 2013.
Tallene er vist som egen kolonne til høyre i resultatoppstillingen.

I posten drift og vedlikehold er det beregnet kr
omfatter blant annet dørutskiftingen

Kommunale avgifter i Oslo kommune
Vann- og avløpsavgiften øker med 6 %, mens renovasjonsavgiften blir uendret.
Feieravgiften øker med 50 %.

Energikostnader
Energikostnadene har historisk sett vært variable og vanskelige å anslå. I tråd me
estimater fra aktuelle leverandører har styret budsjettert med samme energikostnader
som for 2012.

Kommunale utg.
13,9 %

Forsikring
3,4 %

Kost. Sameie
15,6 %

Energi/fyring
14,8 %
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For øvrig vises det til de enkelte tallene i resultatregnskapet, balansen og notene.
Styret er ikke kjent med hendelser etter 31.12.2012 som påvirker regnskapet i vesentlig

orientering for generalforsamlingen legger styret fram budsjettet for 2013.
Tallene er vist som egen kolonne til høyre i resultatoppstillingen.

I posten drift og vedlikehold er det beregnet kr 7.200.000,- til større vedlikehold som
rutskiftingen.

Oslo kommune
og avløpsavgiften øker med 6 %, mens renovasjonsavgiften blir uendret.

Feieravgiften øker med 50 %.

Energikostnadene har historisk sett vært variable og vanskelige å anslå. I tråd me
estimater fra aktuelle leverandører har styret budsjettert med samme energikostnader

Renteutgifter
10 %

Energi/fyring

Andre
driftsutgifter

4,9%

Kabel TV
6,4 %

Fuglemyra Borettslag

For øvrig vises det til de enkelte tallene i resultatregnskapet, balansen og notene.
Styret er ikke kjent med hendelser etter 31.12.2012 som påvirker regnskapet i vesentlig

orientering for generalforsamlingen legger styret fram budsjettet for 2013.

til større vedlikehold som

og avløpsavgiften øker med 6 %, mens renovasjonsavgiften blir uendret.

Energikostnadene har historisk sett vært variable og vanskelige å anslå. I tråd med
estimater fra aktuelle leverandører har styret budsjettert med samme energikostnader

Div. Honorarer
0,6 %

Pers. utg.
/styrehonorar

2,9 %

Forr. Før.
honorar.

1,3%

Kons. Hon
0,6 %

Ord.drift/vedlike
h.

25,6%
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Forsikring
Forsikringspremien for 2013 har økt med kr 148.226,-. Premieendringen reflekterer
byggekostnadsindeksen som har økt med 5,1 % samt forsikringsselskapets individuelle
prisjustering basert på borettslagets skadehistorikk.

Lån
Borettslaget har 1 lån i Terra som løper som et annuitetslån med flytende rente og
månedlige terminer.

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

Innskuddsrente i OBOS (pr. 1.1.2013)
Renter på driftskonto: 0,25 % for alle innskudd
Renter på sparekonto: 3,30 % for innskudd under kr 500 000

3,35 % for innskudd fra kr 500 000 til kr 2 000 000
3,40 % for innskudd over kr 2 000 000

Forretningsførerhonoraret
Ingen økning av forretningsførerhonoraret for 2013.

Medlemskontingenten
Medlemskontingenten til OBOS er kr 200 pr. andelsleilighet for 2013.

Felleskostnader
Det er ikke budsjettert med nye låneopptak, men en økning av felleskostnadene på 4%
fra 01.07.2013.

For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet.

SAMEIET OPPSAL VAKTMESTERSENTRAL
Borettslaget er medeier i sameiet Oppsal Vaktmestersentral. Som en orientering er
resultatregnskap og balanse for nevnte sameie pr. 31.12.2012 inntatt bakerst i
årsberetningsheftet. De som ønsker ytterligere informasjon om sameiet, kan henvende
seg til forretningsfører for å få utlevert sameiets årsberetning og regnskap.

”Styret i vaktmestersentralen har på møte i februar 2013 funnet det nødvendig å se
nærmere på en del kostnader knyttet til driften , herunder mulige irregulære
transaksjoner. I den forbindelse har styret sentralen engasjert revisjonsfirmaet BDO til
se nærmere på enkelte transaksjoner. Det er valgt ny styreleder, og daglig leder har

sagt opp sin stilling . Sentralens daglige drift opprettholdes som normalt”

Oslo, 13.03.2013
Styret i Fuglemyra Borettslag

Nils Jakob Aae/s/ Morten Olav Spaberg/s/ Per-Øyvind Mølmen/s/

Venke Krogslien Mathisen/s/ Herdis Toftner/s/



Til generalforsamlingen i Fuglemyra Borettslag

Revisors beretning

Uttalelse om årsregnskapet

Vi har revidert årsregnskapet for
Årsregnskapet består av balanse per 31. desember
disponible midler for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av
anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Styret og forretningsførers ansvar

Styret og forretningsfører er ansvarlig
i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern
styret og forretningsfører finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsreg
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
gjennomført revisjonen i sam
International Standards on Auditing
planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet
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
misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er
relevant for borettslagets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende
utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter
for en mening om effektiviteten av
vurdering av om de anvendte
utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet.

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag
konklusjon.
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Vi har revidert årsregnskapet for Fuglemyra Borettslag, som viser et overskudd
estår av balanse per 31. desember 2012, resultatregnskap, oppstilling over

for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av
anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

s ansvar for årsregnskapet

ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde
samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern

inner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsreg
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår
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
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
misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er

utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende
utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk
for en mening om effektiviteten av borettslagets interne kontroll. En revisjon omfatter også en
vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene

rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet.

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag

Fuglemyra Borettslag

overskudd på kr 3 567 843.
, oppstilling over endring av

for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige

for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde
samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som

inner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har
Norge, herunder

. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og
planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og
opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder

årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes
misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er

utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å
omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk

interne kontroll. En revisjon omfatter også en
insippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene

rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet.

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



8 Fuglemyra Borettslag

Konklusjon

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av
den finansielle stillingen til Fuglemyra Borettslag per 31. desember 2012, og av resultater for
regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god
regnskapsskikk i Norge.

Andre forhold

Budsjettallene som fremkommer i årsregnskapet og årsberetningen 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 og forslaget til anvendelse av
overskuddet 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
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, 22. mars 2013
PricewaterhouseCoopers AS

Anders Grini /s/
Statsautorisert revisor
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145 FUGLEMYRA BORETTSLAG

INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET

Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god

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

Regnskapsloven stiller strenge krav til hvordan et regnskap skal føres og presenteres. I tillegg
krever forskriften om årsregnskap og årsberetning i borettslag at man må gi mer informasjon.
Dette innebærer blant annet at man må gi informasjon i form av noter, og utarbeide en
oversikt over de disponible midlene i årsregnskapet. Det vil også være informasjon om
borettslagets økonomi i styrets årsmelding. På de neste sidene presenteres borettslagets
resultatregnskap, balanse og tilhørende noter.

Årsregnskapet gir imidlertid ikke en fullstendig oversikt over borettslagets disponible midler
ved årsskiftet. I resultatregnskapet presenteres det en oversikt over borettslagets inntekter og
kostnader. Det regnskapsmessige overskuddet tar ikke hensyn til en del viktige økonomiske
forhold som påvirker borettslagets disponible midler. Dette gjelder for eksempel avskrivninger,
opptak og avdrag på lån, samt kjøp og salg av anleggsmidler. Borettslagets disponible midler
er de økonomiske midlene som borettslaget har til rådighet, og de defineres som
omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld. Størrelsen på de disponible midlene kan blant annet
benyttes til å vurdere om det er nødvendig å endre størrelsen på innkrevde felleskostnader
som den enkelte beboer betaler, og om det er behov for å ta opp lån eller om det er mulighet
til å betale ned ekstra på eksisterende gjeld.

DISPONIBLE MIDLER
.

Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett

Note 2012 2011 2012 2013

A. DISP. MIDLER PR. 01.01 8 980 073 7 621 424 8 980 073 11 602 266

B. ENDRING I DISP. MIDLER:

Årets resultat (se res.regnskap) 3 567 843 2 271 352 -5 402 000 1 668 000

Tilbakeføring av avskrivning 15 218 201 236 692 0 218 000

Fradrag for avdrag på langs. lån 17 -1 163 851 -1 149 395 -1 024 485 -1 206 627

B. ÅRETS ENDR. I DISP. MIDLER 2 622 193 1 358 648 -6 426 485 679 373

C. DISP. MIDLER PR. 31.12 11 602 266 8 980 073 2 553 588 12 281 639

SPESIFIKASJON AV DISPONIBLE MIDLER:

Omløpsmidler 14 159 527 9 699 349

Kortsiktig gjeld -2 557 261 -719 276

C. DISPONIBLE MIDLER PR. 31.12 11 602 266 8 980 073
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145 - FUGLEMYRA BORETTSLAG
RESULTATREGNSKAP

Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett

Note 2012 2011 2012 2013

DRIFTSINNTEKTER:

Innkrevde felleskostnader 2 25 242 895 24 682 249 24 959 000 25 514 000

Antenne anlegg 56 750 61 250 55 000 56 000

Andre inntekter 3 184 708 310 925 240 000 260 000

SUM DRIFTSINNTEKTER 25 484 353 25 054 424 25 254 000 25 830 000

DRIFTSKOSTNADER:

Personalkostnader 4 -189 023 -226 644 -336 000 -171 000

Styrehonorar 5 -450 000 -450 000 -450 000 -470 000

Avskrivninger 15 -218 201 -236 692 0 -218 000

Revisjonshonorar 6 -13 125 -12 875 -12 000 -12 000

Andre honorarer -110 000 -50 000 -110 000 -50 000

Forretningsførerhonorar -288 144 -288 144 -290 000 -289 000

Konsulenthonorar 7 -122 584 -159 758 -120 000 -190 000

Kontingenter -131 400 -131 700 -132 000 -132 000

Drift og vedlikehold 8 -5 611 330 -4 216 248 -10 800 000 -7 200 000

Forsikringer -741 802 -1 020 803 -1 100 000 -1 005 000

Kommunale avgifter 9 -3 069 379 -2 914 308 -3 009 000 -3 166 000

Kostnader sameie -3 430 598 -3 099 241 -3 400 000 -3 387 000

Energi/fyring 10 -3 251 857 -5 683 349 -6 200 000 -3 300 000

Kabel-/TV-anlegg -1 407 886 -1 341 857 -1 400 000 -1 408 000

Andre driftskostnader 11 -1 081 015 -1 160 832 -1 200 000 -1 240 000

SUM DRIFTSKOSTNADER -20 116 344 -20 992 450 -28 559 000 -22 238 000

DRIFTSRESULTAT 5 368 009 4 061 974 -3 305 000 3 592 000

FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER:

Finansinntekter 12 384 511 328 948 0 0

Finanskostnader 13 -2 184 677 -2 119 570 -2 097 000 -1 924 000

RES. FINANSINNT./-KOSTNADER -1 800 166 -1 790 622 -2 097 000 -1 924 000

ÅRSRESULTAT 3 567 843 2 271 352 -5 402 000 1 668 000

Overføringer:

Til opptjent egenkapital 3 567 843 2 271 352
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145 - FUGLEMYRA BORETTSLAG
BALANSE

Note 2012 2011

EIENDELER

ANLEGGSMIDLER

Bygninger 14 142 067 086 142 067 086

Tomt 2 659 521 2 659 521

Andel anleggsmidler i fellesanlegg 379 122 390 865

Andre varige driftsmidler 15 1 309 212 1 527 413

Aksjer og andeler 16 100 100

SUM ANLEGGSMIDLER 146 415 041 146 644 985

Kundefordringer 30 144 42 298

Kortsiktige fordringer 0 56 305

Driftskonto i OBOS 1 903 415 3 802 953

Innestående bank 66 946 52 877

Sparekonto i OBOS 12 159 022 5 744 916

SUM OMLØPSMIDLER 14 159 527 9 699 349

SUM EIENDELER 160 574 568 156 344 334

EGENKAPITAL OG GJELD

EGENKAPITAL

Innskutt egenkapital 657 * 100 65 700 65 700

Opptjent egenkapital 95 868 232 92 300 389

SUM EGENKAPITAL 95 933 932 92 366 089

GJELD

LANGSIKTIG GJELD

Pante- og gjeldsbrevlån 17 57 115 153 58 279 004

Borettsinnskudd 18 4 589 100 4 589 100

Andel langsiktig gjeld i fellesanlegg 22 379 122 390 865

SUM LANGSIKTIG GJELD 62 083 375 63 258 969

KORTSIKTIG GJELD

Leverandørgjeld 2 332 924 668 364

Skyldig offentlige myndigheter 19 39 855 10 600

Annen kortsiktig gjeld 20 184 482 40 312

SUM KORTSIKTIG GJELD 2 557 261 719 276

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 160 574 568 156 344 334

Pantstillelse 21 64 589 100 64 589 100

Garantiansvar 22 2 076 248 2 200 704

OSLO, 13.03.2013,
STYRET FOR FUGLEMYRA BORETTSLAG

NILS JAKOB AAE/s/ PER-ØYVIND MØLMEN/s/ HERDIS TOFTNER/s/

VENKE KROGSLIEN MATHISEN/s/ MORTEN OLAV SPABERG/s/
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NOTE: 1

REGNSKAPSPRINSIPPER

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapskikk for små

foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag. Inntektsføring av

innkrevde felleskostnader skjer månedlig.

OBOS-konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DNB som er opprettet i henhold til

Skattebetalingsloven § 5-12. OBOS betaler forskuddstrekk til denne kontoen ved

utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. Samtidig blir posten

avsatt i selskapets balanse. Skattetrekket blir belastet selskapets driftskonto ved terminforfall.

NOTE: 2

INNKREVDE FELLESKOSTNADER

Felleskostnader 18 666 630

Parkeringsleie 272 249

Lokaler 14 316

Strøm motorvarmere 13 248

Nedbetaling 3 451

Rehabilitering 6 307 200

SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER 25 277 094

REDUKSJON GRUNNET TOMME LEIEFORHOLD

Felleskostnader -6 624

Parkeringsleie -17 931

Lokaler -9 552

Strøm motorvarmere -92

SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER 25 242 895

NOTE: 3

ANDRE INNTEKTER

Parkering 23 000

Lokale-/lagerleie 30 225

Automatpenger 67 550

Fuglemyra forretningsbygg 63 933

SUM ANDRE INNTEKTER 184 708
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NOTE: 4

PERSONALKOSTNADER

Ordinær lønn, fast ansatte -39 786

Ordinær lønn, vikarer -14 544

Lønn rengjøringshjelp -29 088

Påløpne feriepenger -9 890

Arbeidsgiveravgift -92 116

Yrkesskadeforsikring -3 600

SUM PERSONALKOSTNADER -189 023

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 2011/2012, og er på kr 450 000

I tillegg har styret fått dekket møtemat for kr 9 208 jfr. note 11

NOTE: 6

REVISJONSHONORAR

Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr 13 125

NOTE: 7

KONSULENTHONORAR

Juridisk bistand -3 000

OBOS -10 687

OBOS Prosjekt AS -108 897

SUM KONSULENTHONORAR -122 584
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NOTE: 8

DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Prosjektledelse -317 631

Andre konsulent honorar -117 500

Administrasjon -33 423

Hovedentreprenør Con-Rehab AS -635 808

Vinduer/dører -2 167 969

Offentlige tilskudd (ENØK) 420 655

SUM STØRRE BYGNINGSMESSIGE VEDLIKEHOLD -2 851 676

Drift/vedlikehold bygninger -820 876

Drift/vedlikehold VVS -247 707

Drift/vedlikehold elektro -107 548

Drift/vedlikehold utvendig anlegg -486 216

Drift/vedlikehold fellesanlegg -15 305

Drift/vedlikehold fyringsanlegg -801 069

Drift/vedlikehold vaskerianlegg -195 934

Drift/vedlikehold ventilasj.anl. -73 000

Egenandel forsikring -12 000

SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD -5 611 330

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

bygningene.

NOTE: 9

KOMMUNALE AVGIFTER

Vann- og avløpsavgift -1 562 821

Feieavgift -6 020

Renovasjonsavgift -1 500 538

SUM KOMMUNALE AVGIFTER -3 069 379

NOTE: 10

ENERGI / FYRING

Olje -1 400 033

Varmesentralen (refusjon Hafslund) 498 023

Strøm oljefyr el.bereder -44 619

Fjernvarme -2 121 918

Elektrisk energi -183 310

SUM ENERGI / FYRING -3 251 857
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NOTE: 11

ANDRE DRIFTSKOSTNADER

Lokalleie -1 165

Container -94 506

Skadedyrarbeid/soppkontroll -25 125

Diverse leiekostnader/leasing -48 065

Verktøy og redskaper -2 525

Driftsmateriell -6 031

Renhold ved firmaer -761 312

Snørydding/gressklipping -12 750

Andre fremmede tjenester -23 209

Kontor- og datarekvisita -5 889

Kopieringsmateriell -5 066

Trykksaker -9 570

Aviser, tidsskrifter, faglitteratur -656

Møter, kurs, oppdateringer mv -1 250

Andre kostnader tillitsvalgte -9 208

Andre kontorkostnader -312

Telefon/bredbånd -473

Telefon, annet -9 003

Porto -57 406

Gaver -469

Bank- og kortgebyr -7 027

SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER -1 081 015

NOTE: 12

FINANSINNTEKTER

Renter av driftskonto i OBOS 13 196

Renter av sparekonto i OBOS 260 926

Renter bank 62

Andre renteinntekter 110 327

SUM FINANSINNTEKTER 384 511

NOTE: 13

FINANSKOSTNADER

Terra -2 183 920

Renter leverandørgjeld -757

SUM FINANSKOSTNADER -2 184 677
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NOTE: 14

BYGNINGER

Kostpris/Bokf.verdi 1961 30 870 500

Oppskrevet 1972 1 431 325

Korrigering 850 000

Tilgang 1992 108 915 261

SUM BYGNINGER 142 067 086

Tomten ble kjøpt i 1986 Gnr.144/bnr.1060 M. flere

Bygningene er ikke avskrevet, styret har i stedet vurdert at tilstrekkelig vedlikehold er

gjennomført, jfr. note om drift og vedlikehold.

NOTE: 15

VARIGE DRIFTSMIDLER

Kontormøbler

Tilgang 2008 56 892

Avskrevet tidligere -56 891

1

Kopimaskin

Tilgang 2003 23 560

Avskrevet tidligere -23 559

1

PCDELL

Tilgang 2006 15 710

Avskrevet tidligere -15 709

1

Motorvarmere

Tilgang 1996 18 000

Avskrevet tidligere -17 999

1

Avfallsbrønner

Tilgang 2009 2 182 013

Avskrevet tidligere -654 604

Avskrevet i år -218 201

1 309 208

SUM VARIGE DRIFTSMIDLER 1 309 212

SUM ÅRETS AVSKRIVNINGER -218 201

NOTE: 16

AKSJER OG ANDELER

1 andel Oppsal Samfunnshus 100

SUM AKSJER OG ANDELER 100
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NOTE: 17

PANTE- OG GJELDSBREVLÅN

Terra Boligkreditt AS

Lånet er et annuitetslån med flytende rente.

Renter 31.12.12: 3,70%, løpetid 30 år

Opprinnelig 2010 -60 000 000

Nedbetalt tidligere 1 720 996

Nedbetalt i år 1 163 851

-57 115 152

SUM PANTE- OG GJELDSBREVLÅN -57 115 152

NOTE: 18

BORETTSINNSKUDD

Opprinnelig 1961 -4 583 100

Nedbetalt tidligere 1 432 225

Økt 2004 -6 900

Oppskrevet 1972 -1 431 325

SUM BORETTSINNSKUDD -4 589 100

NOTE: 19

SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER

Forskuddstrekk -30 000

Skyldig arbeidsgiveravgift -9 855

SUM SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER -39 855

NOTE: 20

ANNEN KORTSIKTIG GJELD

Feriepenger -9 890

Fuglemyra forretningsbygg -18 067

Oppsal vaktmestersentral -156 525

SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD -184 482

NOTE: 21

PANTSTILLELSE

Av anleggets bokførte gjeld er kr 61.704.252 sikret ved pant.

Eiendommen som er stillet som sikkerhet hadde pr. 31.12.2012

en bokført verdi på kr 144.726.607
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NOTE: 22

GARANTIANSVAR / ANDEL ANLEGGSMIDLER/LANGSIKTIG GJELD I FELLESANLEGG

Fordelingsregnskap uten egenkapital, med solidaransvar

Selskapet eier 18,26 % av Oppsal vaktmestersentral.

Selskapet har solidaransvar for den samlede gjeld i Oppsal vms og garantiansvaret

refererer seg til den samlede gjeld i Oppsal vms og utgjør kr 2 076 248.

Selskapets andel i Oppsal vms vises i balansen både under eiendels- og

gjeldssiden under posten "andel anleggsmidler i fellesanlegg"

og "andel langsiktig gjeld i fellsanlegg".

Selskapet andel av driftkostnader i Oppsal vms er inntatt i resultatregnskapet under

posten "kostnader sameie".

Til orientering vedlegges sameiets regnskap.
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160 - OPPSAL VAKTMESTERSENTRAL

RESULTATREGNSKAP

Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett

Note 2012 2011 2012 2013

DRIFTSINNTEKTER:

Innkrevde felleskostnader 2 15 463 692 15 898 152 16 875 000 17 388 000

Innbetalinger - avregning 2012 857 206 145 331 0 0

Andre inntekter 3 1 812 871 402 056 445 000 250 000

SUM DRIFTSINNTEKTER 18 133 769 16 445 540 17 320 000 17 638 000

DRIFTSKOSTNADER:

Personalkostnader 4 -10 482 581 -10 336 420 -11 100 000 -11 545 000

Styrehonorar 5 -179 600 -173 200 -180 000 -180 000

Avskrivninger 12 -223 261 -284 954 -284 000 -334 000

Revisjonshonorar 6 -10 500 -10 375 -11 000 -11 000

Forretningsførerhonorar -103 544 -100 528 -104 000 -107 700

Konsulenthonorar 7 -77 784 -248 646 -150 000 -60 000

Kontingenter -375 0 0 0

Drift og vedlikehold 8 -891 916 -182 943 -500 000 -130 000

Forsikringer 0 0 -91 000 -110 000

Andre
driftskostnader

9 -6 166 209 -5 111 987 -4 900 000 -5 160 300

SUM DRIFTSKOSTNADER -18 135 770 -16 449 054 -17 320 000 -17 638 000

DRIFTSRESULTAT -2 000 -3 514 0 0

FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER:

Finansinntekter 10 3 608 3 634 0 0

Finanskostnader 11 -1 607 -119 0 0

RES. FINANSINNT./-KOSTNADER 2 000 3 514 0 0

ÅRSRESULTAT 0 0 0 0



20 Fuglemyra Borettslag

BALANSE
Note 2012 2011

EIENDELER

ANLEGGSMIDLER

Varige driftsmidler 12 650 262 683 773

Aksjer og andeler 13 2 000 2 000

Langsiktige fordringer 34 000 34 000

SUM ANLEGGSMIDLER 686 262 719 773

OMLØPSMIDLER

Restanser felleskostnader 316 403 899

Kundefordringer 49 604 0

Kortsiktige fordringer 14 1 092 512 526 998

Driftskonto i OBOS 202 245 550 035

Innestående bank 45 309 0

SUM OMLØPSMIDLER 1 389 987 1 480 931

SUM EIENDELER 2 076 249 2 200 704

EGENKAPITAL OG GJELD

EGENKAPITAL

Opptjent egenkapital 0 0

SUM EGENKAPITAL 0 0

GJELD

KORTSIKTIG GJELD

Leverandørgjeld 413 781 554 117

Skyldig offentlige myndigheter 15 646 131 683 159

Annen kortsiktig gjeld 16 1 016 337 963 429

SUM KORTSIKTIG GJELD 2 076 249 2 200 704

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 2 076 249 2 200 704

Pantstillelse 0 0
Garantiansvar 0 0

OSLO, 26.02. 2013,

Nils Roverudseter

Nils Jakob Aae

Bent Egholm

Nora Fause

Per Fremstad

Ottar Johannesen

Morten Lystad

Anders Martin Pilgaard

Ida Maria Sætre

Erik Walberg
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FORSLAG FRA STYRET OM ENDRING AV VEDTEKTENE § 3-2 (2)
Saksframlegget er utarbeidet og godkjent av OBOS, og er sendt til alle tilknyttede borettslag.

Bestemmelsen i borettslagets vedtekter § 3-2 kommer til anvendelse når en andelseier kjøper en
ny andel i Borettslaget gjennom bruk av intern forkjøpsrett, dvs forkjøpsrett i kraft av å være
andelseier i borettslaget. Bestemmelsen er i dag som følger:

3-2 Interne forkjøpsberettigede
(1) Andelseier har forkjøpsrett etter ansiennitet i borettslaget.
Ansiennitet regnes fra dato for overtakelse av andelen. Har andelseieren sammenhengende eid flere
andeler, regnes ansienniteten fra overtakelsen av første andel. Står flere andelseiere med lik
ansiennitet i borettslaget, går den med lengst ansiennitet i OBOS foran.

(2) Andelseier som vil overta ny andel gjennom forkjøpsrett, må overdra hele den andelen
nåværende bolig er knyttet til, til en ny andelseier. Dette gjelder selv om andelen tilhører flere.

Bakgrunn for endring
Grunnen til at forslaget fremmes skyldes endring i OBOS sine medlemsregler i forbindelse med
mulighet for intern forkjøpsrett ved skilsmisse og samlivsbrudd. For at bestemmelsen skal gjelde i
____________Borettslag må den tas inn i vedtektene.
Ved skilsmisse og samlivsbrudd ønsker partene i en del tilfelle å fortsette å bo i samme borettslag.
Det er ikke uvanlig at den som skal flytte ut av fellesboligen ønsker å benytte intern forkjøpsrett til å
skaffe ny bolig i borettslaget, samtidig som den andre ektefelle/samboeren ønsker å overta og bli
boende i fellesboligen. Men det er i prinsippet ikke mulig på grunn av bestemmelsen i § 3-2 (2).

Forslaget til vedtektsendring vil kun gjelde i forbindelse med skilsmisse/samlivsbrudd og vil
medføre:

 at den ene ektefellen/samboeren (forutsatt at han/hun er andelseier i borettslaget) kan
benytte intern forkjøpsrett for å skaffe seg en ny bolig i borettslaget, og

 at den andre ektefellen/samboeren får overført til seg det som har vært deres felles bolig
med sikte på bli boende der, uten at denne boligen først må legges ut for salg

Styrets innstilling
Styret foreslår at forslaget om å endre vedtektene § 3-2(2) vedtas.

Forslag til vedtak:

A) Borettslagets vedtekter § 3-2(2) endres slik at de etter endringen får følgende ordlyd :

3-2 Interne forkjøpsberettigede

(1) Andelseier har forkjøpsrett etter ansiennitet i borettslaget.
Ansiennitet regnes fra dato for overtakelse av andelen. Har andelseieren sammenhengende eid flere
andeler, regnes ansienniteten fra overtakelsen av første andel. Står flere andelseiere med lik
ansiennitet i borettslaget, går den med lengst ansiennitet i OBOS foran.

(2) Andelseier som vil overta ny andel gjennom forkjøpsrett, må overdra hele den andelen
nåværende bolig er knyttet til, til en ny andelseier. Dette gjelder selv om andelen tilhører flere.
Overføring av andel etter at andelseier har benyttet forkjøpsrett til en ny andel, utløser forkjøpsrett
selv om andelen overføres til noen som faller inn under persongruppen omhandlet i vedtektenes
punkt 3-4, jf. lov om borettslag § 4-12. Forkjøpsrett kan likevel ikke gjøres gjeldende dersom andelen
overføres:

 på skifte etter separasjon eller skilsmisse, eller
 ved opphør av husstandsfellesskap dersom partene har bodd sammen i minst 2 år, eller de

har, har hatt eller venter barn sammen

B) Vedtektsendringen gjelder fra og med dagen etter generalforsamlingens vedtak om å endre
vedtektene. Endringen trer i kraft fra og med den 03.05.2013
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Forslag til endring av husordensregler

Forslagsstiller : Styret

Det foreslås å bytte ut § 11 med nedenstående tekst:
(Styresak nr. 49 2012)

”Dyrehold:
Ved ønske om dyrehold skal beboer rette en skriftlig henvendelse til
de andre beboerne i oppgangen, der disse bes om å komme med
eventuelle innvendinger. Deretter skal søknad om dyrehold sendes til styret. Dersom
søknaden godkjennes er beboer forpliktet til å overholde følgende bestemmelser:

C) Eier av dyret skal være kjent med politivedtektene angående dyrehold og
straffebestemmelsene som gjelder for å holde dyr.

D) Hunder skal føres i bånd innenfor borettslagets område.
E) Eier av dyret må straks fjerne ekskrementer som dyret måtte etterlate på

eiendommen.
F) Eier av dyret er ansvarlig og er erstatningspliktig for enhver skade som dyret måtte

påføre person eller eiendom, for eksempel oppskraping av dører og armer, skader
på blomster, planter grøntanlegg m.m.

G) Dersom det kommer inn skriftlige berettigede klager over at et dyrehold sjenerer
naboer med lukt, bråk etc. eller på annen måte er til ulempe, for eksempel gir
allergiske reaksjoner eller skaper redsel eller angst, kan styret kreve dyret fjernet
dersom ikke en minnelig ordning med klageren kan oppnås. I tvilstilfeller avgjør
styret etter forhandling med partene hvorvidt en klage er berettiget.

H) Nye beboere/andelseiere som allerede har husdyr plikter å melde fra om dette til
borettslaget ved kjøp av leilighet og søke på lik linje som andre
beboere/andelseiere, slik at borettslaget vet hvem som holder husdyr.”

Forslag til endring av husordensregler.
Forslagsstiller : Styret

Det foreslås å endre § 4 i husordensreglene med nedenstående tekst:

”§ 4 - AVFALL
Avfall skal kildesorteres og emballeres i fargede poser jmf bestemmelsene til bymiljøetaten
angående kildesortering i Oslo. Alt avfall kastes i konteinere plassert rundt i borettslaget
bortsett fra papir og glass/metall som kastes i egne konteinere.

Det er strengt forbudt å kaste løst avfall, brennende gjenstander og oljeavfall i konteinerne.
Skarpe gjenstander og glass må emballeres ekstra godt. Store gjenstander leveres ved
vår- og høstrenovasjon, og må ikke oppbevares på fellesarealene. Spesialavfall leveres på
egne leveringspunkter for spesialavfall.”
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Orientering om borettslagets drift.

Styrets beretning for 2012/13
Det har vært et år med stor aktivitet i et stort borettslag. Vi har besvart ca. 900 e-poster ,
gjennomgått ca 75 saker på styremøter og styrerommet har vært godt besøkt.
Borettslaget fikk ny hjemmeside i 2012 som fungerer godt.
Fjernvarme fra Hafslund Fjernvarme ble satt i drift 8 mars 2012. Det har vært et par korte
stopp hvor det har blitt supplert med oljefyring. Vi har fortsatt 2 stk. brennere som kan
settes i drift på kort varsel dersom det skulle være nødvendig.
Av større prosjekter er svalgangen i KV 24 rehabilitert, og de eldste dørene (finerdørene)
som ikke tilfredsstilte dagens krav til brannsikkerhet er byttet ut (jmf ekstraordinær
generalforsamling høsten 2011).
Alle vaskeriene er malt og det er lagt epoxy på gulvene. Vi planlegger også å male

oppgangene i år, med start tidlig høst 2013.
I forhold til grøntanlegget jobbes det kontinuerlig med dette. Vi har noen gamle grantrær
som må hugges, men hovedregelen er at de gamle trærne skal stå. Vi vil bruke noe midler
på å gjøre det pent bak Oppsalstubben 4 og 6 hvor det har vært ryddet i kratt og buskas.

Vi vil også takke velferdskomitene som drifter Fuglemyra kafe for meget god innsats.

Styret
Styret har kontor i Kampheimvn 30 med kontortid mandager mellom kl. 19.00 og kl. 20.00.
Styrerommet har telefon 22 26 21 79, faks 22 26 21 79 og e-post styret@fuglemyra.no. Se
borettslagets hjemmeside på www.fuglemyra.no for ytterligere informasjon.

Retningslinjer for styrearbeid
Styret har vedtatt retningslinjer for styrearbeid som klargjør de krav som stilles til
borettslagets tillitsvalgte. Retningslinjene omhandler styreansvar knyttet til forvaltning av
økonomiske verdier, habilitet, taushetsplikt, honorering og håndtering av utbetalinger.

Vaktmestertjeneste
Borettslaget er med i sameiet Oppsal vaktmestersentral (eierandel pr 31.12.09 er 23,2%).
Sentralen ble opprettet 1.04.70 og betjener 7 borettslag i Oppsal-, 2 i Bøler- og 2 i
Hellerudområdet med ordinært vaktmesterarbeid. Dette omfatter til sammen 3.089
leiligheter. Sentralen står også til tjeneste med enkle reprasjonsarbeider for beboerne til
selvkostpris, slik som reprasjon av kraner, tette avløp, sluk, klosetter, radiatorer o.a.
Sentralen har kontor i løypevn 2 og telefonen er 22 76 28 80. Faks 22 76 28 81 og e.post:
kontoroppsalvaktmestersentral.no. Åpningstiden er fra 08.00 til 15.00. Sentralens
hjemmeside er: www oppsalvaktmestersentral.no
Det er ikke registrert skader eller ulykker i borettslaget i 2009.

PARKERING
Borettslaget har parkerings- og garasjeplasser.
Styret fordeler parkeringsplasser etter lister.
Garasjene er organisert av et selvstendig styre uavhengig av borettslaget.
Det er pr 01.01.12 ingen ledige garasjer. Borettslaget har avtale med Smart Security for
overvåking av parkeringsplassene og stikkveier i borettslaget.

NØKLER/SKILT
Nøkler, skilt til ringeklokke og postkasse kan bestilles hos Oppsal vaktmestersentral.
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VASKERI
Det er 12 fellesvaskerier i borettslaget

RENHOLD
Borettslaget har avtale med Royal renhold om vask av trappeoppganger/fellesarealer.

Forsikring
Borettslagets eiendommer er forsikret i KLP Skadeforsikring AS med polisenummer
2533200. 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 borettslagets forsikring brukes, kan andelseier belastes hele eller deler av
egenandelen dersom forholdet ligger innenfor andelseiers ansvar.

Den enkelte andelseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre.

Brannsikringsutstyr
I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn skal alle boliger ha minst en
godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkeutstyr i form av 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.
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HMS
Internkontroll innebærer at borettslaget er pålagt å risikovurdere, planlegge, organisere,
utføre, vedlikeholde og dokumentere alt som har med helse,- miljø- og sikkerhet å gjøre i
borettslagets regi.

Styret ivaretar internkontrollen til 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 om garantert betaling av felleskostnader.
OBOS garanterer for overførsel til borettslaget hver måned og overtar deretter alt ansvar
og risiko for eventuell manglende innbetaling av felleskostnader.

Utleie av egen bolig (Bruksoverlating)
Det er ikke tillatt å leie ut eller overlate bruken av boligen til andre uten styrets samtykke
og godkjennelse av bruker/eier. Søknadsskjema for utleie/bruksoverlating fås ved
henvendelse til OBOS.

Forkjøpsrett
Forkjøpsretten er en viktig medlemsfordel i OBOS. For hver enkelt bolig blir det ved salg
fastsatt en egen frist for å melde bruk av forkjøpsretten (meldefrist). Medlemmer som vil
benytte forkjøpsrett, kan melde seg direkte via OBOS annonsen på www.obos.no.
Ved spørsmål om forkjøpsretten kan du henvende deg til OBOS på telefon 02333.

Telefoni / 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.

Kabel-TV
Canal Digital er borettslagets leverandør av TV- og bredbåndstjenester. Har du spørsmål
knyttet til dette kan du ringe Canal Digital på telefon 06090 eller besøke deres nettside
www.canaldigital.no.

Avtale om leveranse av elektrisk kraft
OBOS har fremforhandlet en kraftavtale med LOS på vegne av boligselskapene forvaltet
av OBOS. Borettslaget er tilsluttet avtalen med kraftleveranse til borettslagenes
fellesanlegg.

Omsetning av boliger i 2012

Det har vært omsatt 68 boliger. I gjennomsnittsprisen er ikke andel fellesgjeld ikke tatt
med.

6 stk 1-roms gj.snittlig pris kr 1.756.667,-
11 stk 2-roms ” 1.920.909,-
50 stk 3-roms ” 2.328.300,-
1 stk 4-roms ” 2.870.000,-


