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Kjære beboer!  
 
Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder 
borettslagets årsberetning og regnskap for 2009 
 
Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet så forståelig som 
mulig. Vårt ønske er derfor at du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse for 
borettslaget ved å møte opp på generalforsamlingen 
 

Tirsdag 27. april 2010, klokka 19.00 på Hasle skole  
 
Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Dette er muligheten du har til å delta i 
diskusjonen og velge det styret som skal forvalte ditt bomiljø i det kommende året. 
 
Alle andelseiere har rett til å være med i generalforsamlingen med forslag-, tale- og 
stemmerett. 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 rett til å være til stede i 
generalforsamlingen og til å uttale seg. En andelseier kan møte med 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.  
 
En andelseier kan ta med en rådgiver til generalforsamlingen. Rådgiveren har bare rett 
til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det. 
 
 
 

 



INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING  
 

Ordinær generalforsamling i Hovin Borettslag avholdes  
Tirsdag 27. april 2010 kl. 19.00 på Hasle skole.  

 
TIL BEHANDLING FO RELIGGER:  
 
1. KONSTITUERING 

A) Valg av møteleder 
B) Opptak av navnefortegnelse 
C) Valg av referent og to andelseiere til å underskrive protokollen 
D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 

 
2. ÅRSBERETNING 2009 

 
3. ÅRSREGNSKAP FOR 2009  

A) Årsregnskapet for 2009 
B) Anvendelse av disponible midler pr. 31.12.2009 

 
4. GODTGJØRELSER  

A) Styret 
B) Revisor 
 

5. ORIENTERINGSSAKER  
 

6. FORSLAG TIL GENERALFORSAMLING   
A)  Ombygging av vaskeri til forsamlingshus 
B)  Endringer i Husordensreglene 

 
7. VALG AV TILLITSVALGTE  

A) Valg av 3 styremedlemmer for 2 år 
B) Valg av 5 varamedlemmer for 1 år 
C) Valg av medlemmer til valgkomité for 1 år 
D) Valg av 2 delegert(e) med vara til OBOS’ generalforsamling for 1 år  
 

 
 

Oslo, 24.02.2010 
Styret i Hovin Borettslag 

 
Magnus Haldorsen /s/ Ingrid Nergaard Fjeldstad /s/ Sverre Molandsveen /s/ 

 
Trine Tvetbråten /s/ Astrid Bergmål /s/ 
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2. ÅRSBERETNING FOR 2009 
 
 

2.1 TILLITSVALGTE  
 
Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: 
 
STYRET 
Leder Magnus Haldorsen St Jørgens Vei 5 
Nestleder Ingrid Nergaard Fjeldstad St Jørgens Vei 27 
Styremedlem Sverre Molandsveen St Jørgens Vei 61 
Styremedlem Trine Tvetbråten St Jørgens Vei 61 
Styremedlem Astrid Bergmål St Jørgens Vei 20 
 
VARAMEDLEMMER TIL STYRET  
Varamedlem Bjørn Erik Myhre St Jørgens Vei 5 
Varamedlem Leif Gulliksen St Jørgens Vei 57 
Varamedlem Harald Aasen St Jørgens Vei 57 
Varamedlem Line Norum Wisting Grefsenkollveien 12B 
Varamedlem Mari Solum Grimstad St Jørgens Vei 35 
 
DELEGERT TIL GENERALFORSAMLINGEN I OBOS  
Delegert Magnus Haldorsen  St Jørgens Vei 5 
Delegert Ingrid Nergaard  St Jørgens Vei 27 
Varadelegert Sverre Molandsveen  St Jørgens Vei 61 
Varadelegert Trine Tvetbråten  St Jørgens Vei 61 
 
VALGKOMITEEN   
Valgkomite Leif Gulliksen St Jørgens Vei 57 
Valgkomite Sverre Molandsveen St Jørgens Vei 61 
Valgkomite Nina Parup Michelsen St Jørgens Vei 16 
 
 
2.2 FORRETNINGSFØRSEL OG REVISJON 
 
Forretningsførerfunksjonen i OBOS er utvidet slik at vår forvaltningskonsulent også 
deltar på og håndterer forberedelser til styremøtene, klargjør sakspapirer, innkallinger 
og utsendelse. Konsulenten skriver referat og følger opp styrevedtak. Vedkommende 
møter sammen med styret på beboermøtene, og besvarer telefon, brev og e-post. 
Borettslaget er svært godt fornøyt med ordningen, som avlaster styremedlemmene til 
andre oppgaver, spesielt de store investerings- og vedlikeholdsprosjektene.  
 
Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er regnskapssjef Egil Havre, OBOS. 
Borettslagets revisor er PricewaterhouseCoopers AS. 
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2.3 GENERELLE OPPLYSNINGER OM BORETTSLAGET  
 

Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjons-
nummer 950142898, ligger i bydel 2 Grünerløkka i Oslo kommune og har adresse St 
Jørgens Vei 1-77 2-32. Borettslaget består av 541 andelsleiligheter, fordelt på 25 
bygninger. Tomten, som ble kjøpt i 1986, er på 61 476 m2 og har følgende gårds- og 
bruksnummer 122 – 148. Første innflytting skjedde i 1955. 
 
Borettslaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. 
Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. 
 
Selskapet driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter.  
  
Av borettslagets 5 styremedlemmer er det 3 kvinner og 2 menn. 
Borettslaget er positiv til likestilling og tar sikte på at det ikke forekommer 
forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. 

 
2.3.1 VAKTMESTERTJENESTE  
 
Vaktmester Bent Brustad ivaretar den daglige drift og det løpende vedlikeholdet i 
borettslaget i henhold til stillingsbeskrivelse. Vaktmesterkontoret har adresse St. 
Jørgens vei 39 og er åpent hverdager mellom kl. 07 og kl. 08. Vaktmester kan også 
kontaktes på telefon 22 65 64 23, mobil 92 01 39 66 eller e-post 
vaktmester.hovin@getmail.no Vennligst ikke ring utenom ordinær arbeidstid.  
 
Det har ikke vært alvorlige skader eller ulykker i 2009. 
 
2.3.2 BOMILJØVEKTER  
Borettslaget har avtale med Securitas om vakthold i borettslaget. Dersom du har 
behov for assistanse kan bomiljøvekter kontaktes. Assistanse kan for eksempel være 
hjelp til å stoppe husbråk eller unormal støy i tidsrommet husordensreglene tilsier at 
det skal være ro (etter kl. 22.00 hverdag og helg). I tillegg er det telefonisk 
alarmtjeneste tilknyttet heisanlegg i nr. 32. 
Bomiljøvekter telefon: 22 97 10 70 
 
2.3.3 STYRET  
Styret har kontor i St. Jørgens vei 32 og kan kontaktes på e-post 
hovinborettslag@borettslag.net eller ved å benytte postkasse utenfor nr 32. Se også 
borettslagets hjemmesider på www.hovinborettslag.no . 
 
Borettslaget har en utvidet forretningsførerkontrakt med OBOS. Det innebærer at 
forvaltningskonsulent Morten Røstengen svarer på henvendelser til borettslaget i 
arbeidstiden. Morten kan kontaktes på tlf. 22 86 55 84, eller e-post: 
morten.rostengen@obos.no 
 
Utenom vanlig arbeidstid kan styret kontaktes på tlf. 916 93 641. 
 
Styret holder beboermøter der alle beboere med spørsmål til styret er velkomne. Møtet 
holdes første mandag i måneden mellom kl 1800 og 1830. 
Styret gjør oppmerksom på at alle saker som skal styrebehandles må sendes 
forvaltningskonsulenten skiftlig, gjerne per e -post.  
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2.3.4 RETNINGSLINJER FOR STYREARBEID   
 
Styret har vedtatt retningslinjer for styrearbeid i borettslaget. Formålet med disse er å 
klargjøre de krav som stilles til de tillitsvalgte. Retningslinjene omhandler styreansvar 
for forvaltning av de økonomiske verdier, habilitet, taushetsplikt, honorering, 
attestasjon og anvisning av utbetalinger. 
 
2.3.5 KABEL TV  
 
Get er borettslagets leverandør av digital-tv tjenester til. Hovin borettslag har fra mars 
2009 inngått kollektiv avtale om levering av digital-tv som oppgradering fra kabel-tv.  

Den kollektive grunnpakken (Start) inkluderer en Get box HDi uten ekstra kostnad. 
Ønsker du en dekoder med harddisk og opptaktmulighet (Get box HDPVR) kan den 
enkelte velge denne til 99,- pr mnd. Dette er selvfølgelig valgfritt. I tillegg kan hver 
beboer velge 2 valgfrie kanaler. Bytte av valgfrie kanaler gjøres uten kostnad.  

Den kollektive avtalen innebærer ikke at noen beboere må velge tilleggspakker, 
bredbånd eller telefoni. Avtalen med Get går kun på grunnpakken (Start) for Digital-
TV.  

Gets service Gets servicetelefon 02123 er betjent mandag - fredag mellom kl. 09.00 
og 22.00 og lørdag - søndag mellom kl. 12.00 og 20.00. For mer informasjon, 
feilmelding og support gå inn på www.get.no.Hos Get sine forhandlere kan du bestille 
tjenester, bytte defekte modem/dekodere samt returnere modem/dekodere med 
tilbehør ved oppsigelse av abonnement.  

Flytting  Ved flytting må beboerne huske å levere dekoderen tilbake til Get siden hver 
beboer er ansvarlig for sin dekoder. Nye beboere må ta kontakt med Get for å få utdelt 
sin dekoder. Nye beboere som allerede er abonnement hos Get vil få sin individuelle 
avtale på digital-TV inn under den kollektive avtalen.  
 
2.3.6 PARKERING OG PARKERINGSKONTROLL  
Borettslaget har 216 parkeringsplasser som leies ut etter venteliste. Borettslaget har 
også 8 garasjeplasser som leies ut etter ansiennitet i borettslaget.  
 
Dersom du ønsker plass, ta kontakt med vaktmester.  
 
Styret minner om at plassen ikke følger leilighetene. Leieforholdet opphører ved salg, 
overførsel eller fremleie. 
 
A1 Security fører blant annet kontroll med at biler ikke står parkert på grøntarealer 
eller at biler står i stikkveiene utenfor blokkene i mer enn 10 min, samt at beboere ikke 
benytter seg av gjesteparkeringen utenfor butikken utenom på kveldstid.  
 
Beboere kan ringe A1 Security på 95 700 600 dersom de har behov for 
parkeringsbevis i borettslaget. Dette kan være i forbindelse med flytting eller andre 
spesielle situasjoner.  
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2.3.7 NØKLER/SKILT  
 
Nøkler kan kjøpes hos vaktmester til 200 kr per stk. Skilt til ringeklokke og postkasse 
bestilles også hos vaktmester. Skilt er kostnadsfritt for beboere.  
 
2.3.8 VASKERI  
 
Det er ingen fellesvaskeritjenester i regi av Hovin Borettslag.  
 
2.3.9 RENHOLD  
 
Borettslaget har avtale med TT Renhold om vask av trappeoppganger og fellesarealer.  
Det vaskes ukentlig i vinterhalvåret og annenhver uke i sommerhalvåret. 
 
2.3.10 BRUKSOVERLATING (FRAMLEIE)  
 
Det er ikke tillatt å overlate bruken av boligen til andre uten styrets samtykke og 
godkjennelse av bruker. Ulovlig overlating av bruk kan føre til salgspålegg av 
leiligheten. Søknadsskjema for bruksoverlating fås ved henvendelse til OBOS på 
telefon 22 86 56 63. Det er registrert 10 bruksoverlatinger i borettslaget per 
01.01.2010. I tillegg kommer overlatinger til Oslo kommune. 
 
 
2.3.11 GARANTI FOR FELLESKOSTNADER (TEORETISK LEIE)  
 
Borettslaget har avtale med OBOS om garanti for betaling av felleskostnader. OBOS 
garanterer for overførsel til borettslaget hver måned og overtar deretter alt ansvar og 
risiko for eventuell manglende innbetaling av felleskostnader.  
 
2.3.12 BRANNSIKRINGSUTSTYR  
 
I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn skal alle boliger ha minst 
én godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkingsutstyr i form av enten pulverapparat 
eller brannslange. Det er borettslagets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens 
det er andelseiers ansvar å kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, 
meldes dette skriftlig til styret. 

 
Låsmester1 A/S er engasjert for forestå kontroll av røykvarslere og 
brannslokningsapparater. De går kontrollrunde en gang i året i samtlige leiligheter. 
Dersom man ikke er hjemme på dette tidspunktet har en anledning til å foreta 
kontrollen hos leverandøren. 
 
Brannslokningsapparat og røykvarslere i den enkelte leilighet tilhører borettslaget og 
skal være igjen i leiligheten dersom du flytter. 
 
2.3.13 TELEFONI 
 
Borettslaget er tilsluttet samarbeidsavtalen mellom Telenor og OBOS, som gjelder til 
31.12.2012 og som gir beboere med telefonabonnement i Telenor rabatter.  
 
Bestilling av telefoni og internettjenester gjøres på ������������	
��	�
����	
�	��� 
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2.3.14 KRAFTLEVERANSE TIL BORETTSLAGETS FELLESANLEGG  
 
Borettslaget har gitt OBOS fullmakt til å fremforhandle en kraftavtale. 
Borettslaget er tilsluttet avtalen med Alpiq Norway AS og LOS (Agder Energi AS). 
Alpiq Norway AS står for rådgivning og kraftforvaltning, og LOS står for kraftleveranser 
og fakturaadministrasjon. Kraftforvaltningsavtalen utløper den 31.12.2011. 
 
2.3.15 AVTALE OM OLJELEVERANSE  
 
OBOS har fremforhandlet en avtale med Statoil Norge AS om levering av olje, gass, 
pellets, elektrisk strøm til elektrokjeler og andre fyringsrelaterte produkter.   
 
 
2.3.16 ENØKSTØTTE TIL PEISOVN 
 
Oslo kommune gir et tilskudd på 3000 kr ved utskiftning av gamle ovner til ny peisovn. 
Dette må man søke om FØR man bestiller ovn. Ta kontakt med Reinertsen som 
administrerer ordningen for kommunen på telefon 22 92 14 00 eller på e-post 
enok@reinertsen.no for å få søknadsskjema.  
 
Tilbud gjelder blant annet følgende ovner: 
1. Jøtul F 220 Sort  veil 10390 til 5990 + Rør 200 + Stuss 750 + Transport / montering 
4000 = 10 940 inkl mva 
2. Jøtul F 373  veil 18 990 til 15192 + Rør 419 + Stuss 790 + Transport / montering 
4000 = 20 401 inkl mva 
 
Borettslaget har avtale med leverandøren Henriksen peisforum om tilbud på ovner. 
Beboerne henvender seg selv til Henriksen peisforum og sier at de er fra Hovin 
borettslag, så får de tilbudet.  
Henriksen Peisforum A/S  Brobekkveien 115, 0582 Oslo Tlf: 22 65 40 88    
post@peisforum.no    
 
2.3.17 BEDRIFSTAVTALE MED VALHALLTRENING OG TERAPISENTER  

Beboere får 15% rabatt av veil pris, dvs kr. 399,- pr mnd. 12 mnd bindingstid. 
Innmeldingsavgift kr 199,-. Dette kan ikke kombineres med andre tilbud. For 
informasjon om åpningstider og timeplan se www.vtts.no 

2.3.18 MALING AV BALKONGER  
 
Vaktmesteren har maling som beboere kan få til selv å male vegger og karmer på 
balkongene. Hver leilighet får to liter balkongmaling ved henvendelse til vaktmesteren. 
Pensler må beboerne selv stå for.  
 
2.3.19 UTSKIFTING AV DØRER INN TIL LEILIGHETENE / NYTT TILBUD  
 
Høsten 2009 valgte 35 beboere å skifte ut sine leilighetsdører. Styret har nå innhentet 
et nytt tilbud fra DVS ENTREPRENØR AS på utskiftning av dører. Dette tilbudet har 
signeringsfrist 05.07.2010 for utskiftning av dør tidlig høst. Dørene vil koste 11 950 kr. 
Ta kontakt med vaktmester for å få bestillingsskjema.   
 

 

 



 Side 8 72 Hovin Borettslag 
 

2.3.20 REHABILITERING OG STØRRE VEDLIKEHOLD  
 

2009 Asbestsanering i leilighetene. Maling av oppganger og installering av 
nye postkasser.  

2008 Nytt avfallssystem i form av nedgravde avfallsbrønner. Nye lysmaster 
langs gangveien mot Hasle torg. Nedgraving av høyspentkabel ved 
friområdet øst for borettslaget. 

2007–2008 Sluttføring av Utomhus fase 2 / Opparbeiding av nye parkeringsplasser 
/ Opprusting av lekeplass / Pussing og maling av fasader på garasjer i 
nr. 10. 12 og 14. 

2006 Skiftet ut låssystemer i borettslaget (mai 2006) / Sluttføring av Utomhus 
fase I inklusive beplantning av hekk og stauder i inngangssonene, ny 
hekk og inngjerding mot Grenseveien / Igangsetting av Utomhus fase II 

2005 Sluttført maling av vindusrammer 
2004 Ferdigstilling av nytt elektrisk anlegg i fellesarealer / Utomhusplan fase 

I igangsatt, oppgradering av alle inngangssoner (fase I) består av 
inngangsparti i skifer/granitt, nye benker og sykkelstativ / Maling av 
vindusrammer fortsatte, sluttført i 2005. 

2003 Maling av vindusrammer ble påbegynt, arbeidet fortsatte i 2004 / Nytt 
elektrisk anlegg i fellesarealer. Arbeidet ble påbegynt i desember 2003 
og ferdigstilt 2004. Innebærer sensorstyrt lys i trappeløp og 
inngangsparti. Lys til kjellere styres gjennom en hovedbryter ved dør, 
samme gjelder loft. / En rekke piper har blitt modifisert for å hindre 
røyknedslag / Utbedring av heis nr. 32 

2002  Rehabilitering av gavlpiper / Montert dekkplater over alle kjellervinduer 
(hindrer rotteplager og innbrudd) / Elektrisk anlegg skiftet i kjeller St. 
Jørgens vei 14 og 6 

2001  Forprosjekt - Utomhusplan 
1999–2000 Oppgradering av kabel-TV-anlegget. 
1996–1998 Etterisolering av fasadene og forblending med tegl / Større 

reparasjoner av tak og ferdigstilling av resterende piper (eks. 
gavlpiper), samt utskifting av takluker / Elektrisk anlegg inn til alle 
leilighetene trukket om / Uttrekksledninger/rør for kloakk skiftet 

1996–2001 Rehabilitering av baderommene. Avsluttet medio 2001 
1992–1993 Montering av nye balkonger / Stigeledninger for strøm skiftet ut / 

Reparasjon av piper påbegynt 
1992 Asfaltering av stikkveier og montering av belysning 
1991 Opprusting av kabel-TV-anlegget 
1987 Vinduer skiftet / Ytterdører skiftet / Porttelefoner montert 
 
 
2.3.21 HMS- INTERNKONTROLL  
 
Styret ivaretar internkontrollen med hensyn til blant annet brannvern, felles elektrisk 
anlegg og lekeplassutstyr og krav etter arbeidsmiljøloven i forhold til vern av 
arbeidstakernes helse og sikkerhet.  
 
Beboerne/andelseierne har plikt til å foreta egenkontroll på det elektriske anlegget i 
leilighetene.  
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2.4 FORSIKRINGER 
 

Borettslagets eiendommer er forsikret i NEMI FORSIKRING ASA med avtalenummer 
21209.2. Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger, med veggfast utstyr. 
Den dekker også bygningsmessige tillegginnretninger og forbedringer i boligen 
bekostet av andelseier. Den enkelte andelseier må imidlertid ha egen 
hjemforsikring som dekker innbo og løsøre  (det vil si utstyr/innredning som det er 
naturlig å ta med seg når en flytter).  
 
Oppstår det skade: 

��Sørg for å begrense skadeomfanget mest mulig 
��Kartlegg skaden  
��Er flere leiligheter berørt, noter hvordan berørte andelseiere kan kontaktes 

skadeoppgjørsavdelingen, Crawford & Company, Postboks 113, 1200 
Sandvika. 

��Faste kontaktpersoner på dagtid: 
o Per Egil Røed, 93 20 91 49, per.egil.roed@crawco.no 
o Lisbeth B. Seim, 40 55 72 34, lisbeth.siem@crawco.no 

��Alarmtelefon hele døgnet: 67 55 25 00  
 
Ved skader som dekkes av borettslagets bygningsforsikring krever, forsikrings- 
selskapet en egenandel på kr 6 000. Selv om borettslagets forsikring brukes, kan 
andelseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor 
andelseiernes ansvar. 
 
2.5 FORKJØPSRETT 
 
Forkjøpsretten er en viktig medlemsfordel i OBOS. Ved spørsmål om forkjøpsretten 
kan du henvende deg til OBOS på telefon 22 86 55 00. 

 
For hver enkelt bolig blir det ved salg fastsatt en egen frist for å melde bruk av 
forkjøpsretten (meldefrist). Ønsker du å benytte forkjøpsretten, gi skriftlig melding til 
OBOS per e-post forkjøp@obos.no eller telefaks 22 86 55 46. Meldingen må være 
mottatt av OBOS innen den fastsatte frist. Meldefristen vil være normalt 5 virkedager 
etter at boligen er kunngjort i OBOS-annonse i Aftenposten og/eller på www.obos.no. 
Hvis OBOS mottar din melding om forkjøp etter at fristen er gått ut, kan du ikke kreve 
å få overta boligen på grunnlag av forkjøpsretten.  
 
Gjør du bruk av forkjøpsretten, trer du inn i en allerede inngått avtale og kjøper boligen 
til den avtalte pris på avtalte vilkår. Finansieringen må være i orden, og den må i sin 
helhet dokumenteres skriftlig.  
 
Er det flere medlemmer som vil benytte forkjøpsretten, får den med lengst ansiennitet 
fortrinnsrett. Andelseiere i det borettslaget boligen tilhører går foran øvrige medlemmer 
i OBOS. Dersom flere i borettslaget vil benytte forkjøpsretten, blir normalt botiden i 
borettslaget avgjørende. 
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2.6 STYRETS ARBEID 
 
Siden forrige ordinære generalforsamling har styret avholdt 13 møter, og i tillegg 
prosjektmøter. 
 
2.6.1 KOMMENDE REHABILITERINGS - OG VEDLIKEHOLDSPROSJEKTER  
 
Styret har kartlagt og satt opp et langtidsbudsjett for større rehabiliteringer og 
vedlikehold for perioden 2010 til 2012. Langtidsbudsjettet justeres fortløpende, og 
styret legger opp til at generalforsamlingen hvert år informeres om framdriften på de 
ulike prosjektene.  
 
Maling av oppgangene og nye postkasser, samt asbestsanering i leilighetene har vært 
de store investeringene i 2009 som er finansiert over løpende drift. 
For 2010 vil de største prosjektene være nye porttelefoner og nye dører i oppganger 
og kjellere, oppgradering av heis i nr 32, samt avslutning av asbestprosjektet. Videre 
evt. nytt forsamlingshus, gitt generalforsamlingens godkjenning.  
 
I årene fremover ligger blant annet disse oppgraderingene inne i langtidsbudsjettet: 

��Nye inngangsdører og andre ytterdører, og maling av tak over inngangsdører 
��Maling av og rundt balkonger (tak, rekkverk og vegger)  

 
Det tas forbehold om løpende, endrede prioriteringer framover. 
 
2.6.2 VASKERI, SAMFUNNSHUS OG STYREROM  
 
Etter ønske fra Disen vaskeri, ble leieavtalen avsluttet fra og med 31.12.2008.  
Flere beboere i borettslaget har tatt opp med styret at de ønsker et forsamlingshus, 
som vil kunne benyttes til utleie, og til aktiviteter rettet mot beboere i borettslaget. På 
generalforsamlingen 2009 ble det vedtatt at styret skulle foreta en utredning av 
mulighetene for og kostnadene ved å etablere grendehus og komme tilbake til dette på 
generalforsamlingen i 2010.  
 
En omfattende oppgradering av lokalet vil være nødvendig uavhengig av hva slags 
bruk vi finner for lokalene i fremtiden. Styret har engasjert Morten Høymer fra Øyvind 
Moen AS og arkitekt Tore Witzøe fra HWR Arkitekter AS, for å vurdere en eventuell 
ombygging av lokalene og til å tegne forslag til forsamlingshus. Ombygging av 
vaskeriet vil avhengige av generalforsamlingsvedtak, samt at kommunen godkjenner 
søknad om bruksendring. I følge et overslag gjort av Oslo Byggentreprenør vil 
ombygging til forsamlingshus ha en kostnadsramme på rundt 2 millioner kroner.  
 
Styrerommet ligger i 9. etasje på høyblokka (nr. 32). Dette er et forholdsvis stort lokale 
som i dag utnyttes dårlig og i hovedsak kun brukes til styremøter og beboermøter ca 
en gang i måneden. I forbindelse med etablering av evt. nytt grendehus har styret 
også sett på mulighet for å selge lokalet som leilighet, og flytte styremøter og 
beboermøter til det nye grendehuset. Det er per i dag betydelig usikkerhet om 
kommunen vil godkjenne søknad om bruksendring til leilighet, og det er derfor usikkert 
om dette prosjektet vil kunne la seg realisere. Styret vil arbeide videre med ulike 
muligheter for alternativ bruk av dette lokalet.  
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2.6.3 MALING AV OPPGANGENE OG NYE POSTKASSER  
 
I 2009 ble prosjektet med oppgradering av oppgangene gjennomført. Prosjektet besto 
av å male overflatene i oppgangene, bytte ut postkassene og fjerne gamle avfalsluker. 
Dette gjør at alle leilighetene nå har store postkasser slik at det også vil være plass 
nok til å få bøker og liknende i postkassene.  
 
 
2.6.4 ASBESTSANERING  
 
I løpet av 2009 har SR Service gjennomført asbestsanering av luftelukene mot 
yttervegg i borettslagets bygninger. Etter samarbeid med OBOS Prosjekt og en større 
gjennomgang av anbudsbeskrivelsen klarte vi å finne en god løsning som ivaretar 
sikkerheten og som samtidig holdt seg innenfor de opprinnelige kostnadsrammene. 
Den utvidede fullmakten til å ta opp et ekstra lån for å gjennomføre prosjektet var 
derfor ikke nødvendig. Prosjektet forventes ferdigstilt vinteren/våren 2010.   
 
2.6.5 NYTT PORTTELEFONANLEGG  
 
Det har blitt stadig flere feil på Hovin borettslags gamle porttelefoner. Våren og 
sommeren 2010 skiftes derfor våre gamle portrtelefoner ut med ett nytt og langt bedre 
system. Det nye systemet er av merket Aiphone, og arbeidet utføres av 
AssistentPartner AS. Det blir installert nye ringeklokker med kamera utenfor 
ytterdørene i hver oppgang og montert svarapparat inne i hver leilighet. Beboerne kan 
velge mellom to svarapparater; ett med lyd (Audio) som tilsvarer det vi har i dag og ett 
med fargemonitor (Video) der man ser bilde av den som ringer på. Svarapparatet med 
Audio er betalt av borettslaget, mens mellomlegget for oppgradering til fargemonitor 
(Video) betales av den enkelte beboer og koster 2265 kr.  
 

                                        
Svarapparat med kun lyd (Audio)   Svarapparat med fargemonitor (Video) 
 
 
 
2.6.6 NYE STÅLDØRER I OPPGANGER OG KJELLERE  
 
I sammenheng med asbestsanering i leilighetene ble det avdekket at mange av de 
gamle dørene i oppgangene som går inn til loftsrom eller ned i kjellere også var 
asbestholdige. Andre var rene tredører som i liten grad vil motstå brann. Det er også 
asbestholdige dører nede i en del av kjellerne. Disse dørene blir våren 2010 skiftet ut 
med moderne ståldører som møter strenge brannkrav. Arbeidet utføres av firmaet 
Capillus.  
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2.6.7 LEKEPLASSEN   
 
Det er stor pågang til lekeplassen. Dette har også medført at barn og familier utenfor 
borettslaget, samt barnehager og skoleklasser har strømmet til for å benytte anlegget. 
Etter mye støy problemer og stor belastning for beboerne i nærheten har styret derfor 
tilskrevet skolene og barnehagene samt informert beboerne om reglene for 
lekeplassen og anmodet om å vise hensyn og montert opp skilt som forklarer at 
lekeplassen er privat område og til bruk for barna i Hovin borettslag. Dersom du 
benytter lekeplassen - vis hensyn for de nærliggende leilighetene.  
 
2.6.8 BORETTSLAGETS NE TTSIDER  
 
I 2009 har borettslaget satset på oppdaterte nettsider hvor det er lett for beboerne å 
finne nyttig og oppdatert informasjon; listen over parkeringsplasser, 
kontaktinformasjon, informasjon om styrets arbeid og en kalender med oversikt over 
alt som skjer i borettslaget.  
 
Det er blitt opprettet et nyhetsbrev som skal bli sendt ut ca. annenhver måned med 
den nyeste informasjonen. Ønsker du å abonnere på nyhetsbrevet? Send en e-post til 
hovin.borettslag@gmail.com.  
 
I forbindelse med overgang til digital-TV kan vi ikke lenger bruke informasjonskanalen 
over kabel-TV. Informasjonen her er flyttet over på nettsidene våre. Vi arbeider også 
med å få en stasjonær tavle i forbindelse med evt. oppussing av det gamle vaskeriet. 
Slik skal all informasjon være tilgjenglig for alle våre beboere.   
 
Websidene våre finner dere på www.hovinborettslag.no. 
 
 
2.6.9 UTOMHUSPROSJEKTET/SKJØTSEL  
 
I 2008 ble siste del av utomhusprosjektet fullført etter planen med planting av busker 
og såing av plen. Det ble i 2009 inngått avtale om skjøtsel med Steen og Lund 
Anleggsgartnermestere, denne avtalen vil bli forlenget og de vil ha ansvaret for 
skjøtsel av grønt arealene også i 2010. 
 
Skjøtselsavtalen skal omfatte skjøtsel av stauder, buskefelt, klatreplanter, klipte hekker 
og enkelt stående busker, nye og gamle trær. Dette innebærer fjerning av ugress, 
sørge for sunne vekstforhold og klipping. Erstatning av døde planer vil være en del av 
avtalen. Vanningsanlegg og ettersyn av dette vil også være gartnerens ansvar.  
  
Si gjerne ifra til styret dersom planter eller trær ikke gror som de skal. 
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2.6.10 PARKERING 
 
Styret har arbeidet med mangelen på parkeringsplasser i borettslaget og har tidligere 
blant annet vurdert to ulike løsinger for parkeringshus. Disse løsningene har imidlertid 
vist seg å gi for få plasser i forhold til kostnadene. Det er ca 90 personer på ventelisten 
for å få parkeringsplass pr 01.03.2010 

Styret har besluttet å øke leieprisen for parkeringsplassene i borettslaget fra 1. mars 
2010. Økningen kommer hovedsakelig på bakgrunn av økte kostnader til vedlikehold 
og stor etterspørsel etter parkeringsplasser blant beboerne i borettslaget. Nye priser 
fra 1. mars 2010 - oppgitt pr måned · Parkeringsplass kr 200 · Strømboks kr 400 · 
Garasje kr 600  

 
2.6.11 BUTIKKEN  
 
I løpet av 2009 ble det klart at leietakeren av butikklokalene ikke klarte å drifte 
butikken til et positivt resultat. I forbindelse med at ny leietaker skulle signeres var det 
behov for å oppgradere lokalene. Nytt gulv ble derfor lagt i lokalene sommer/høsten 
2009. Leietakeren gjorde også større investeringer for å tilrettelegge for en 
innbydende nærbutikk. Det har de siste årene vist seg veldig vanskelig å drive butikk i 
borettslaget pga sterk konkurranse fra de nærliggende dagligvarebutikkene (Ica og 
Kiwi). Leietakeren meldte etter hvert at de ikke klarte å få omsetningen til å dekke 
utgiftene og ønsket seg ut av kontrakten. Da styret kom i kontakt med dagens 
leietaker, som vi har stor tror på at kan klare å få butikkdriften til å fungere, valgte vi å 
avslutte det eksisterende samarbeidet og inngå en avtale med dagens leietaker. Styret 
håper alle i borettslaget ser nytten av en lokalbutikk midt i borettslaget og benytter 
tilbudet slik at butikken kan eksistere også i årene som kommer.    
  
2.6.12 RENHOLD 
 
I forbindelse med oppgraderingen av oppgangene har styret også tatt en 
gjennomgang av krav til renholdstjenestene. Etter dette var gjort kontaktet styret TT-
Renhold for å få et tilbud iht. de nye kravene. Tilbudet fra TT-Renhold virket 
uforholdsmessig dyrt, slik at styret valgte å invitere til en anbudsrunde. Resultatet ble 
at avtalen med TT-Renhold ble sagt opp og T&J Renhold er engasjert med oppstart 
fra 1. april. Styret håper denne nye avtalen vil gjøre at vi kan holde oppgangene rene 
og pene også i fremtiden. 
 
2.6.13 BRANNSIKRING  
 
Styret har i løpet av 2009 jobbet med å kartlegge brannsikkerheten i borettslaget. 
Borettslaget følger kravene gitt av myndighetene, men styret skal i 2010 se på 
muligheten for å gjennomføre ytterligere tiltak for å sikre beboerne og verdiene i 
borettslaget.   
 
2.6.14 NYTT RØRANLEGG VAKTMESTERKONTOR  
 
I forbindelse med avslutning i driften av Disen Vaskeri, ble gammelt røranlegg i 
vaktmesterens kontor oppgradert i 2009.  
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2.6.15 EVT. NY VALLE HOVIN STADION  
 
VIF fotball har planer om å bygge ny stadion på Valle Hovin. Hovin borettslag er 
opptatt av at ny stadion ikke må føre til større press på parkeringsplassene i St. 
Jørgens vei, og har derfor innledet samarbeid med Vallefaret borettslag og VIF fotball 
om å løse disse utfordringene. Det er også tatt kontakt med bystyret i Oslo kommune. 
Pr. nå ser bygging av ny stadion ut til å ligge en del år fram i tid.  
 
2.6.16 RETTSTVIST  
 
I 2009 avslo styret en søknad om hundehold på bakgrunn av at dette ville føre til 
ulempe for øvrige beboere (ref. husordensreglene og Borettslagslova §5-11, 4. ledd). 
Saken ble rettslig forfulgt til Tingretten. Dommen gav andeleseier medhold i å holde 
hund på gitte vilkår, på bakgrunn av spesielle konkrete forhold som ble vektlagt sterkt i 
denne saken. Det ble påpekt i dommen at borettslagets saksgang forøvrig var ryddig 
og i tråd med loven. Dommen setter etter styrets vurdering ingen presidens for øvrige 
saker, slik at borettslaget fortsatt kan praktisere hundeholdsregelen som tidligere. 
 
3. BEMERKNINGER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2009  
 
3.1 REGNSKAP FOR BORETTSLAG  
 
Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, 
finansielle stilling og resultat. Informasjon om borettslagets forventede økonomiske 
utvikling er omtalt i årsberetningens punkter om kostnadsutvikling og budsjett for 2010. 
 
Årsregnskapet for 2009 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes 
herved at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. 
 
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. 
 
3.2 RESULTAT  
 
Årets resultat på kr 1 945 468,- som fremkommer i resultatregnskapet, foreslås 
overført til egenkapital. 
 
3.3. DISPONIBLE MIDLER  
 
Borettslagets disponible midler pr. 31.12.2009 utgjør kr. 5 291 490,-. 
 
3.4 INNTEKTER 
 
Driftsinntektene i 2009 var totalt kr 16 012 683,- mot budsjettert kr 15 895 000,-. Det er 
ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet, verken hva gjelder totalbeløpet eller de 
enkelte inntektsposter.  
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3.5 KOSTNADER 
 
Driftskostnadene i 2009 var totalt kr 11 807 843,- mot budsjettert kr 13 646 048,-.  
Årsaken til at beløpet er mindre enn budsjett er at noen av prosjektene som var 
budsjettert i 2009 ikke ferdigstilles før 2010, og at en større del av disse prosjektene 
utgiftsføres i 2010 framfor 2009.  
 
For øvrig vises til de enkelte tallene i resultatet og til balansen, samt de etterfølgende 
regnskapsnotene (se bakerst i årsregnskapet). 
 
Styret er ikke kjent med hendelser etter 31.12.2009 som påvirker regnskapet i 
vesentlig grad. 
 
3.6 KOSTNADSUTVIKLING FOR 2010  
 
3.6.1 KOMMUNALE AVGIFTER         
 
Renovasjonsavgiften øker med 10%. Ingen økning av de øvrige avgiftene. 
 
3.6.2 LÅN  
 
Borettslaget har 1 lån i Handelsbanken til en flytende rentesats 3,35% pr. 01.03.10.  
Gjenværende løpetid på lånet er 18 år. 
For opplysninger om opprinnelig lånebeløp og aktuell restsaldo på borettslagets lån 
henvises det til note i regnskapet. 
 
3.6.3 RENTER PÅ BORETTSLAGETS INNSKUDD  
 
Rentesatsene i OBOS pr. den 1.1.2010: 
Renter på driftskonto : 0,10% 
Renter på sparekonto:  2,75% under kr 500.000  

2,85% over   kr 500.000  
 
3.6.4 FORRETNINGSFØRERHONORARET 
 
Forretningsførerhonoraret for 2010 øker med 3% til kr 514 794,-. 
 
3.6.5 MEDLEMSKONTINGENT 
 
Medlemskontingenten til OBOS er kr 200,- pr. andelsleilighet for 2010. 
 
3.6.6 REVISJONSHONORAR 
 
Revisjonshonoraret øker tilsvarende konsumprisindeksen.  
Høsten 2009 ble det gjennomført en anbudskonkurranse for revisjon av borettslagene 
hvilket har ført til at det fortsatt er lave satser i revisjonshonorar.    
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3.6.7 FORSIKRING 
 
Bygningsforsikringen øker fra 2009 til 2010 med ca. 9%. Denne økningen inkluderer 
2,8% 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 borettslagets egen 
skadesituasjon. 
 
3.6.8 STRØMPRISENE 
 
Strømprisen i Norge varierer med årstidene. Normalt stiger den i vinterhalvåret og 
reduseres i sommerhalvåret. Dette og andre faktorer som påvirker kraftprisene gjør 
det vanskelig å spå utviklingen i strømprisene. 
 
Den totale strømprisen til en forbruker består av tre komponenter: 
�� Kraftpris  som dekker kostnadene ved å produsere og selge den elektriske 

kraften utgjør ca. 43% av total strømpris (betales til kraftleverandør). 
�� Nettleie  for transport av den elektriske kraften  utgjør ca. 24% av total strømpris 

(betales til nettselskapet). 
�� Statlige avgifter, det vil si forbruksavgift, avgift til Energifondet og merverdiavgift, 

utgjør ca. 33% av total strømpris. 
 
Fra og med 1.7.2010 blir 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 andelseieren 
utarbeide en energiattest for sin bolig.  
 
3.7 BUDSJETT 2010 
 
Til orientering for generalforsamlingen har styret satt opp en oversikt over beregnede 
driftsinntekter og driftkostnader i 2010. Tallene er vist som egen kolonne lengst til 
høyre i resultatoppstillingen. Budsjettet viser et forventet driftsresultat på  
kr 2 246 000,- og et årsresultat på kr – 210 000,-.  
 
På grunn av de store investeringene som må gjøres i 2010 budsjetterer borettslaget 
med et underskudd for 2009. Dette gjør at de disponible midlene reduseres fra kr  
5 291 490 til kr 2 973 174. Styret mener et nivå på egenkapitalen på rundt 3 millioner 
kroner er tilstrekkelig til å sikre en god og stabil økonomi i borettslaget.  
 
I posten drift og vedlikehold er det beregnet 6,3 millioner kroner til større vedlikehold 
som i hovedsak omfatter nye porttelefoner og nye dører i oppganger og kjellere, 
oppgradering av heis i nr 32, samt avslutning av asbestprosjektet. Videre evt. nytt 
forsamlingshus, gitt generalforsamlingens godkjenning.  
 
Når det gjelder de øvrige kostnadene, er det regnet med en generell prisøkning på  
ca. 3 - 5% i 2010. 
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Driften i 2010 forutsetter verken nye låneopptak eller økning av felleskostnadene. 
 
Nåværende felleskostnader vil ifølge budsjettet redusere borettslagets disponible 
midler, men styret mener det er forsvarlig i 2010. 
 
For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet, som er utarbeidet på bakgrunn av de 
planer for 2010 som foreligger og de endringer neste år som er omtalt tidligere i 
årsberetningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oslo, 24.02.2010 
I styret for Hovin Borettslag 

 
Magnus Haldorsen /s/ Ingrid Nergaard Fjeldstad /s/ Sverre Molandsveen /s/ 

 
Trine Tvetbråten /s/ Astrid Bergmål /s/ 
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Til generalforsamlingen i Hovin Borettslag 
 
 
Revisjonsberetning for 2009   
 
Vi har revidert årsregnskapet for Hovin Borettslag for regnskapsåret 2009, som viser et 
overskudd på kr. 1 945 468. Vi har også revidert opplysningene i årsberetningen om 
årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift. Årsregnskapet består av resultatregnskap, 
balanse, oppstilling over disponible midler og noteopplysninger. Regnskapslovens regler, 
forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag og norsk god regnskapsskikk er anvendt 
ved utarbeidelsen av regnskapet. Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av borettslagets 
styre. Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til revisorlovens 
krav.  
 
Vi har utført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder 
revisjonsstandarder vedtatt av Den norske Revisorforening. Revisjonsstandardene krever at vi 
planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke 
inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet 
som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede 
regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og 
presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter revisjon 
også en gjennomgåelse av borettslagets formuesforvaltning og regnskaps- og intern 
kontrollsystemer. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse. 
 
Vi mener at 
� årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av 

borettslagets økonomiske stilling 31. desember 2009 og av resultatet i regnskapsåret i 
overensstemmelse med norsk god regnskapsskikk 

� ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og 
dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med norsk lov og god bokføringsskikk 

� opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og om forutsetningen om fortsatt drift er 
konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.  

 
Uten at det har betydning for konklusjonen i avsnittet over, vil vi presisere at ingen av 
budsjettallene som fremkommer i regnskapet er revidert. Videre vil vi presisere at borettslaget 
har negativ egenkapital pr 31.desember 2009. Det vises til omtale i note 19. 
 
Oslo, 24. februar 2010 
PricewaterhouseCoopers AS  
 
Cato Grønnern /s/ 
Statsautorisert revisor 
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72 HOVIN BORETTSLAG  

        

INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET  
        
Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk 
for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag. 
        

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

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

    Regnskap  Regnskap  Budsjett  Budsjett  
   Note 2009 2008 2009 2010 

A.  DISP. MIDLER PR. 01.01   5 277 217 3 082 534 5 277 217 5 291 490 

         
B. ENDRING I DISP. MIDLER: 
Årets resultat (se res.regnskap) 1 945 468 973 922 -789 048 -210 000 
Tilbakeføring av avskrivning 16 155 884 129 278 0 0 
Tillegg for nye langsiktige lån 20 0 116 837 203 0 0 
Salg tjenesteleilighet   0 1 681 735   
Fradrag for avdrag på langs. lån 20 -2 087 080 -117 427 455 -1 515 308 2 108 316 
B. ÅRETS ENDR. I DISP. MIDLER  14 272 2 194 683 -2 304 356 -2 318 316 
        
C. DISP. MIDLER PR. 31.12   5 291 490 5 277 217 2 972 861 2 973 174 

         
SPESIFIKASJON AV DISPONIBLE MIDLER:  
Omløpsmidler    6 277 007 7 190 434   
Kortsiktig gjeld   -985 517 -1 913 216   
C. DISPONIBLE MIDLER PR. 31.12  5 291 490 5 277 217   
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RESULTATREGNSKAP  
        

    Regnskap  Regnskap  Budsjett  Budsjett  
   Note 2009 2008 2009 2010 

        
DRIFTSINNTEKTER: 
Innkrevde felleskostnader 2 15 660 144 15 742 788 15 895 000 15 600 000 
Andre inntekter  3 352 539 292 494 0 200 000 
SUM DRIFTSINNTEKTER   16 012 683 16 035 282 15 895 000 15 800 000 
         
DRIFTSKOSTNADER:  
Personalkostnader  4 -591 316 -658 916 -730 000 -750 000 
Styrehonorar  5 -250 000 -250 000 -250 000 -300 000 
Avskrivninger  17 -155 884 -129 278 -130 000 -130 000 
Revisjonshonorar  6 -12 500 -12 793 -13 000 -13 000 
Forretningsførerhonorar  -499 800 -490 000 -499 800 -525 000 
Konsulenthonorar  7 -289 736 -336 478 -300 000 -300 000 
Kontingenter   -108 000 -108 000 -108 000 -108 000 
Drift og vedlikehold  8 -5 227 952 -4 851 016 -7 172 250 -6 300 000 
Forsikringer   -476 249 -686 050 -467 798 -700 000 
Kommunale avgifter  9 -1 911 218 -1 631 178 -1 695 200 -2 026 000 
Andre anlegg  10 -50 315 -87 054 0 -200 000 
Energi/ fyring   -206 253 -395 401 -280 000 -220 000 
Kabel- / TV-anlegg   -832 663 -695 455 -800 000 -880 000 
Andre driftskostnader 11 -1 195 958 -1 097 095 -1 200 000 -1 200 000 
SUM DRIFTSKOSTN.   -11 807 843 -11 428 713 -13 646 048 -13 652 000 

         
DRIFTSRESULTAT:    4 204 840 4 606 569 2 248 952 2 148 000 
         

        
         
FINANSINNTEKT/ KOSTNAD:  
Finansinntekter  12 171 180 217 868 100 000 150 000 
Finanskostnader  13 -2 355 581 -3 850 514 -3 138 000 -2 508 000 
RES. FINANSINNT/KOSTN.   -2 184 401 -3 632 647 -3 038 000 -2 358 000 

         

Ekstraordinære kostnader 14 -74 971 0 0 0 
         
ÅRSRESULTAT      1 945 468 973 922 -789 048 -210 000 

         
Overføringer: 
Reduksjon udekket tap  1 945 468 973 922   
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BALANSE  
    Note  2009 2008 

EIENDELER 
         
ANLEGGSMIDLER  
Bygninger   15  42 665 720 42 665 720 
Tomt      2 740 100 2 740 100 
Varige driftsmidler   16  520 512 676 396 
SUM ANLEGGSMIDLER        45 926 332 46 082 216 

         
OMLØPSMIDLER 
Kundefordringer     447 6 637 
Kortsiktige fordringer  17  575 921 476 886 
Driftskonto i OBOS     816 534 1 988 753 
Bedriftskonto Nordea    -184 1 302 
Sparekonto i OBOS     4 884 289 4 716 856 
Annen fordring   18  25 000 25 000 
SUM OMLØPSMIDLER       6 277 007 7 190 434 
         
SUM EIENDELER         52 203 339 53 272 649 

         
EGENKAPITAL OG GJELD  
         
EGENKAPITAL  
Innskutt egenkapital 540 * 100    54 000 54 000 
Udekket tap   19  -6 987 736 -8 933 204 
SUM EGENKAPITAL        -6 933 736 -8 879 204 

         
GJELD 
        
LANGSIKTIG GJELD  
Pant- og gjeldsbrevlån  20  55 787 958 57 875 037 
Borettsinnskudd   21  2 388 600 2 388 600 
SUM LANGSIKTIG GJELD        58 151 558 60 238 637 
         
KORTSIKTIG GJELD 
Leverandørgjeld     882 979 1 791 591 
Skyldig offentlig myndigheter  22  35 324 44 031 
Påløpne renter     11 769 22 138 
Annen kortsiktig gjeld  23  55 446 55 456 
SUM KORTSIKTIG GJELD        985 517 1 913 216 
         
SUM EGENKAPITAL OG GJELD      52 203 339 53 272 649 
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Pantstillelse   24  142 426 200 142 426 200 
Garantiansvar     0 0 
        
        
        
    OSLO, 24.02.2010,   
    STYRET FOR HOVIN BORETTSLAG  
        
        
MAGNUS HALDORSEN/s/ SVERRE MOLANDSVEEN/s/ INGRID NERGAARD 
      FJELDSTAD /s/ 
        
TRINE TVETBRÅTEN/s/   ASTRID BERGMÅL/s/ 
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NOTE: 1 

REGNSKAPSPRINSIPPER 

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små 
foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag. 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      15 105 600 
Parkeringsleie      389 850 
Garasjeleie      54 600 
Brensel       200 928 
Lokaler       174 140 
Strøm motorvarmere     12 000 
Avregning FK avg.fritt     -167 440 
SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER      15 769 678 
        
REDUKSJON GRUNNET TOMME LEIEFORHOLD  
Parkeringsleie      -16 870 
Garasjeleie      -24 850 
Lokaler       -67 764 
Strøm motorvarmere     -50 
SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER      15 660 144 
        
 
NOTE: 3 
ANDRE INNTEKTER 
Brensel       167 440 
Leie antenneplass      65 080 
Egenandel forsikring      6 000 
Balkongplater      2 400 
Nemi Forsikring      100 679 
Nøkler       10 940 
SUM ANDRE INNTEKTER         352 539 
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NOTE: 4 
PERSONALKOSTNADER  
Ordinær lønn, fast ansatte     -398 768 
Overtid       -63 295 
Annen lønn, ikke feriepenger     -6 000 
Påløpne feriepenger      -55 448 
Arbeidsgiveravgift      -110 885 
Pensjonskostnader      -9 185 
AFP - pensjon      -4 560 
Yrkesskadeforsikring     -1 900 
Refusjon sykepenger     70 644 
Arbeidsklær      -10 329 
Andre personalkostnader     -1 590 
SUM PERSONALKOSTNADER        -591 316 

Det har gjennomsnittlig vært sysselsatt 1 årsverk i selskapet. 
Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk 
tjenestepensjon, og har etablert pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i denne lov. 
        
NOTE: 5 
STYREHONORAR 
Honorar til styret gjelder for perioden 2008/2009, og er på kr 250 000,-  
I tillegg har styret fått dekket blomster, mat og drikke for kr 4 316,- jfr. note 11 
        
NOTE: 6 
REVISJONSHONORAR 
Revisjonshonoraret er på kr 12 500,- og er i sin helhet knyttet til revisjon.  

        
NOTE: 7 
KONSULENTHONORAR  
Juridisk bistand      -76 197 
OBOS       -7 305 

OBOS Prosjekt AS      -32 819 

Østengen & Bergo AS     -75 231 
Advokatfirmaet Haavind AS     -6 438 
Høglund Witzøe  Rønning Arkitekter AS   -56 844 

Norconsult      -10 463 

Øyvind Moen AS      -24 440 
SUM KONSULENTHONORAR        -289 736 
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NOTE: 8 
DRIFT OG VEDLIKEHOLD  
Skjøtselskontrakt      -51 598 
Nye postkasser og maling av oppganger    -2 255 844 
Nye Porttelefoner      -150 492 
Sanering tilluftssluker     -875 000 
Nye dører til loft og kjellere     -490 943 
SUM STØRRE BYGNMESSIGE VEDLIKEHOLD      -3 823 876 
Drift/vedlikehold bygninger     -650 553 

Drift/vedlikehold VVS     -72 760 
Drift/vedlikehold elektro     -29 371 
Drift /vedlikehold utvendig anl.     -393 181 
Drift/vedlikehold heisanlegg     -46 056 
Drift/vedlikehold fyringsanlegg     -36 058 
Drift/vedlikehold brannsikring     -81 052 
Drift/vedlikehold ventilasj.anl.     -10 045 
Egenandel forsikring      -79 000 
Kostnader dugnader      -6 000 
SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD        -5 227 952 
Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse 
av 
bygningene. 
        
NOTE: 9 
KOMMUNALE AVGIFTER  
Vann- og avløpsavgift     -1 317 071 
Feieavgift       -24 871 
Renovasjonsavgift      -569 276 
SUM KOMMUNALE AVGIFTER        -1 911 218 
        
NOTE: 10 
ANDRE ANLEGG  
KOSTNADER 
Olje       -61 615 
Elektrisk energi      11 300 
SUM ANDRE ANLEGG          -50 315 
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NOTE: 11 
ANDRE DRIFTSKOSTNADER  
Container       -82 021 

Diverse leiekostnader/leasing     -31 707 
Verktøy og redskaper     -7 961 
Telefon-/kontormaskiner     -290 
Driftsmateriell      -106 611 
Lyspærer og sikringer     -13 533 

Vaktmestertjenester      -255 349 

Renhold ved firmaer      -338 875 
Andre fremmede tjenester     -177 838 
Kontor- og datarekvisita     -26 632 
Kopieringsmateriell      -6 325 
Trykksaker      -14 162 
Aviser, tidsskrifter, faglitteratur     -1 945 
Møter, kurs, oppdateringer mv     -2 190 
Andre kostnader tillitsvalgte     -4 316 
Andre kontorkostnader     -6 663 
Telefon/bredbånd      -23 761 
Porto       -30 714 
Drivstoff biler, maskiner osv     -18 847 
Vedlikehold biler/maskiner osv     -39 045 
Bank og kortgebyr      -5 657 
Velferdskostnader      -1 518 
SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER      -1 195 958 
        
NOTE: 12 
FINANSINNTEKTER 
Renter av driftskonto i OBOS     3 753 
Renter av sparekonto i OBOS     167 428 
SUM FINANSINNTEKTER         171 180 
        
NOTE: 13 
FINANSKOSTNADER 
Renter, lån i Handelsbanken     -2 345 937 

Gebyr, lån i Handelsbanken     -780 
Renter, Nordea      -7 
Oppbevaringsgebyr      -2 160 
Renter leverandørgjeld     -6 697 
SUM FINANSKOSTNADER          -2 355 581 
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NOTE: 14 
EKSTRAORDINÆRE KOST NADER 
Advokatfirmaet Ole Christian Høie    -74 971 
SUM EKSTRAORDINÆRE KOSTNADER      -74 971 
        
NOTE: 15 
BYGNINGER 
Kostpris/Bokf.verdi 1956     22 177 400 

Oppskrevet 1972      2 119 420 
Tilgang 1999      10 368 900 
Tilgan 2008      8 000 000 
SUM BYGNINGER           42 665 720 

Tomten ble kjøpt i 1986 
Gnr.122/bnr.148 

Kr. 8 000 000,- tillagt bygget gjelder opparbeidelse av plattinger ved inngangspartiene. 
Bygningene er ikke avskrevet, styret har i stedet vurdert om tilstrekkelig vedlikehold er 
gjennomført, jfr. note om drift og vedlikehold. 
        
NOTE: 16 
VARIGE DRIFTSMIDLER 
Gressklipper 
Tilgang 2003     190 538  
Avskrevet tidligere     -163 316  
Avskrevet i år     -27 220  
       1 
Maskiner 

Tilgang 2005     100 039  
Avskrevet tidligere     -57 165  
Avskrevet i år     -14 291  
       28 583 
Sandspreder 
Tilgang 2001     33 743  
Avskrevet tidligere     -33 742  
       1 
Snøfreser 
Tilgang 2005     65 720  
Avskrevet tidligere     -37 555  
Avskrevet i år     -9 389  
       18 776 
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Wille 455 med utstyr 
Tilgang 2007     734 890  
Avskrevet tidligere     -156 756  
Avskrevet i år     -104 984  
       473 147 
SUM VARIGE DRIFTSMIDLER       520 512 

        
SUM ÅRETS AVSKRIVNINGER        -155 884 
        
NOTE: 17 
KORTSIKTIGE FORDRINGER 
Sykepenger      48 778 
Andre forskudd      527 143 
SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER     575 921 
Posten "Andre forskudd" inkluderer mottatte, ikke betalte fakturaer som vedrører 2010, 
med motpost i leverandørgjeld. Kostnadsføring og utbetaling vil skje i 2010. 
        
NOTE: 18 
ANNEN FORDRING 
Andre innskudd      25 000 
SUM ANNEN FORDRING         25 000 

        
NOTE: 19 
UDEKKET TAP (NEGATIV EGENKAPITAL)  
Balansen i årsregnskapet viser negativ egenkapital. Dette skyldes at eiendelene, deriblant 
bygningene, står bokført til opprinnelige priser. 
Konsekvensen av dette er at de balanseførte verdiene av eiendelene ikke gjenspeiler 
markedsprisen. Erfaring med omsetning av enkeltleiligheter gir informasjon om at den 
totale verdien av borettslagets eiendommer er høyere enn den balanseførte verdi. Dermed 
vurderes den faktiske egenkapital til å være positiv av styret i borettslaget. 

        
NOTE: 20 
PANT- OG GJELDSBREVLÅN  
Handelsbanken 
Renter 31.12.09: 3,85%, løpetid 19 år 

Opprinnelig 2008     -58 500 000  
Nedbetalt tidligere     624 963  
Nedbetalt i år     2 087 080  
       -55 787 957 

SUM PANT- OG GJELDSBREVLÅN      -55 787 957 
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NOTE: 21 
BORETTSINNSKUDD 
Opprinnelig 1956      -2 388 600 
SUM BORETTSINNSKUDD         -2 388 600 
        
NOTE: 22 
SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER  
Forskuddstrekk      -16 687 
Skyldig arbeidsgiveravgift     -18 637 
SUM SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER      -35 324 
        
NOTE: 23 
ANNEN KORTSIKTIG GJELD  
Feriepenger      -55 446 
SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD      -55 446 
        
NOTE: 24 
PANTSTILLELSE  
Av anleggets bokførte gjeld er kr 58 151 558 sikret ved pant. 
Eiendommen som er stillet som sikkerhet hadde pr. 31.12.2009 
en bokført verdi på kr 45 405 820,- 
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6. FORSLAG TIL GENERALFORSAMLING  
 
 

A) OMBYGGING AV VASKERI TIL FORSAMLINGSHUS  
 

Forslagsstiller :  
Styret 
  
Forslag til vedtak:  
Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å bygge om tidligere vaskeri i St Jørgens vei 
nr 39 til forsamlingshus.  
  
Styrets begrunnelse:  
På generalforsamlingen 2009 ble det vedtatt at styret skulle foreta en utredning av 
mulighetene for og kostnadene ved å etablere grendehus og komme tilbake til dette på 
generalforsamlingen i 2010.  
 
Styret oppserverer betydelig etterspørsel etter et forsamlingshus blant beboerne i 
Hovin Borettslag. Et grendehus vil gi kunne leies ut til ulike sosiale sammenkomster, 
som dåp, konfirmasjoner, bursdager osv. Kostnadsoverslag for ombyggingen er på ca 
2 millioner kroner.  
 
Styret vil utarbeide et strengt regelverk for utleie av lokalene slik at det ikke skal 
oppstå belastning for beboere som bor rundt. Dette gjelder blant annet hvor lenge man 
kan holde på, hvor ofte lokalene leies ut og grenser for støynivå. Se ytterligere omtale 
under punkt 2.6. Styrets arbeid.  
 
   
Styrets vurdering:  
Styret støtter forslaget. 
 
 
 
 

B) Endringer i husordensreglene  
 
Forslagsstiller :  
Styret 
  
Forslag til vedtak:  
Generalforsamlingen vedtar reviderte husordensregler som foreslått under.  
  
Styrets begrunnelse:  
Husordensreglene ble sist revidert i år 2000. Det har etter 10 år oppstått behov for en 
gjennomgang og justering av regelverket. Styret har derfor gjennomgått og fornyet 
husordensreglene på en rekke punkter. Revidert forslag til regelverk følger under.  
   
Styrets vurdering:  
Styret støtter forslaget. 
 
 



 Side 31 72 Hovin Borettslag 
 

 

 
Forslag til revide rt husordensregler:  
 
”HUSORDENSREGLER FOR HOVIN BORETTSLAG  
 
Vedtatt på generalforsamlingen 25. april 1983. 
Revidert april 1991. 
Endringer av dyrehold 27. april 1999. 
Revidert 5. april 2000. 
Revidert 27.april 2010. 
 
 
Hovin Borettslag er andelseiernes eiendom og som naboer må vi ha husordensregler 
som sikrer oss orden og ro.  Det er vi som eier leilighetene og som i fellesskap er 
økonomisk ansvarlige for at eiendommen er i forsvarlig stand. 
 
For å oppnå et godt forhold mellom beboerne, må vi selv sørge for best mulig standard 
av bygninger, plener, veier og øvrige utvendige anlegg.  Utgifter ved skader og til 
reparasjoner må dekkes av husleieinntektene.  Det må derfor være i beboernes 
interesse å overholde disse enkle regler for husorden. 
 
Borettslaget er underlagt lov om burettslag (Borettslagslova) nr.39 2003. Beboerne 
oppfordres til å gjøre seg kjent sine plikter etter denne loven.  
 
 
VIS HENSYN TIL DINE NABOER  
 
Ro og orden  
Det skal i alminnelighet være ro i leilighetene fra kl. 22.00 til 06.00.  Musikkøvelser er 
ikke tillatt før kl. 08.00 og etter kl. 20.00.  På søn- og helligdager er øving ikke tillatt. 
Musikkundervisning kan bare tillates etter særskilt avtale med naboer og styret. 
 
Bygningsmessig arbeid som medfører forandringer av bærende konstruksjoner i 
leiligheten er ikke tillatt uten godkjennelse av styret.  Beboer er selv ansvarlig for å 
sjekke hvilke vegger som er bærende konstruksjoner.  
 
Nødvendig arbeid bør skje i ordinær arbeidstid på dagen.  Hvis dette ikke er mulig, og 
arbeidet er av en slik art at det kan virke sjenerende på naboen, må dette finne sted 
før kl. 22.00 på hverdager og er ikke tillatt på søn- og helligdager. Banking og borring i 
betong er uannsett ikke tillatt etter kl.20.00. 
 
 
FELLESOMRÅDENE UTE  
 
Parkering  
Biloppstillingsplassene utenfor de enkelte blokkene kan leies av andelseiere. 
Vaktmesteren administrer venteliste og utleie. Plassen vil bli inndratt om den ikke 
benyttes. 
 
For økt trivsel i borettslaget henstiller styret til at bruk av stikkveiene begrenses i størst 
mulig grad.   



 Side 32 72 Hovin Borettslag 
 

 

Kortere opphold for av-/pålessing av tyngre kolli tillates i inntil 10 min. Parkeringsbevis 
for et lengre tidsrom kan skaffes hos vaktmester eller direkte fra kontrollselskap.  
 
Parkering i stikkveiene og på grøntarealet/gresset er ikke tillatt.  
 
Selve St. Jørgens vei er en kommunal vei, så her gjelder kommunale parkeringsregler.  
 
Lek  
Det oppfordres til at lek i stikkveiene og på plenen gjøres så hensynsfullt som mulig. 
Det henvises for øvrige til lekeplassen i borettslaget.  
 
Påse at barn eller andre ikke oppholder seg i trappeoppganger, loft eller kjeller, samt 
at ingen tegner, riper, kritter, eller på annen måte ødelegger husvegger, 
trappeoppganger eller utstyr for øvrig.  
 
Det er ønskelig med en enhetlig fasade  
Markiser skal være like for hele blokken – på beboermøte kan du se eksempel på tillatt 
markiseduk.   
 
De som har flaggstang eller lignende på balkongen, må følge de lovbestemte regler for 
flagging og vise flaggkultur. 
 
Innglassering av balkonger må følge borettslagets godkjente innglasseringssløsning.  
 
Det er ikke tillatt å sette opp egen parabolantenne eller andre antenner av noe slag. 
Eventuell dispensasjon må innhentes skriftlig hos styret. 
 
 
FELLESOMRÅDENE INNE  
 
Kjeller, trappeoppgang og loft  
Trappeoppgangene, kjellerganger og loftsgangene skal være fri for sko, sykler, ski, 
kjelker med mer. Barnevogner må ikke hindre ferdsel i oppgangen.  Beboere 
oppfordres til å benytte bodene sine for oppbevaring.  
 
Lagring av gamle møbler og annet løsøre er ikke tillatt på loft eller i kjellergangene.  
Utstyr som er ødelagt og som ikke er i bruk må ikke bli stående i opplagsrommene.  
De objekter som av beboerne blir hensatt i fellesarealene vil bli kastet (uten varsel) 
under de årlige ryddeaksjoner på loft og i kjeller. 
 
Dører til kjeller og loft skal alltid være låst.  Inngangsdørene skal være låst hele 
døgnet. 
Forlat aldri kjeller eller loft uten å påse at alt lys er slukket. Bruk av stearinlys/åpen ild 
er ikke tillatt i kjeller eller på loft. Det er forbudt å benytte eller lagre brannfarlige 
og/eller illeluktende væsker i kanner eller på maskiner (Mopeder etc) i kjeller eller på 
loft.  
 
Det er ikke tillatt å koble seg inn på borettslagets strømnett i kjeller og loft. 
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Balkong og lufting  
Balkongkant og vinduer må ikke brukes til lufting eller banking av tøy eller sengeklær.  
Lufting av leiligheten gjennom trappeoppgangene er forbudt. Ved tørking av klesvask 
på balkongene må snorer og vask henge under balkongens overkant slik at dette ikke 
er til sjenanse for blokkens utseende. Banking av tepper etc. må ikke utføres fra 
balkonger. 
 
Vask av balkong skal foregå på en slik måte at det ikke er til sjenanse for øvrige 
beboere. Støv/smus skal samles og kastes som avfall og skal på ingen måte børstes 
ut fra balkongen.  
 
Det må sørges for god utlufting av leilighetene, slik at det ikke oppstår fuktighet i noen 
rom. Ventiler i leilighetene bør stå mest mulig åpne hele året. Trapperomsvinduer og 
takluker skal være lukket i regn og snøvær, husk stormkroken når disse vinduene 
settes opp. 
 
Bad, wc, kraner og ledninger  
Alle rom må holdes såpass oppvarmet at vannet i ledningene ikke fryser.  
 
Kast ikke fremmedlegemer i klosettet.  Avstenging av stigekran skal kun foretas etter 
at naboer som berøres av stengningen er varslet. 
 
Vannlekkasjer  
Vannlekkasjer er hovedsakelig andelseiers ansvar.  Skader som oppstår hos naboen 
under, må dekkes av andelseier som har forårsaket lekkasjen.  Unntak er brudd på 
stigeledning. 
 
 
PRAKTISKE REGLER  
 
Avfall  
Restavfall er det som blir igjen etter at du har sortert ut papir, glass, metallemballasje, 
klær, farlig avfall og grovavfall. Dette skal i brønnene med merket "? - restavfall" 
Ting som er for stort til å gå ned i avfallsbrønnene skal tas vare på i bod/leilighet fram 
til loft- og kjellerrydding som vi har 2 ganger i året, vår og høst. Papp som ikke går ned 
i avfallsbrønnene må brettes til de gjør det, eller oppbevares i bod til loft- og 
kjellerryddingene. 
Malerester/spann er miljøavfall og skal leveres til Miljøstasjon. Elektriske og 
elektroniske produkter betegnes som EE-avfall (alt som bruker strøm eller batterier). 
EE-avfall skal leveres til forhandlere av elektriske produkter.  
 
Hundehold  
Det er tillatt med godkjent førerhund, samt godkjent tjenestehund for politi og tollvesen 
i borettslaget etter søknad til styret.  Hundehold utover dette er ikke tillatt.  Det er tillatt 
å holde katt som holdes inne. 
 
Grilling  
Bruk av kullgrill på balkong er ikke tillatt.  Bruk av gassgrill og elektrisk ild er tillatt. 
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Bruksoverlating (fremleie)  
Begrunnet søknad om framleie må godkjennes av styret, og ingen kan flytte inn før slik 
godkjenning foreligger. Søknadspapirer fås ved henvendelse til OBOS. 
 
Vaktmester  
Vaktmester skal påse at husordenen blir fulgt, og skal om nødvendig melde 
forsømmelse eller misbruk til styret. Som ansatt i borettslaget har vaktmester krav på å 
bli vist tilbørlig respekt og forståelse under utøvelsen av sine plikter. 
 
Styret  
Alle saker som ønskes tatt opp, må sendes skriftlig til borettslagets styre.  Mulige 
meldinger fra styret til borettshaverne skal gjelde og respekteres på samme vis som 
husordenens bestemmelser.  Borettshaverne gjøres oppmerksom på at husordens 
bestemmelser inngår som en del av leiekontrakten.” 
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7. VALG AV TILLITSVALGTE  
 
Innstilling fra valgkomiteen i Hovin borettslag til generalforsamlingen 2010 
 
Styremedlemmer (velges for 2 år) 

Ingrid Nergaard Fjeldstad   St. Jørgensvei 27 
Trine Tvetbråten    St. Jørgensvei 61 
Tor Andres Moen    St. Jørgensvei 23 

 
Styremedlemmer som ikke er på valg. 
Styreleder:   Magnus Haldorsen     St. Jørgensvei 5 
Styremedlem: Astrid Bergmål    St. Jørgensvei 20 
 
 
Varamedlemmer til styret (valgt for ett år)  
1. varamedlem:  Leif Gulliksen     St. Jørgensvei 57 
2. varamedlem:  Mari Grimstad    St. Jørgensvei 35 
3. varamedlem:  Bjørn Erik Myhre    St. Jørgensvei 5 
4. varamedlem:  Lars Henrik Paarup Michelsen   St. Jørgensvei 33 
5. varamedlem:  Christina Halvorsen    St. Jørgensvei 55 
   
 
Delegert til generalforsamlingen i Obos  
Delegert  Magnus Haldorsen    St. Jørgensvei 5 
Delegert  Astrid Bergmål    St. Jørgensvei 20 
Varadelegert  Ingrid Nergaard Fjeldstad   St. Jørgensvei 27 
Varadelegert  Trine Tvetbråten    St. Jørgensvei 61 
 
 
Styrets innstilling til valgkomite:  
Medlem:   Nina Paarup Michelsen   St. Jørgensvei 16 
Medlem:  Leif Gulliksen    St. Jørgensvei 57 
Medlem:  Magnus Haldorsen    St. Jørgensvei 5 
 
 
 
Oslo, mars 2010 
 
I valgkomiteen for Hovin Borettslag 
 
Nina Paarup Michelsen St Jørgens Vei 16, 0662 Oslo 
Leif Gulliksen St Jørgens Vei 57, 0662 Oslo 
Sverre Molandsveen St.Jørgens Vei 61, 0662 Oslo 
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Velkommen til deres nærbutikk med søndagsåpent 
 

Åpningstider 
Mandag - fredag   10.00 - 21.00 
Lørdag                 10.00 - 20.00 
Søndag                12.00 - 18.00 

 
Åpnet også alle helligdager hele året! 

 
7 Days 

St.Jørgensvei 49 
0662 Oslo 

Tlf:21383624 
E-post: h.dagligvare@gmail.com 

 
 

 
 

 


