
  

 

 

 
  

Til andelseierne i Hovin Borettslag 
 
Velkommen til generalforsamling. 
 
Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du 
leser gjennom heftet og viser din interesse for borettslaget ved å møte opp på 
generalforsamlingen. Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det 
styret som skal forvalte Hovin Borettslag det kommende året. 
 
  
Hvem kan delta på generalforsamlingen?  
 

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

 Det er kun én stemme pr. andel. 

 Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens 
husstand har rett til å være til stede og til å uttale seg.  

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

 En andelseier kan ta med en rådgiver til generalforsamlingen. Rådgiveren har bare 
rett til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det. 

 En andelseier kan møte ved fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn én 
andelseier, men der flere eier en andel sammen kan de ha samme fullmektig. En 
fullmakt kan trekkes tilbake når som helst. 

 
 
Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.  
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Innkalling til generalforsamling  
 

Ordinær generalforsamling i Hovin Borettslag 
avholdes onsdag 20. april 2016 kl. 19.00 på Hasle skole.

 
 
Til behandling foreligger: 
 
1. KONSTITUERING 

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

 
2. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2015 

A) Årsberetning og regnskap for 2015 
B) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 

 
3. GODTGJØRELSER  

A) Styret 
 
4. INNKOMNE FORSLAG 

A) Kjøp av fellesareal i St. Jørgens vei 65  
B) Kjøp av fellesareal og bod i St. Jørgens vei 23 
C) Utskiftning av vinduer og balkongdører 

Innkomne forslag er tatt inn som egne vedlegg. 
 
5. VALG AV TILLITSVALGTE 

A) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år 
B) Valg av 1 styremedlem for 1 år 
C) Valg av 4 varamedlemmer for 1 år  
D) Valg av valgkomité for 1 år 
E) Valg av 2 delegerte med vara til OBOS’ generalforsamling for 1 år 

 
 

Oslo, 07.03.2016 
Styret i Hovin Borettslag 

 
 Line Madelene Kirkeby        Guro Lundene Gladhaug   Marianne Høksaas                           

 
 

Umair Mehmood Imam   Kristin Flood Strøm    
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ÅRSBERETNING FOR 2015 
 
 
Tillitsvalgte 
Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: 
 
Styret 
Leder Line Madelene Kirkeby St. Jørgens Vei 5 
Styremedlem Guro Lundene Gladhaug St.Jørgens Vei 55 
Styremedlem Marianne Høksaas St.Jørgens Vei 20 
Styremedlem Umair Mehmood Imam St.Jørgens Vei 35 
Styremedlem Kristin Flood Strøm St.Jørgens Vei 6 
 

Varamedlem Sondre Asphoug St.Jørgens Vei 9 
Varamedlem Reidun Blankholm St.Jørgens Vei 10 
Varamedlem Marte Føynum Grotliheimir St.Jørgens Vei 23 
Varamedlem Anne Karine Nymoen Sigurd Hoels Vei 104 
 
Delegert til generalforsamlingen i OBOS 
Delegert 
Line Madelene Kirkeby St. Jørgens Vei 5 
Kristin Flood Strøm St.Jørgens Vei 6 
 

Varadelegert 
Guro Lundene Gladhaug St.Jørgens Vei 55 
Marianne Høksaas St.Jørgens Vei 20 
 
Valgkomiteen 
Sondre Asphoug St.Jørgens Vei 9 
Reidun Blankholm St.Jørgens Vei 10 
Anne Karine Nymoen Sigurd Hoels Vei 104 
 
Styret består i dag av 1 mann og 4 kvinner. Borettslaget sørger for at det ikke 
forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. 
 
Generelle opplysninger om Hovin Borettslag 
Borettslaget består av 540 andelsleiligheter.   
Hovin Borettslag er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjons-
nummer 950142898, og ligger i bydel Grunerløkka i Oslo kommune med følgende 
adresse: 
 

St Jørgens Vei 1-77 og 2-32 
 

Gårds- og bruksnummer :  
 122                   148     
 
Første innflytting skjedde i 1955. Tomten, kjøpt i 1986 er på 60.000 m2.  
 
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. 
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Borettslaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. 
Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad.  
 
Hovin Borettslag har 1 ansatt. Det er ikke rapportert om skader eller ulykker i 2015. 
 
Forretningsførsel og revisjon 
Forretningsførselen er utført av OBOS i henhold til kontrakt. Autorisert regnskapsfører 
(oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. 
Borettslagets revisor er PricewaterhouseCoopers AS. 
 
STYRETS ARBEID 
 
Styret har avholdt 14 møter i løpet av 2015. 
 
I løpet av året som har gått har styret jobbet med følgende prosjekter: 
 
Takutspring 
Ti av oppgangene i borettslaget hadde ikke takutspring. Dette gjaldt St. Jørgens vei 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 23, 25, 27 og 29. Takutspringene beskytter beboerne fra å få snø og is i 
hodet.  
Arbeidene ble utført av Prosjektmester AS under ledelse av OBOS Prosjekt. På grunn av 
forsinkelser hos stålleverandøren ble arbeidene noe forsinket, men prosjektet ble 
ferdigstilt i februar. 
 
Bytte av avfallsbrønner 
Avfallsbrønnene i borettslaget var i dårlig stand, og det var nødvendig med utskiftning av 
disse. Styret innhentet tilbud fra flere tilbydere og var i kontakt med andre borettslag for å 
få høre om deres erfaringer med de aktuelle leverandørene. BM Scandinavia AS ble valgt 
til jobben, og prosjektet ble ferdigstilt i november. 
 
I tilknytning til denne prosessen ble parkeringsplassen nedenfor Vaskeriet asfalter på nytt 
for å forbedre avrenningen av vann på parkeringsplassen. I tillegg ble trappen ved 
søppelbrønnen resatt ettersom trinnene var i ferd med å skli ut. Takk til tålmodige 
beboere i denne prosessen.  
 
Garasjeporter 
Garasjeportene ble skiftet ut i mars 2015. 
 
KOMMENDE REHABILITERINGS- OG VEDLIKEHOLDSPROSJEKTER 
 
Utskiftning av vinduer og balkongdører 
Svært mange av vinduene og balkongdørene i borettslaget er i dårlig stand, og styret har 
derfor satt i gang et forprosjekt for bytting av alle vinduer og balkongdører. Ettersom dette 
er et stort prosjekt trenger styret profesjonell hjelp til å lede dette. Slik sikrer vi at 
prosjektet blir gjennomført best mulig, både med tanke på pris og kvalitet, og at 
borettslaget får en god langvarig løsning.  Styret har innhentet tilbud på prosjektledelse 
og har valg OPAK som leverandør. 
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Prosjektleder fra OPAK har vært på befaring for å se på vindustypene i to ulike leiligheter, 
sammen med vaktmester og et styremedlem. Arbeidet med å skifte ut vinduer og 
balkongdører vil starte opp sommeren 2016, med forbehold om at generalforsamlingen 
vedtar prosjektet. 
 
Diverse vedlikehold 
Det skjer stadig løpende vedlikeholdsarbeid i borettslaget og alt blir ikke nevnt i 
årsberetningen. Eksempler på denne type arbeid er legging av ny asfalt, rensing av 
takrenner og utskifting av benker.  
 
KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2015 
 
Styret mener at årsregnskapet gir et riktig bilde av borettslagets eiendeler og gjeld, 
finansielle stilling og resultat. Informasjon om borettslagets forventede økonomiske 
utvikling er omtalt i årsberetningens punkt om budsjett for 2016. 
 
Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2015 er satt opp under 
denne forutsetning. 
 
Inntekter 
Driftsinntekter i 2015 var til sammen kr 17 552 015. 
 
Andre inntekter består i hovedsak av utleie vaskeri og salg av nøkler. 
 
Kostnader 
Driftskostnadene i 2015 var til sammen kr 13 040 079. 
 
Resultat  
Årets resultat på kr 3 550 908 fremkommer i resultatregnskapet og foreslås overført til 
egenkapital. 
 
Disponible midler 
Borettslagets disponible midler (omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld) var pr 
31.12.2015 kr 6 823 783 og viser borettslagets likviditet. De disponible midlene bør til 
enhver tid være positive, som en del av forutsetningene for videre drift.  
 
For øvrig vises det til de enkelte tallene i resultatregnskapet, balansen og notene.  
Styret er ikke kjent med hendelser etter 31.12.2015 som påvirker regnskapet i vesentlig 
grad. 
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KOMMENTARER TIL BUDSJETT FOR 2016 
 
Til orientering for generalforsamlingen legger styret fram budsjettet for 2016. 
Tallene er vist i kolonnen til høyre i resultatregnskapet. 
 
Kommunale avgifter i Oslo kommune 
Vann- og avløpsavgiften er redusert med 2 %, og renovasjonsavgiften øker med 7 %. 
Feieravgiften forblir uendret. 
 
Energikostnader 
I tråd med estimater fra aktuelle leverandører har styret budsjettert med samme 
energikostnader som for 2015. 
 
Forsikring 
Forsikringspremien for 2016 har økt med 10 %. Premieendringen er en følge av 
indeksjustering på bygninger på 3,3 % fra 1. januar, samt forsikringsselskapets 
individuelle prisjustering basert på skadehistorikken i Hovin Borettslag. 
 
Lån 
Hovin Borettslag har flyttet felleslånet over til OBOS Banken fra 01.01.16. 
Renten på lånet er på 2 % og er ferdig nedbetalt om 11 år 
 
For opplysninger om opprinnelig lånebeløp og restsaldo henvises til note i regnskapet. 
 
Innskuddsrente i OBOS-banken (pr. 1.1.2016) 
Driftskonto 0,15 % p.a 
Sparekonto 0,90 % p.a 
 
Forretningsførerhonorar 
Forretningsførerhonoraret er uendret for 2016  
 
Medlemskontingenten til OBOS er kr 200 pr. andelsleilighet for 2016. 
 
Felleskostnader 
I budsjettet har styret tatt hensyn til ovennevnte, samt øvrige prisendringer knyttet til 
produkter og tjenester borettslaget anskaffer. Dette danner grunnlaget for foreløpig 
fastsettelse av felleskostnader for 2016. 
 
Driften i 2016 forutsetter en økning av felleskostnadene på 2 % fra 01.03.16. 
 
De økte felleskostnadene i 2016 vil ifølge budsjettet øke borettslagets disponible midler.  
 
 
For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet.  
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Oslo, 07.03.2016 
Styret i Hovin Borettslag 

 
 

 Line Madelene Kirkeby/s/        Guro Lundene Gladhaug/s/   Marianne Høksaas/s/                           
 
 

Umair Mehmood Imam/s/   Kristin Flood Strøm/s/   
 
 
 

  



 
  
 
 

  

 
 

 
 

PricewaterhouseCoopers AS, Postboks 748 Sentrum, NO-0106 Oslo 

T: 02316, org. no.: 987 009 713 MVA, www.pwc.no 
Statsautoriserte revisorer, medlemmer av Den norske Revisorforening og autorisert regnskapsførerselskap 

 
 

 

Til generalforsamlingen i Hovin Borettslag  

 
 

Revisors beretning 

Uttalelse om årsregnskapet 

Vi har revidert årsregnskapet for Hovin Borettslag, som viser et overskudd på kr 3 550 908. 
Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2015, resultatregnskap, oppstilling over endring av 
disponible midler for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige 
anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. 

Styrets ansvar for årsregnskapet 

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

Revisors oppgaver og plikter 

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

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

Konklusjon 

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av 
den finansielle stillingen til Hovin Borettslag per 31. desember 2015, og av resultater for regnskapsåret 
som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i 
Norge. 

 



 
 
 
 
 
 

Revisors beretning - 2015 - Hovin Borettslag, side 2 

 

 
(2) 

 
 
 

 

Andre forhold 

Budsjettallene som fremkommer i årsregnskapet er ikke revidert. 

Uttalelse om øvrige forhold 

Konklusjon om årsberetningen 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i 
årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift 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, 18. mars 2016 
PricewaterhouseCoopers AS 
 

 
 
Cato Grønnern 
Statsautorisert revisor  
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72 HOVIN BORETTSLAG 

        

INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET 

        

Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskaps- 

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

        

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

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

        

   DISPONIBLE MIDLER   
. 

 

   Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 

   Note 2015 2014 2015 2016 

A.  DISP. MIDLER PR. 01.01.   6 187 036 3 733 439 6 187 036 6 823 783 

        

B. ENDRING I DISP. MIDLER: 

Årets resultat (se res.regnskapet) 3 550 908 5 183 674 3 099 000 3 216 000 

Tilbakeføring av avskrivning 15 48 487 92 322 125 000 125 000 

Fradrag kjøpesum anl.midler 15 0 -112 500 0 0 

Fradrag for avdrag på langs. lån 17 -2 962 647 -2 709 899 -2 828 000 -3 081 000 

B. ÅRETS ENDR. I DISP. MIDLER 636 748 2 453 597 396 000 260 000 

        

C. DISP. MIDLER PR. 31.12.   6 823 783 6 187 036 6 583 036 7 083 783 

        

SPESIFIKASJON AV DISPONIBLE MIDLER: 

Omløpsmidler   8 093 503 7 037 412   

Kortsiktig gjeld   -1 269 720 -850 376   

C. DISP. MIDLER PR. 31.12.   6 823 783 6 187 036   
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RESULTATREGNSKAP 

        

    Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 

   Note 2015 2014 2015 2016 

DRIFTSINNTEKTER: 

Innkrevde felleskostnader 2 17 385 838 17 034 512 17 723 000 17 806 000 

Andre inntekter  3 166 177 98 216 40 000 40 000 

SUM DRIFTSINNTEKTER   17 552 015 17 132 728 17 763 000 17 846 000 

        

DRIFTSKOSTNADER: 

Personalkostnader  4 -837 890 -749 987 -850 000 -850 000 

Styrehonorar  5 -300 000 -300 000 -300 000 -300 000 

Avskrivninger  15 -48 487 -92 322 -125 000 -125 000 

Revisjonshonorar  6 -15 188 -14 000 -15 000 -15 000 

Forretningsførerhonorar  -623 030 -530 236 -690 000 -623 000 

Konsulenthonorar  7 -77 903 -98 900 -150 000 -150 000 

Kontingenter   -108 000 -108 000 -108 000 -108 000 

Drift og vedlikehold  8 -4 437 387 -2 893 121 -4 500 000 -5 000 000 

Forsikringer   -827 026 -455 799 -700 000 -715 000 

Kommunale avgifter  9 -3 235 683 -2 743 801 -3 200 000 -3 300 000 

Andre anlegg  10 -19 540 -21 935 -200 000 -200 000 

Energi/fyring   -184 265 -174 663 -200 000 -200 000 

Kabel-/TV-anlegg   -984 146 -1 189 334 -950 000 -960 000 

Andre driftskostnader 11 -1 341 535 -1 207 823 -1 300 000 -1 300 000 

SUM DRIFTSKOSTNADER   -13 040 079 -10 579 920 -13 288 000 -13 846 000 

        

DRIFTSRESULTAT   4 511 937 6 552 808 4 475 000 4 000 000 

        

FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: 

Finansinntekter  12 100 221 151 414 0 100 000 

Finanskostnader  13 -1 061 250 -1 520 548 -1 376 000 -884 000 

RES. FINANSINNT./-KOSTNADER -961 029 -1 369 134 -1 376 000 -784 000 

        

ÅRSRESULTAT     3 550 908 5 183 674 3 099 000 3 216 000 

        

Overføringer: 

Til opptjent egenkapital  3 550 908 5 183 674   
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BALANSE 

        

    Note  2015 2014 

EIENDELER 

        

ANLEGGSMIDLER 

Bygninger   14  42 665 720 42 665 720 

Tomt      2 740 100 2 740 100 

Andre varige driftsmidler  15  224 359 272 846 

SUM ANLEGGSMIDLER       45 630 179 45 678 666 

        

OMLØPSMIDLER 

Kundefordringer     14 165 11 520 

Kortsiktige fordringer  16  83 393 960 869 

Driftskonto OBOS-banken    866 410 916 082 

Skattetrekk OBOS-banken    31 534 0 

Sparekonto OBOS-banken    7 098 001 5 148 941 

SUM OMLØPSMIDLER       8 093 503 7 037 412 

        

SUM EIENDELER         53 723 682 52 716 077 

        

EGENKAPITAL OG GJELD 

        

EGENKAPITAL 

Innskutt egenkapital 540 * 100    54 000 54 000 

Opptjent egenkapital     9 621 200 6 070 293 

SUM EGENKAPITAL       9 675 200 6 124 293 

        

GJELD 

        

LANGSIKTIG GJELD 

Pante- og gjeldsbrevlån  17  40 390 162 43 352 809 

Borettsinnskudd   18  2 388 600 2 388 600 

SUM LANGSIKTIG GJELD       42 778 762 45 741 409 

        

KORTSIKTIG GJELD 

Leverandørgjeld     1 101 015 704 245 

Skyldig til offentlige myndigheter 19  58 821 39 565 

Påløpte renter     3 645 6 414 

Annen kortsiktig gjeld  20  106 239 100 152 

SUM KORTSIKTIG GJELD       1 269 720 850 376 

        

SUM EGENKAPITAL OG GJELD     53 723 682 52 716 077 

Pantstillelse   21  72 426 200 72 426 200 

Garantiansvar     0 0 
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Oslo, 07.03.2016 
Styret i Hovin Borettslag 

 
 

 Line Madelene Kirkeby/s/        Guro Lundene Gladhaug/s/   Marianne Høksaas/s/                           
 
 

Umair Mehmood Imam/s/   Kristin Flood Strøm/s/   
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NOTE: 1 

REGNSKAPSPRINSIPPER 

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, god regnskaps- 

skikk for små foretak og etter forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag. 
. 

INNTEKTER 

Felleskostnadene inntektsføres månedlig. 

        

HOVEDREGEL FOR KLASSIFISERING OG VURDERING AV EIENDELER OG GJELD 

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige 

poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til 

anskaffelseskost. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. 

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdi- 

fallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på 

etableringstidspunktet. 

Bygninger er ikke avskrevet da det er gjennomført vedlikehold som oppveier for verdi- 

forringelse. Tomter avskrives ikke. 

Andre varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes økonomiske 

levetid. 
. 

FORDRINGER 

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

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

de enkelte fordringene. 
. 

SKATTETREKKSKONTO 

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

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

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

lønnsutbetalinger i november eller desember har ikke tatt i bruk den nye kontoen. 
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NOTE: 2 

INNKREVDE FELLESKOSTNADER 

Felleskostnader      16 424 798 

Parkeringsleie      528 800 

Garasjeleie      93 600 

Lokaler       157 140 

Strøm motorvarmere     45 600 

Dører       276 000 

SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER     17 525 938 

        

REDUKSJON GRUNNET TOMME LEIEFORHOLD 

Parkeringsleie      -15 400 

Garasjeleie      -50 400 

Lokaler       -71 700 

Strøm motorvarmere     -2 600 

SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER     17 385 838 

        

NOTE: 3 

ANDRE INNTEKTER 

Vaskeriet      51 450 

Antenneplass      35 333 

Balkongplater   3 194 

Deloppgjør rettshjelpsdekning     70 000 

Salg av nøkler      6 200 

SUM ANDRE INNTEKTER         166 177 

        

NOTE: 4 

PERSONALKOSTNADER 

Ordinær lønn, fast ansatte     -483 431 

Overtid       -100 200 

Annen lønn, ikke feriepenger     -6 000 

Påløpte feriepenger      -70 036 

Arbeidsgiveravgift      -138 274 

Pensjonskostnader      -11 517 

AFP-pensjon      -15 437 

Yrkesskadeforsikring     -2 014 

Refusjon sykepenger     2 178 

Gaver til ansatte      -5 248 

Arbeidsklær      -7 912 

SUM PERSONALKOSTNADER       -837 890 

Det har gjennomsnittlig vært sysselsatt 1 årsverk i selskapet. Selskapet er pliktig til å ha 

tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har etablert pensjons- 

ordning som tilfredsstiller kravene i denne lov. 
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NOTE: 5 

STYREHONORAR 

Honorar til styret gjelder for perioden 2014/2015, og er på kr 300 000.  

I tillegg har styret fått dekket bl.a. styremiddag for kr 6 433, jf. note 11. 

        

NOTE: 6 

REVISJONSHONORAR 

Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr 15 188. 

        

NOTE: 7 

KONSULENTHONORAR 

Juridisk bistand      -60 404 

OBOS       -10 847 

OBOS Prosjekt AS      -1 534 

Andre konsulenthonorarer     -5 119 

SUM KONSULENTHONORAR       -77 903 

        

NOTE: 8 

DRIFT OG VEDLIKEHOLD 

Arkitekthonorar      -58 160 

Prosjektledelse      -39 263 

BM Scandinavia - avfallsbrønner    -1 448 575 

Prosjektmester AS - rehab tak inngangspartier   -901 563 

SUM STØRRE BYGNINGSMESSIGE VEDLIKEHOLD   -2 447 561 

Drift/vedlikehold bygninger     -770 174 

Drift/vedlikehold elektro     -68 478 

Drift/vedlikehold utvendig anlegg    -655 577 

Drift/vedlikehold fellesanlegg     -3 264 

Drift/vedlikehold heisanlegg     -41 708 

Drift/vedlikehold fyringsanlegg     -36 598 

Drift/vedlikehold brannsikring     -4 688 

Drift/vedlikehold ventilasjonsanlegg    -12 344 

Drift/vedlikehold garasjeanlegg     -236 974 

Kostnader leiligheter, lokaler     -98 763 

Egenandel forsikring      -30 000 

Kostnader dugnader      -31 258 

SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD       -4 437 387 

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

NOTE: 9 

KOMMUNALE AVGIFTER 

Vann- og avløpsavgift     -2 061 281 

Feieavgift       -84 898 

Renovasjonsavgift      -1 089 504 

SUM KOMMUNALE AVGIFTER       -3 235 683 
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NOTE: 10 

ANDRE ANLEGG 

A konto innbetaling      200 928 

Olje       -62 029 

Elektrisk energi           -158 439 

UNDERSKUDD BRENSEL 2015       -19 540 

        

NOTE: 11 

ANDRE DRIFTSKOSTNADER 

Container       -380 666 

Skadedyrarbeid/soppkontroll     -17 500 

Diverse leiekostnader/leasing     -5 119 

Driftsmateriell      -123 999 

Lyspærer og sikringer     -3 852 

Vaktmestertjenester      -52 500 

Vakthold       -160 520 

Renhold ved firmaer      -387 409 

Snørydding/gressklipping     -18 125 

Andre fremmede tjenester     -5 456 

Kopieringsmateriell      -7 439 

Trykksaker      -17 946 

Aviser, tidsskrifter, faglitteratur     -1 440 

Møter, kurs, oppdateringer mv.     -14 737 

Andre kostnader tillitsvalgte     -6 433 

Andre kontorkostnader     -39 505 

Telefon/bredbånd      -5 406 

Telefon, annet      -13 233 

Porto       -28 807 

Drivstoff biler, maskiner osv.     -34 510 

Vedlikehold biler/maskiner osv.     -15 462 

Bank- og kortgebyr      -1 470 

SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER     -1 341 535 

        

NOTE: 12 

FINANSINNTEKTER 

Renter av driftskonto i OBOS-banken    2 142 

Renter av sparekonto i OBOS-banken   98 000 

Andre renteinntekter      79 

SUM FINANSINNTEKTER         100 221 

        

NOTE: 13 

FINANSKOSTNADER 

Handelsbanken, renter     -1 060 170 

Handelsbanken, gebyr     -1 080 

SUM FINANSKOSTNADER         -1 061 250 
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NOTE: 14 
BYGNINGER 

Kostpris/Bokf.verdi 1956     22 177 400 

Oppskrevet 1972      2 119 420 

Tilgang 2008      8 000 000 

Tilgang 1999      10 368 900 

SUM BYGNINGER           42 665 720 

Tomten ble kjøpt i 1986 

Gnr.122/bnr.148 

Bygningene er ikke avskrevet. Styret har i stedet vurdert at tilstrekkelig vedlikehold er 

gjennomført, jf. noten om drift og vedlikehold. 

        

NOTE: 15 

VARIGE DRIFTSMIDLER 

Maskiner 

Tilgang 2005     100 039  
Avskrevet tidligere     -100 038  
       1 

Sandspreder 

Tilgang 2001     33 743  
Avskrevet tidligere     -33 742  
       1 

Snøfreser nr.1 

Tilgang 2014     112 500  
Avskrevet tidligere     -1 875  
Avskrevet i år     -11 250  
       99 375 

Snøfreser nr.2 

Kostpris      23 850  
Avskrevet tidligere     -8 234  
Avskrevet i år     -3 407  
       12 209 

Traktor 

Kostpris      236 813  
Avskrevet tidligere     -90 214  
Avskrevet i år     -33 830  
       112 769 

Wille 455 med utstyr 

Avgang 1900     -3  
Tilgang 2007     734 890  
Avskrevet tidligere     -734 886  
 
 
 
 
 

   

   

1 
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Wille Vikeplog 

Kostpris      1  
       1 

Wille Snøskuffe 

Kostpris      1  
       1 

Wille vanntank 

Kostpris      1  
       1 

SUM VARIGE DRIFTSMIDLER       224 359 

        

SUM ÅRETS AVSKRIVNINGER       -48 487 

        

NOTE: 16 

KORTSIKTIGE FORDRINGER 

Andre forskuddsbetalte kostnader (blir kostnadsført i 2016)  83 393 

SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER     83 393 

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

vedrører 2016, med motpost i leverandørgjeld. Utbetaling vil skje i 2016. 

        

NOTE: 17 

PANTE- OG GJELDSBREVLÅN 

Handelsbanken 

Lånet er et annuitetslån med flytende rente. 

Rentesatsen pr. 31.12.15 var 2,10 %. Løpetiden er 19 år. 

Opprinnelig 2008     -58 500 000  
Nedbetalt tidligere     15 147 192  
Nedbetalt i år     2 962 647  
       -40 390 160 

SUM PANTE- OG GJELDSBREVLÅN     -40 390 160 

        

        

NOTE: 18 

BORETTSINNSKUDD 

Opprinnelig 1956      -2 388 600 

SUM BORETTSINNSKUDD         -2 388 600 

        

NOTE: 19 

SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER 

Forskuddstrekk      -31 534 

Skyldig arbeidsgiveravgift     -27 287 

SUM SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER     -58 821 
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NOTE: 20 

ANNEN KORTSIKTIG GJELD 

Feriepenger      -70 034 

Leie antenneplass 2016 forskuddsbetalt   -36 205 

SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD     -106 239 

        

NOTE: 21 

PANTSTILLELSE 

Av anleggets bokførte gjeld er følgende sikret ved pant: 
. 

Borettsinnskudd      2 388 600 

Pantelån       40 390 162 

TOTALT             42 778 762 
. 

Eiendommen som er stillet som sikkerhet hadde pr. 31.12.2015 følgende bokførte verdi: 
. 

Bygninger      42 665 720 

Tomt       2 740 100 

TOTALT             45 405 820 
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INNKOMNE FORSLAG 
 
Forslag A  
Kjøp av fellesareal i St. Jørgens vei 65  
 
Vi er en husholdning i St. Jørgens vei 65, som ønsker å kjøpe det arealet av kjelleren som 
ligger direkte plassert under leiligheten vår. Dette arealet står per idag helt tomt og brukes 
kun for oppsamling av søppel før containere blir gjort regelmessig tilgjengelig i 
borettslaget.   
 
Husholdningen har bodd her i St. Jørgens vei i 4 år nå og stortrives, men ser at leiligheten 
etterhvert vil bli for liten når familien utvides. Istedet for å måtte flytte andre steder kunne vi 
veldig gjerne tenke seg å utvide leiligheten nedover. Vi observerer at dette allerede har 
blitt gjort i andre borettslag i nærområdet.  
 
Forslaget vil slik vi ser det bidra til å øke verdien til borettslaget ved at borettslaget vil 
inkludere større leilighetsstørrelser og kunne innta en bredere andel av boligmarkedet. 
Ved at vi kjøper dette arealet vil dette bidra til en likeledes reduksjon av fellesgjelden. 
Videre vil arealer som per idag står helt tomme komme til nyttig og høyt verdsatt bruk. 

Vi ønsker gjerne at forslaget tas stilling til under årets generalforsamling 2016. 

 

 

Mvh, 
Christina Aas & Karin Jensen 
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Styrets innstilling til forslag A: 
 
Styret støtter ikke forslaget. 
 
Styret vil innledningsvis bemerke følgende: 
 
Det foreligger ingen adgang til at andelseiere kan få kompensasjon for eventuelt bortfall av 
fellesareal, eller boder. Dette er areal som ikke tilhører den enkelte andel, men eies av 
borettslaget. Borettslaget har stilt dette arealet til disposisjon for de enkelte andelene. 
 
Styret forstår at det er ønskelig å utvide leilighetene. Men hvis det bygges ut leiligheter på 
loft eller i kjeller betyr det at mange beboere vil miste bodene sine og at tørkeloft og 
lagringsrom forsvinner. Det vil innebære at forbedringer for noen få vil gå ut over resten av 
beboerne. Det mener styret er en feil prioritering.  
 
Større bygningsendringer som dette krever videre godkjenning fra kommunen. Dette må 
hentes inn for hvert bygg, noe som også vil medføre ekstra kostnader. Vi kan videre 
forvente søknader angående installering av kjeller- og loftsvinduer. Dette øker 
vedlikeholdsutgiftene for fellesskapet samtidig som det også øker risikoen for 
bygningsskader, og dertil høyere forsikringskostnader.  
De fleste leilighetene ligger verken rett over kjeller eller rett under loft. Disse andelseierne 
kommer dårlig ut med dette forslaget da de vil oppleve at de får mindre bodplass/mister 
boder og fellesarealer og at en større andel av felleskostnaden går bort til vedlikehold av 
bygningene. 
 
Styret vil avslutningsvis bemerke at dersom generalforsamlingen ikke følger styrets 
innstilling bør det tas forbehold om at et eventuelt oppkjøp av fellesområder må utsettes til 
styret har fått gjennomført en tilfredsstillende analyse av hvilke totale kostnader dette vil 
medføre, for å sikre at alle andelseiere har nødvendig bakgrunnsinformasjon, og at saken 
behandles på en eventuell ekstraordinær generalforsamling.  
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Forslag B  
Kjøp av fellesareal og bod i St. Jørgens vei 23 
 
Ønske om kjøp av kjellerrom i St. Jørgens vei 23   
 
Vi ønsker å kjøpe kjellerrommet under stua vår i leilighetsnummer 1030. 
Dette for å utvide leiligheten vår med et ekstra oppholdsrom, da dette er et  
behov som øker mer og mer.  
 
Rommet under kjelleren er på ca. 12kvm, og brukes idag til å hensette møbler  
og andre ting. Dette har vi allerede et rom til i oppgangen vår (første rom inn til  
høyre inn etter kjellerdøra). Ønsket er å sette inn en liten trapp, slik at den blir  
koblet sammen med stua. Den beste løsningen hadde vært å byttet bod med  
Erlend i 3.etg, da trappen kunne gått ned rett inn til venstre i stua. Han har  
nemlig bod innerst til venstre ved døra inn til rommet. På den måten beholder  
man fortsatt stua oppe som en enhet og plassen foran balkongdøra blir ikke berørt. 
 
Vi godtar en høyere månedleie, da arealet på vår leilighet blir større.  
 
Vi vil selfølgelig bygge etter lover og regler.  
 
De som jeg har snakket med i oppgangen vår, har ingen motsigelser for denne ideen. 
 

 

 
Vi tenker at ved å øke arealet på leiligheter i St. Jørgens vei, øker også sjangsen  
for at folk blir boende her lengre, og gjennomtrekken blir mindre. Dette øker  
også det sosiale og vennskap/kjennskap/trygghetsfølelse forsterkes ved å kjenne  
sine naboer over lenger tid.  
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Her er feierluka eksludert, ikke inni vår leilighet. Boden til venstre for den  
eksisterende døra inn til kjellerrommet idag, blir da byttet med vår bod, og brukt  
til plass til trapp. Ut fra min måling er det sånn cirka der veggen som skiller bad  
og stue i vår leilighet. (Kanskje det blir snakk om to boder, da blir det snakk om bytte av to 
boder). 
 
Vi håper på positivt svar og at kjøpesummen for rommet blir regnet ut fra den  
betrakning av at rommet slik det står idag er ubrukt og at det må brukes en del  
penger itillegg for å oppnå en god nok standard som kreves for å være en del av en 
leilighet. 
 
Mvh, 
Marte Føynum Grotliheimir og Christian Borg Fosmo 
Leilighetsnummer 1030 
 
 
Styrets innstilling til forslag B: 
 
Styret støtter ikke forslaget. 
 
Styret vil innledningsvis bemerke følgende: 
 
Det foreligger ingen adgang til at andelseiere kan få kompensasjon for eventuelt bortfall av 
fellesareal, eller boder. Dette er areal som ikke tilhører den enkelte andel, men eies av 
borettslaget. Borettslaget har stilt dette arealet til disposisjon for de enkelte andelene. 
 
Styret forstår at det er ønskelig å utvide leilighetene. Men hvis det bygges ut leiligheter på 
loft eller i kjeller betyr det at mange beboere vil miste bodene sine og at tørkeloft og 
lagringsrom forsvinner. Det vil innebære at forbedringer for noen få vil gå ut over resten av 
beboerne. Det mener styret er en feil prioritering.  
 
Større bygningsendringer som dette krever videre godkjenning fra kommunen. Dette må 
hentes inn for hvert bygg, noe som også vil medføre ekstra kostnader. Vi kan videre 
forvente søknader angående installering av kjeller- og loftsvinduer. Dette øker 
vedlikeholdsutgiftene for fellesskapet samtidig som det også øker risikoen for 
bygningsskader, og dertil høyere forsikringskostnader.  
De fleste leilighetene ligger verken rett over kjeller eller rett under loft. Disse andelseierne 
kommer dårlig ut med dette forslaget da de vil oppleve at de får mindre bodplass/mister 
boder og fellesarealer og at en større andel av felleskostnaden går bort til vedlikehold av 
bygningene. 
 
Styret vil avslutningsvis bemerke at dersom generalforsamlingen ikke følger styrets 
innstilling bør det tas forbehold om at et eventuelt oppkjøp av fellesområder må utsettes til 
styret har fått gjennomført en tilfredsstillende analyse av hvilke totale kostnader dette vil 
medføre, for å sikre at alle andelseiere har nødvendig bakgrunnsinformasjon, og at saken 
behandles på en eventuell ekstraordinær generalforsamling.  
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Forslag C 
Utskiftning av vinduer og balkongdører 
 
Bakgrunn:  
 
Vinduene og balkongdørene i borettslaget er i dårlig stand, og de siste årene har det vært 
nødvendig å skifte ut de dårligste enkeltvis. Dette er en dyr og upraktisk løsning for 
borettslaget. Styret har derfor satt i gang et forprosjekt for bytting av alle gamle vinduer og 
balkongdører for å kartlegge omfanget og kostnader. Styret har mottatt flere henvendelser 
fra beboere som ønsker en totalutskifting, og det er også anbefalt i hht 
vedlikeholdsnøkkelen som OBOS prosjekt har utarbeidet for borettslaget. ‘ 
 
Styret valgte OPAK som forprosjektør etter å ha innhentet anbud på prosjektledelse. Slik 
sikrer vi at prosjektet blir gjennomført best mulig, både med tanke på pris og kvalitet, og at 
borettslaget får en god langvarig løsning.  
 
Prosjektleder fra OPAK har hatt befaring av vindustypene sammen med vaktmester og 
styret. Hvis generalforsamlingen vedtar utskifting av vinduer og balkongdører, vil vi starte 
opp med selve utskiftingen høsten 2016 med en varighet på 11-12 måneder. 
 
OPAK vil ha overoppsyn med gjennomføring av utskiftingen, innhente tilbud fra 
leverandører, ha kontakt med beboere og sørge for en utrullingsplan. De vil blant annet 
sikre at vi følger gjeldende krav til vinduer og dører, avfallsbehandling av gamle vinduer og 
dører og at leilighetene ser bra ut innvendig etter at vinduer og dører er skiftet. Beboerne 
må bidra med rydding og klargjøring av leiligheten i forkant, samt leve med litt støy og 
arbeid underveis.  
 
Nedstående budsjettoppstilling angir en estimert gjennomsnittlig budsjettpris pr enhet. 
 
Beskrivelse Antall Enhet Pris Sum ekskl. mva.

Nye vinduer 2144 stk 10 000kr         21 440 000kr                 

Vannfast blomsterbrett 2144 stk 700kr               1 500 800kr                   

Arbeid med gardiner, persienner etc. 542 leil. 1 000kr            542 000kr                       

Nye balkongdører 529 stk 12 000kr         6 348 000kr                   

Male kjellervinduer begge sider 267 stk 1 000kr            267 000kr                       

Reserver og uforutsett 10 % 3 000 000kr                   

Prosjektledelse 425 000kr                       

Sum ekskl. mva 33 522 800kr                 

Sum avrundet inkl. mva. 42 000 000kr                  
 
Det forutsettes at beboer bidrar med noe rydding og klargjøring. 
 
Prosjektleder fra OPAK vil være til stede på generalforsamlingen for å svare på spørsmål.  
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Forslag til vedtak: 
 
Hovin Borettslag vedtar at styret gis fullmakt til å fortsette arbeider med utskifting av dører 
og vinduer. Prosjektet gis en ramme på opp til 50 millioner kroner. Prosjektet skal 
lånefinansieres og blir fordelt etter vanlig fordelingsnøkkelprinsipp.  
 
Styrets innstilling til forslag C: 
Styret støtter forslaget 
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VALGKOMITEEN INNSTILLER FØLGENDE PERSONER: 
 

A. Som styremedlemmer for 2 år foreslås:  
 

Katja Hakvaag     St. Jørgens vei 6 
 
  Gaute Jensen Dalastøyl  St. Jørgens vei 14 
 

B. Som styremedlem for 1 år foreslås: 
 

Guro Gladhaug (gjenvalg) St. Jørgens vei 55 
 
  Styremedlemmer som ikke er på valg: 
 
  Line Madelene Kirkeby  St. Jørgens vei 5 
 
  Kristin Flood Strøm   St. Jørgens vei 6 

 
C. Som varamedlemmer for 1 år foreslås: 

 
 1. Lill-Ann Gulliksen    St. Jørgens vei 57 
 
 2.  Henriette Karlengen   St. Jørgens vei 14 
 
 3. Marianne Høksaas    St. Jørgens vei 20 
 
 4. Sondre Asphoug    St. Jørgens vei 9 
 

D. Som valgkomité for 1 år foreslås: 
 

Marianne Høksaas   St. Jørgens vei 20 
 
  Guro Gladhaug     St. Jørgens vei 55 
 

E. Som delegert til OBOS generalforsamling foreslås: 
 

Line Madelene Kirkeby  St. Jørgens vei 5 
 

Katja Hakvaag     St. Jørgens vei 6 
 
  Som vara for delegert til OBOS generalforsamling foreslås: 
 
  Kristin Flood Strøm   St. Jørgens vei 6 
 

Gaute Jensen Dalastøyl  St. Jørgens vei 14 
 

I valgkomiteen for Hovin Borettslag 
Sondre Asphoug 
Reidun Blankholm 
Anne Karine Nymoen 
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Orientering om borettslagets drift 
 
Styret  
Styret kan kontaktes på e-post hovin.borettslag@gmail.com eller ved å benytte 
postkassen utenfor Vaskeriet i nr 39.  
 
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. Tidspunkt 
for møtene ligger i møtekalenderen på hjemmesiden til borettslaget.  
 
Styret gjør oppmerksom på at alle saker som skal styrebehandles må sendes 
forvaltningskonsulenten skiftlig, gjerne per e-post. 
 
Retningslinjer for styrearbeid 
Styret har vedtatt retningslinjer for styrearbeid som klargjør de krav som stilles til de 
tillitsvalgte. Retningslinjene omhandler styreansvar knyttet til forvaltning av økonomiske 
verdier, habilitet, taushetsplikt, honorering og håndtering av utbetalinger. 
 
Informasjon til beboerne 
Styret distribuerer jevnlig informasjon i postkassene til beboerne og henger opp 
nyhetsbrev i oppgangene. I tillegg sendes det ut nyhetsbrev på e-post. Meld deg på  
e-postlisten via hovinborettslag.no 
 
Borettslaget har en egen hjemmeside: www.hovinborettslag.no. Det legges jevnlig ut 
informasjon fra styret om aktivitet i borettslaget. Nettstedet har hatt ca. 10.000 unike besøk 
i 2015. Her finner du bl.a. aktuell informasjon, viktig informasjon om vedlikehold, 
parkering/venteliste, leie av Vaskeriet og mye mer. Nettsiden ble flyttet og bygd opp på 
nytt som en Wordpress-side fra 1. januar 2016. 
 
Hovin borettslag har en Facebook-side (www.facebook.com/Hovinborettslag) med 501 
følgere (februar 2016). Facebook-siden er informasjonskanal for styret, men beboere kan 
også poste spørsmål og info til beboerorientering. 
 
Styret behandler ikke saker som diskuteres på Facebook da disse må sendes styret på e-
post eller legges i postkassen utenfor Vaskeriet. Styremedlemmer kan svare på enkle 
spørsmål, men kan ikke garantere for rask svartid. 
 
Vaktmester 
Vaktmester Bent Brustad ivaretar den daglige drift og det løpende vedlikeholdet i 
borettslaget.  
 
Vaktmesterkontoret har adresse St. Jørgens vei 39 og er åpent hverdager mellom kl. 07 
og kl. 08.  
 

http://www.hovinborettslag.no/
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Vaktmester kan også kontaktes på telefon 22 65 64 23, mobil 92 01 39 66 eller e-post 
vaktmester.hovin@gmail.com. Vennligst ikke ring utenom ordinær arbeidstid.  
 
Vektertjeneste 
Borettslaget har avtale med Securitas om vakthold. Dersom andelseier har behov for 
assistanse kan vektertjenesten kontaktes på 916 60 465. 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. 
 
Renhold 
Borettslaget har avtale med T&J Renholdsservice  om renhold av fellesarealene. Det 
vaskes ukentlig i vinterhalvåret og annenhver uke i sommerhalvåret. Styret oppfordrer alle 
beboere til å ta inn dørmattene sine før det vaskes. Det gjør jobben lettere for renholderne 
og sikrer at fellesarealene blir skikkelig rengjort. Informasjon om hvilke blokker som vaskes 
til hvilken tid ligger på hovinborettslag.no 
 
Vi minner om at det ikke skal oppbevares gjenstander i fellesarealene, slik som 
barnevogner, sykler, sko etc. Barnevogner og sykler må plasseres i sykkelbod eller på 
annet anvist sted. 
 
Parkering 
Borettslaget har 216 parkeringsplasser og 6 garasjeplasser som leies ut etter venteliste. 
Pr. 27.03.15 sto 96 andelseier på venteliste.  
 
Priser på parkeringsplass fra 1. mars 2011 - oppgitt pr måned  
· Parkeringsplass kr 200  
· Strømboks kr 400  
· Garasje kr 600  
 
Dersom du ønsker plass på venteliste, ta kontakt med vaktmester.  
 
Styret minner om at plassen ikke følger leilighetene. Leieforholdet opphører ved salg, 
overførsel eller fremleie av leilighet.  
 
Beboere kan ringe P-service på telefon: 412 55 384 eller sende e-post: post@pservice.no 
dersom de har behov for kortidsparkeringsbevis  for småveiene i borettslaget. Dette kan 
være i forbindelse med flytting eller andre spesielle situasjoner.  
 
Borettslaget har økt fra 1 til 2 fremleide parkeringsplasser til bilkollektivet.no for å gi 
beboere som ikke disponerer egen bil en mulighet til å inngå avtale om billeie. 
 
Styret oppfordrer beboere som har parkeringsplass til å låne bort plassen til en nabo  
uten plass når den står tom over tid (for eksempel ferie etc.). Dette ordnes privat, f.eks. 
ved å ta kontakt med de i oppgangen som ikke har parkeringsplass. 
 
Ladestasjoner for el-biler 
Kommunen har i løpet av februar omgjort noen vanlige gateparkeringsplasser til 
seks ladestasjoner for el-biler ved St. Jørgens vei 22. Se kommunens skilting for gjeldende 
regulering. 
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Drift av Vaskeriet 
Vaskeriet er Hovin borettslags kultur- og forsamlingshus. Borettslagets beboere kan leie 
Vaskeriet til private arrangementer for 100 kr timen, minimum 3 timer. Vaskeriet er flittig 
brukt av beboerne til ulike anledninger, spesielt til feiringer av alle slag. Vaskeriet brukes 
også til åpne arrangementer for hele borettslaget, og da er det gratis.  Det har vært 
arrangert ulike fellestilbud på vaskeriet i 2015, som leketreff, barseltreff, sykvelder og 
bruktmarked. Våren 2016 vil det også bli satt opp et fast sosialt dansetreff. 
 
Ønsker du å leie Vaskeriet, eller låne det til åpne arrangementer, se våre nettsider for 
ledige tider:  
http://www.hovinborettslag.no/Vaskeriet.aspx og ta kontakt på hovin.vaskeriet@mail.com. 
 
Vaskeriet har egen Facebookside: facebook.com/vaskeriet 
 
I 2015 var Vaskeriet utleid 46 ganger, noe som genererte en inntekt på kr 41 450,-. 
 
Aktiviteter i borettslaget 
Borettslaget har i 2015 hatt følgende aktiviteter: 
- flaggheising med korpsmusikk 17. mai 
- rusken 
- loft- og kjellerrydding vår og høst 
- julegrantenning med korpsmusikk første søndag i advent 
 
Skjøtsel 
Skjøtsel av uteområdene i borettslaget utføres av Steen & Lund Anleggsgartnermestere. 
Borettslaget inngikk i 2013 en ny avtale på tre år med Steen og Lund. Skjøtselsavtalen 
omfatter skjøtsel av stauder, buskefelt, klatreplanter, hekker, enkeltstående busker, nye og 
gamle trær. Dette innebærer fjerning av ugress, sørge for sunne vekstforhold, etterfyll og 
vedlikehold av barkdekke og klipping av hekker og busker. Vanningsanlegg og ettersyn av 
dette er også gartnerens ansvar. Gi gjerne beskjed til styret eller vaktmester dersom 
planter eller trær ikke gror som de skal. 
 
Det har blitt laget en tilstandsrapport om store trær i borettslaget. Noen av trærne er 
skadet eller syke og må felles, og det vil bli planet nye trær i de tilfellene det anbefales av 
gartner. 
 
Nøkler/skilt 
Nøkler til ytterdører kan kjøpes hos vaktmester til 200 kr + ekspedisjonsgebyr per stk. Skilt 
til ringeklokke og postkasse bestilles også hos vaktmester. Skilt er kostnadsfritt for 
beboere. 
 
Forsikring 
Borettslagets eiendommer er forsikret i OBOS Skadeforsikring AS med polisenummer 
10854. Forsikringen dekker bygningene og fellesareal. Forsikringen dekker også veggfast 
utstyr, bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig. Oppstår 
det skade i leiligheten, skal andelseier sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig og 
prøve å kartlegge årsaken til skaden. Skaden meldes til forsikringsavdelingen i OBOS på 
telefon 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. 
 

http://www.hovinborettslag.no/Vaskeriet.aspx
mailto:forsikring@obos.no
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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 én 
godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkingsutstyr i form av enten pulverapparat eller 
brannslange. Desember 2011 og januar 2012 ble brannutstyret skiftet ut med nye 
røykvarslere og nytt brannslukningsappart til hver enkelt boenhet. Brannslokningsapparat 
og røykvarslere i den enkelte leilighet tilhører borettslaget og skal stå igjen i leiligheten 
dersom du flytter. 
 
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 til 
vaktmester så snart som mulig. Styret oppfordrer alle til å snu pulverapparatet opp ned en 
gang i halvåret, slik at pulveret ikke klumper seg, samt sjekke at trykkmålerindikatoren står 
på grønt. 
 
Øvrig brannsikringsutstyr er redningsline i alle leiligheter som ligger 12 m over gateplan, i 
tillegg til at høyblokken i nr. 32 har brannslange i hver etasje.  
 
Branninnstruks henger ved inngangspartiet i hver oppgang. Vi oppfordrer alle beboere til å 
gjøre seg kjent med denne. 
 
HMS – Helse, miljø og sikkerhet 
Internkontroll innebærer at borettslaget er pålagt å vurdere risiko, planlegge, organisere, 
utføre, vedlikeholde og dokumentere forhold knyttet til helse, miljø og sikkerhet. 
 
Styret ivaretar internkontrollen av blant annet brannvern, felles elektrisk anlegg og 
lekeplassutstyr. Har borettslaget ansatte må det også oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven 
om vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet. Ved innkjøp av tjenester og ved dugnad er 
det spesielle rutiner som sikrer forsvarlig HMS. 
 
Beboerne/andelseierne plikter å foreta egenkontroll på det elektriske anlegget i 
leilighetene. 
 
I 2014 ble det gjennomført kontroll av det elektriske anlegget i fellesarealene. Det ble kun 
gjort mindre anmerkninger og det som ble påpekt ble utbedret etter kort tid.  
 
Desember 2015 hadde styreleder og vaktmester en befaring med boligseksjonen til Brann- 
og redningsetaten med veiledningsmøte vedrørende HMS, samt kontroll og tilsyn av 
skorsteiner og fyringsanlegget. Styret mottok en omfattende tilsynsrapport på bakgrunn av 
dette. Det ble kun oppdaget ett avvik, og dette gjaldt atkomst for feier på visse områder. 
Boligseksjonen godkjente styrets fremdriftsplan for retting. 
 
Skadedyrkontroll 
Styret opplevde at det tidligere engasjerte firmaet ikke gjorde en tilfredsstillende jobb og 
vurderte derfor andre selskaper. Styret valgte Oslo Veggdyrkontroll AS, som også 
benyttes i Valle og Lilleberg borettslag. 
Avtalen vedrørende rotter og mus med Oslo Veggdyrkontroll trådte i kraft november 2015. 
Gi gjerne beskjed til styret eller vaktmester dersom du opplever problemer med skadedyr. 
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Garantert betaling av felleskostnader 
Borettslaget har avtale med OBOS Factoring AS om garantert betaling av felleskostnader. 
OBOS garanterer for overførsel til borettslaget hver måned og overtar deretter alt ansvar 
og risiko for eventuell manglende innbetaling av felleskostnader. 
 
Utleie av egen bolig (bruksoverlating) 
Det er ikke tillatt å leie ut eller overlate bruken av boligen til andre uten styrets samtykke 
og godkjennelse av leietaker. Søknadsskjema for utleie/bruksoverlating fås ved 
henvendelse til OBOS. 
 
Forkjøpsrett 
Forkjøpsretten er en viktig medlemsfordel i OBOS. For hver enkelt bolig blir det ved salg 
fastsatt en egen frist for å melde bruk av forkjøpsretten (meldefrist). Medlemmer som vil 
benytte forkjøpsrett, kan melde seg direkte via OBOS annonsen på www.obos.no. 
Ved spørsmål om forkjøpsretten kan du henvende deg til OBOS på telefon 02333. 
 
Avtale om leveranse av elektrisk kraft 
OBOS har fremforhandlet en kraftavtale med LOS på vegne av selskapene forvaltet av 
OBOS. Hovin Borettslag er tilsluttet avtalen med kraftleveranse til våre fellesanlegg. 
 
Avtale om oljeleveranse 
Hovin Borettslag er tilsluttet OBOS’ avtale med Statoil Norge AS om levering av olje, gass 
og andre fyringsrelaterte produkter. 
 
Energimerking 
Ved salg eller utleie av boliger skal det utarbeides en energiattest. På 
www.energimerking.no kan andelseieren utarbeide energiattest for sin bolig. 
 
Digital-TV  
Viken Fiber/AltiBox leverer digital-tv i borettslaget. Den kollektive grunnpakken 
inneholder en HD dekoder og 25 tv-kanaler.  Ønskes en dekoder med harddisk og 
opptaksmulighet kan beboer velge dette selv til ekstra kostnad. Den kollektive avtalen 
betales over husleien, og gjelder kun TV.  Den kollektive tv-avtalen er i dag på 139 kroner 
pr boenhet. Ønsker du bredbånd, telefoni eller større tv-pakke kan du kontakte Viken Fiber 
direkte på telefon 02414, eller se vikenfiber.no. Se også hovinborettslag.no for mer info. 
 
Telefoni og bredbånd 
OBOS har avtale med Telio. Avtalen omfatter rabatter på hjemmetelefon, mobil, fast 
bredbånd og mobilt bredbånd. Rabatten fås ved å oppgi medlemsnummer/kundenummer i 
OBOS ved bestilling av tjenestene hos Telio. For ytterligere informasjon se www.obos.no. 
 
Andre tilbud til beboerne 
Styret har i løpet av 2015 oppdatert tilbud for peisovner og elektriker. Se 
hovinborettslag.no/beboere/tilbud-til-beboere/ for mer info.  
 
 
 
 
 
 

http://www.obos.no/
http://vikenfiber.no/
http://hovinborettslag.no/
http://www.obos.no/
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REHABILITERING OG STØRRE VEDLIKEHOLD  
2016 Oppgangene i St. Jørgens vei 9, 10, 11, 12, 13, 14, 23, 25, 27 og 29 manglet 

takutspring, disse ble ferdigstilt februar 2016. 
2015   Utskiftning av alle avfallsbrønnene i borettslaget 
2014  Bytte av tak i nr. 67-69 og 71-73. Utbygging av fibernett. 
2013   Utskiftning av ytterdører. Branntiltak i nr 32. Tilstandsvurdering av tak. 
2012   Utskiftning av inngangsdører til leilighetene. Ny varmepumpe til fyren i nr. 32. 

Oppgradering av flaggstangplass og lekeplass.  
Fornyelse av skjøtselavtale. Utvikling av vedlikeholdsrapport. Vedlikehold 
avfallsbrønner  

2011   Oppgradering av heisen i nr 32. Ombygging av vaskeriet til forsamlingshus. 
Sikring av glasstak over øverste balkong. Brannsikring, nye røykvarslere og 
brannslukningsapparat til alle leilighetene, redningsliner til leilligheter over 12 
meter.  

2010   Bytte av porttelefoner. Bytte til branndører til loftsrom og i kjeller. 
Asbestsanering i leilighetene.  

2009   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  
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1987    Vinduer skiftet / Ytterdører skiftet / Porttelefoner montert 
 
NABOLAGET 
Styret har engasjert seg i høringsrunder om saker som kan tenke seg å få følger for 
beboerne i Hovin borettslag. 
 
Grenseveien 61 
I desember 2014 ble reguleringsplanen for utbygging av Grenseveien 61 (hjørnetomta i 
krysset mellom Grenseveien og Gladengveien) behandlet i Bystyret. I forkant av 
behandlingen sendte styret inn en høringsuttalelse der vi ba om at byggehøyden 
begrenses til maks 4-5 etasjer, i tråd med planleggingsprogrammet for Ensjøbyen. 
Bystyret valgte imidlertid å støtte utbyggers alternativ om et høyere bygg. Bygget som stod 
på tomten er revet og det nye bygget er under oppføring.  
 
Vålerenga stadion 
VIF fotball har lenge hatt planer om å bygge ny stadion på Valle Hovin. Hovin borettslag 
har i den forbindelse vært opptatt av at ny stadion ikke må føre til større press på 
parkeringsplassene i St. Jørgens vei. I 2008 vedtok Bystyret å overføre en tomt som 
muliggjør stadionanlegget til VIF. Saken har senere blitt forsinket av ulike årsaker, men i 
fjor var saken om gaveoverføringen og reguleringsplanene oppe til politisk behandling. I 
august 2014 deltok daværende styreleder på et møte med byutviklingskomiteen hvor ulike 
interessenter var invitert til å fremme sine synspunkter. Bystyret behandlet saken i 
september 2014 og vedtok reguleringsplanen og opsjonsavtalen om gaveoverføring av 
den kommunale tomten til VIF.  
 
Planen innebærer at det skal bygges boliger og videregående skole i forbindelse med 
prosjektet. I desember 2014 ble leieavtalen med skolen som skal bygges i tilknytning til 
stadion (Valle videregående skole) vedtatt i Bystyret, noe som var en viktig forutsetning for 
finansieringen av prosjektet. Byggestart var sommeren 2015 og ferdigstillelse er etter 
planen høsten 2017. Styret vil følge med på sakens videre utvikling. 
 


