
  

 

 

Til andelseierne i Hovin Borettslag 
 

Velkommen til generalforsamling! 
 
 
Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2016. 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.  
  



 2  Hovin Borettslag   

 

 

Innkalling til generalforsamling  

Ordinær generalforsamling i Hovin Borettslag 
avholdes onsdag 5. april 2017 kl. 19.00 i aulaen på Hasle skole 

 
 
Til behandling foreligger: 
 
1. KONSTITUERING 

A) Valg av møteleder  
B) Godkjenning av de stemmeberettigede  
C) Valg av en til å føre protokoll og minst en andelseier som protokollvitne 
D) Godkjenning av møteinnkallingen  

 
2. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2016 

A) Årsberetning og regnskap for 2016 
B) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 

 
3. GODTGJØRELSER  

A) Styret 
B) Andre godtgjørelser 

 
4. INNKOMNE FORSLAG 

A) Kjøp av fellesarealer i kjellerne i borettslaget 
B) Branntetting på badene 

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

A) Valg av styreleder for 2 år 
B) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år 
C) Valg av 4 varamedlemmer for 1 år  
D) Valg av 2 delegert(e) med vara til OBOS’ generalforsamling for 1 år 
E) Valg av 2 personer til valgkomité for 1 år 

 
 

Oslo, 07.03.2017 
Styret i Hovin Borettslag 

 

 Line Madelene Løvik Kirkeby        Guro Lundene Gladhaug   Gaute Dalastøyl Jensen    
 

Henriette Karlengen   Kristin Flood Strøm    
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ÅRSBERETNING FOR 2016 

 
 
Tillitsvalgte 
Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: 
 
Styret 
Leder Line Madelene Løvik Kirkeby St. Jørgens Vei 5 
Styremedlem Guro Lundene Gladhaug St.Jørgens Vei 55 
Styremedlem Gaute Dalastøyl Jensen St.Jørgens Vei 14 
Styremedlem Henriette Karlengen St.Jørgens Vei 14 
Styremedlem Kristin Flood Strøm St.Jørgens Vei 6 
 
Varamedlem Sondre Asphoug St.Jørgens Vei 9 
Varamedlem Lill-Ann Marit Gulliksen St Jørgens Vei 57 
Varamedlem Marianne Høksaas St.Jørgens Vei 20 
 
Delegert til generalforsamlingen i OBOS 
Delegert 
Katja Haakvaag St.Jørgens Vei 6 
Line Madelene Løvik Kirkeby St. Jørgens Vei 5 
 
Varadelegert 
Gaute Dalastøyl Jensen St.Jørgens Vei 14 
Kristin Flood Strøm St.Jørgens Vei 6 
 
Valgkomiteen 
Guro Lundene Gladhaug St.Jørgens Vei 55 
Marianne Høksaas St.Jørgens Vei 20 
 
Styrets medlemmer 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 2 Grünerløkka 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 2016. 
 
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 2016 og en ekstraordinær generalforsamling. 
 
I løpet av året som har gått har styret jobbet med følgende prosjekter: 
 
Vindu- og balkongdørutskifting 
På generalforsamlingen i 2016 ble det vedtatt at vi skulle skifte vinduer og balkongdører i 
borettslaget. 
 
Vi fikk mange tilbakemeldinger og innspill fra beboere og det ble gjort befaringer i flere 
leiligheter sammen med vaktmester Bent Brustad og Morten Langvik, prosjektlederen fra 
OPAK. Innspillene fra beboerne og funn som ble gjort i leilighetene under befaringene, 
ble brukt for å lage en tydelig kravspesifikasjon til potensielle leverandører. Det kom inn 
tilbud til anbudskonkurransen fra fem entreprenører. Etter råd fra OPAK ble det holdt 
forhandlingsmøter med to av disse. Prosjektleder, vaktmester og en representant fra 
styret var med på forhandlingsmøtene. Leverandørene ble bedt om å komme med noen 
avklaringer og presiseringer av sine opprinnelige tilbud. VD Montasje ble valgt som 
leverandør og kontrakt ble signert i oktober 2016. 
 
Styret og OPAK vurderte flere løsninger etter innspill fra beboerne, men flere av disse 
løsningene ville krevd søknad om fasadeendring hos Plan- og bygningsetaten i Oslo 
kommune. Dette ville vært en tidkrevende og forsinkende prosess, og det var ønskelig å 
få satt i gang prosjektet så fort som mulig. For å holde tidsbruk og kostnader nede ble det 
derfor valgt tilnærmet samme løsning som tidligere. Alle boenheter får 3-lags vinduer og 
alle vinduer vil være mulig å åpne. Vinduene har barnesikring og kan åpnes med én 
hånd. Balkongdørene vil slå ut mot den minste flaten på balkongen.  
 
VD Montasje utførte de første oppmålingene i leilighetene i november og de første 
leilighetene fikk skiftet vinduer og dører 2. januar. Utskiftingen er godt i gang, og per 27. 
februar, har ca. 1/3 av enhetene fått skiftet sine vinduer og balkongdører. 
 
VD Montasje legger fortløpende informasjonsskriv i postkassene om hva de konkret skal 
foreta seg fremover og når de kommer til boenhetene. Beboerne får dermed beskjed i 
god tid. På nettsidene til borettslaget blir det lagt ut fortløpende informasjon om prosjektet 
slik at beboerne alltid har tilgang til den mest oppdaterte informasjonen. Dette ligger 
under fanen «for beboere». 
 
Prosjektet skal avsluttes innen utgangen av juni 2017. 
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Radon 
I juni måned ble det innledet et prosjekt i borettslaget for å undersøke radonverdiene i 
borettslagets grunnmasse og medfølgende bygningsmasse. Det ble innhentet tilbud fra 
tre leverandører, og styret inngikk avtale med Radonkonsult om å kjøpe 10 sporfilmer for 
å kunne gjennomføre en innledende undersøkelse av radonnivåene i 5 leiligheter i første 
etasje på ulike steder i hele borettslaget. Målingene tok 2 måneder, og ble igangsatt i 
desember.  
 
Målingene er nå sendt inn til Radonkonsult for analyse, og styret avventer rapport før 
man vurderer om det blir nødvendig med ytterligere tiltak. Det er for tiden høysesong for 
laboratoriene, men resultatene er ventet før sommeren. 
 
Rehabilitering av skorstein i nr. 55  
I forbindelse med at det ble oppdaget mye materialer i bunnen av en av skorsteinene, ble 
PEWI engasjert for å gjøre kameraundersøkelser av pipene i denne blokken. Det viste 
seg at røykkanalen var blitt ødelagt i forbindelse med installering av nye ildsteder. Feilene 
og skadene etter dette var av en slik karakter at hele røykkanalen måtte rehabiliteres. 
Dette er kostbart og det er derfor svært viktig at ildsteder installeres riktig. Beboer kan bli 
holdt ansvarlig dersom jobben ikke er utført riktig.  
 
På bakgrunn av at vi har fått henvendelser fra beboere om at de får røyk inn i leilighetene 
ved fyring tok PEWI samtidig stikkprøver av ytterligere 10 piper i borettslaget. Her ble det 
ikke avdekket noe som skal være årsak til at dette skjer. At man åpner luftelukene i 
leiligheten samtidig som man fyrer vil løse problemet, da dette forårsakes av trykket som 
oppstår.  
 
Brannceller i slukene på bad  
8. september i fjor mottok styret en rapport fra takstmann engasjert av OBOS forsikring i 
forbindelse med en potensiell forsikringssak på et bad i nr. 37, hvor det viste seg at var 
dårlig tetting rundt sluket i taket, noe som svekker branncellen mellom leilighetene. Dette 
er påkrevd i henhold til dagens standard, og skulle også vært gjort allerede i 
baderomsrehabiliteringen borettslaget hadde ansvar for i perioden 1996 til 2001. 
Styreleder tok straks kontakt med takstmann og fikk anbefalt at Oslo Brannsikring burde 
ta en befaring. Vi bestilte befaring omgående og innen 15 minutter etter at rapporten var 
mottatt, var befaringen booket. Oslo Brannsikring foretok befaring allerede neste morgen 
9. september og det ble avdekket at forholdet måtte utbedres. Dette ble gjort allerede 
neste virkedag, 12. september. 
 
I etterkant av dette har styret vært i kontakt med Boligseksjonen til Brann- og 
redningsetaten. De ble informert om forholdet og fikk tilsendt en fremdriftsplan som styret 
ba om deres kommentarer til. Dette ble umiddelbart godkjent av Boligseksjonen.  
 
Oslo Brannsikring anbefalte å befare 4 leiligheter til, som hadde den opprinnelige 
takkonstruksjonen. Dette fordi denne gjør det mulig å kontrollere takene, uten å påføre 
beboer og borettslag unødvendig kostnader og reparasjoner. 
 
Styret bestemte at vi ville føre kontroll i 6 leiligheter i seks ulike bygg. Da flere av 
beboerne vi var i kontakt med var på borte grunnet høstferie, ble undersøkelsene 
gjennomført 13. oktober. Av disse leilighetene ble det anbefalt at to burde utbedres. Det 
ble kun funnet ett bad med samme mangel, som var i samme oppgang som det første 
tilfellet, og et annet bad i en annen oppgang med antydning til samme feil, som var 
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vanskelig å se fordi man ikke har merket de ulike listingene etter dagens standard. Felles 
for disse badene er at de ble tatt tidlig i prosjektet. Basert på disse opplysningene og det 
faktum at lignende feil ikke har blitt oppdaget tidligere, er det nærliggende å tro at dette 
skyldes slett arbeid og dårlig etterkontroll i én oppgang. Dette ble fulgt opp og den ene 
leiligheten ble utbedret 18. november, i den andre leiligheten har vi hatt problemer med å 
få kontakt med beboer, men denne leiligheten ble utbedret 24. februar. 
 
Vi forstår at noen beboere kan bli engstelige av slike forhold. Derfor har styret hele tiden 
forholdt seg til profesjonelle aktører som er kyndige på dette området. Det var særlig 
betryggende for oss at Boligseksjonen til Brann- og redningsetaten var støttende og 
fornøyde med styrets fremdriftsplan. Situasjonen har vært slik den er siden 
baderomsrehabiliteringen som begynte i 1996 og ble avsluttet i 2001. Dagens styre 
hadde dermed ingen grunn til å tro at dette var et eksisterende problem, men vi har fulgt 
dette tett opp og er trygge på at vi har handlet riktig.  
 
Vi har også undersøkt muligheten rent juridisk for å ta dette videre med firmaet som 
utførte baderomsrehabiliteringen. Da dette ble sluttført i 2001, og problemet ble oppdaget 
i 2016, er eventuelle krav i saken foreldet.  
Styret ønsker også å betrygge beboerne om at svært mange har pusset opp sine bad i 
senere tid og at det aldri har blitt oppdaget slikt tidligere. 
 
Da Oslo Brannsikring ikke fant flere lignende saker som i nr. 37, tok styret i november 
kontakt med OBOS Prosjekt for å rådføre oss om videre oppfølging. Vi ble anbefalt å 
gjøre en forprosjektering med flere undersøkelser, før det blir bestemt om hele 
borettslaget skal undersøkes. OBOS Prosjekt ser på dokumentasjon fra rehabiliteringen 
og undersøker videre 4 leiligheter, som ikke ble undersøkt i forrige runde av Oslo 
Brannsikring. Når dette arbeidet er avsluttet vil OBOS Prosjekt lage en rapport om 
dagens situasjon og komme med eventuelle anbefalinger knyttet til tiltak. 
Resultatene av disse undersøkelsene er ikke klare, men styret vil informere beboerne om 
OBOS Prosjekts konklusjon og hva som vil gjøres i etterkant av dette. 
 
Styret ønsker en løsning på dette som sikrer at vi kan foreta etterkontroll av potensielle 
feilbehandlede sluk uten at dette skal koste altfor mye for hver enkelt andelseier. En ny 
kollektiv rehabilitering er ikke ønskelig, da flere beboere har bekostet oppussing av bad i 
etterkant. Ved en kollektiv rehabilitering vil alle bad måtte rives. Rørene, som er 
borettslagets ansvar, ble tatt i den opprinnelige rehabiliteringen og skal holde i mange år 
til.  
 
I begynnelsen av mars tok styret igjen kontakt med Boligseksjonen til Brann- og 
redningsetaten for å oppdatere de på hvordan saken står og sende en oppdatert 
fremdriftsplan. 15. mars mottok styret Boligseksjonens respons, og denne var fortsatt 
positiv til den pågående prosessen. Brann- og redningsetaten synes fremdriftsplanen 
styret jobber etter er veldig god. 
Styret har også avtalt med Brann- og redningsetaten at de vil holdes løpende oppdatert 
og at vi setter pris på deres tilbakemeldinger og eventuelle innspill. 
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Oljefyr i høyblokka 
Styret bestilte en ENØK-rapport fra OBOS Prosjekt, der det ble regnet på kost og nytte 
ved ulike måter å skifte ut oljefyren i nr. 32 på. Alle oljefyrer skal etter planen byttes ut 
innen 2020 i Oslo. Rapporten konkluderte ikke, men ga føringer på hvilke valg vi må ta 
for å få støtte fra Enova for å skifte ut innen 2020. Enova gir støtte til oppkobling av 
fjernvarme, biovarme eller endre til biopellets. Styret vurderer ulike tiltak, som å knytte 
oss på fjernvarmeanlegget, bytte ut olje med bio-olje eller eventuelt å fjerne oljefyr og 
radiatorer i nr. 32, og ha elektrisitet som eneste varmekilde.  
Sistnevnte bør legges frem for en generalforsamling, men det er ikke laget noen sak på 
dette denne gang. Styret jobber videre med denne saken. 
 
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 2016 
 
Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av borettslagets eiendeler og gjeld, 
finansielle stilling og resultat. Informasjon om borettslagets forventede økonomiske 
utvikling er omtalt i årsberetningens punkt om budsjett for 2017. 
 
Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2016 er satt opp under 
denne forutsetning. 
 
Inntekter 
Driftsinntekter i 2016 var til sammen kr 17 454 750. 
 
Kostnader 
Driftskostnadene i 2016 var til sammen kr 10 534 758. 
 
Resultat  
Årets resultat på kr 6 992 098 fremkommer i resultatregnskapet og foreslås overført til 
egenkapital. 
 
Disponible midler 
Borettslagets disponible midler (omløpsmidler fratrukket kortsikt gjeld) var pr 31.12.2016 
kr 10 268 732 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 31.12.2016 som påvirker regnskapet i vesentlig 
grad. 
 
KOMMENTARER TIL BUDSJETT FOR 2017 
 
Til orientering for generalforsamlingen legger styret fram budsjettet for 2017. 
Tallene er vist i kolonnen til høyre i resultatregnskapet. 
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Drift og vedlikehold 
I posten drift og vedlikehold er det beregnet kr 29 500 000 til større vedlikehold som 
omfatter utskifting av vinduer og balkongdører. 
 
Kommunale avgifter i Oslo kommune 
Oslo kommune har ikke budsjettert med endring i de kommunale avgiftene for 2017. 
 
Energikostnader 
I tråd med estimater fra aktuelle leverandører har styret budsjettert med samme 
energikostnader som for 2016. 
 
Forsikring 
Forsikringspremien for 2017 har økt med kr 2 799. Premieendringen er en følge av 
indeksjustering på bygninger på 4,2 % fra 1. januar, samt forsikringsselskapets 
individuelle prisjustering basert på skadehistorikken i Hovin Borettslag. 
 
Lån 
Hovin Borettslag har lån i Eika Boligkreditt til en rente på 1,95 %. 
For opplysninger om opprinnelig lånebeløp og restsaldo henvises til note i regnskapet. 
 
Innskuddsrente i OBOS-banken (pr. 1.1.2017) 
Driftskonto 0,15 % p.a 
Sparekonto 0,65 % p.a 
 
Forretningsførerhonorar 
Forretningsførerhonoraret øker med 3 % for 2017  
 
Medlemskontingenten til OBOS er kr 200 pr. andelsleilighet for 2017. 
 
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 2017. 
 
Driften i 2017 viser at borettslaget ikke har nok midler til å gjennomføre 
vindusrehabilitering uten et låneopptak på kr 25 000 000. Styret forventer ikke økning av 
felleskostnadene i 2017. 
 
Ifølge budsjettet vil nåværende felleskostnader sammen med låneopptaket, øke 
borettslagets disponible midler.  
 
For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet.  
 

 
 

Oslo, 07.03.2017 
Styret i Hovin Borettslag 

 

 Line Madelene Løvik Kirkeby/s/        Guro Lundene Gladhaug/s/   Gaute Dalastøyl Jensen/s/    
 

Henriette Karlengen/s/   Kristin Flood Strøm/s/   
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Statsautoriserte revisorer, medlemmer av Den norske Revisorforening og autorisert regnskapsførerselskap 
 

 

Til Generalforsamlingen i Hovin Borettslag  

Uavhengig revisors beretning 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon 

Vi har revidert Hovin Borettslags årsregnskap som viser et overskudd på kr 6 280 346. Årsregnskapet 
består av balanse per 31. desember 2016, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne 
datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et 
rettvisende bilde av borettslagets finansielle stilling per 31. desember 2016, og av dets resultater for 
regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god 
regnskapsskikk i Norge. 

Grunnlag for konklusjonen  

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de 
internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og 
plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av 
årsregnskapet. Vi er uavhengige av borettslaget slik det kreves i lov og forskrift, og har oppfylt våre 
øvrige etiske plikter i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis 
tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Øvrig informasjon 

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av årsberetningen og 
budsjettallene, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen. 

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den 
øvrige informasjonen.  

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det 
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og 
årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende 
inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen 
inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så 
henseende. 

Styrets ansvar for årsregnskapet 

Styret (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder 
for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. 
Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et 
årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller 
utilsiktede feil. 
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Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til borettslagets evne til fortsatt drift og 
opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn 
så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig 
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning 
som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti 
for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, 
alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av 
misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller 
samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert 
på årsregnskapet.  

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, 
utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg: 

 identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det 
skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å 
håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som 
grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter 
ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden 
misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger 
eller overstyring av intern kontroll. 

 opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å 
utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi 
uttrykk for en mening om effektiviteten av borettslagets interne kontroll. 

 evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om 
regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige 

 konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved 
avleggelsen av årsregnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger 
vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om 
borettslagets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig 
usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på 
tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er 
tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon om årsregnskapet og årsberetningen. Våre 
konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. 
Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at borettslaget ikke fortsetter 
driften. 

 evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert 
tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet representerer de underliggende 
transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettvisende bilde. 

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid 
revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har 
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(3) 

 
 
 

 

avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne 
kontrollen. 

Uttalelse om øvrige lovmessige krav 

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, 14. mars 2017 
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 2016 2015 2016 2017 

A.  DISP. MIDLER PR. 01.01.   6 823 783 6 187 036 6 823 783 10 268 732 

        

B. ENDRING I DISP. MIDLER: 

Årets resultat (se res.regnskapet) 6 280 346 3 550 908 3 216 000 -21 998 000 

Tilbakeføring av avskrivning 15 49 925 48 487 125 000 125 000 

Fradrag kjøpesum anl.midler 15 -57 513 0 0 0 

Tillegg for nye langsiktige lån 17 40 390 162 0 0 25 000 000 

Fradrag for avdrag på langs. lån 17 -43 217 972 -2 962 647 -3 081 000 -3 171 000 

B. ÅRETS ENDR. I DISP. MIDLER 3 444 949 636 748 260 000 44 000 

        

C. DISP. MIDLER PR. 31.12.   10 268 732 6 823 783 7 083 783 10 312 732 

        

SPESIFIKASJON AV DISPONIBLE MIDLER: 

Omløpsmidler   11 413 299 8 093 503   

Kortsiktig gjeld   -1 144 567 -1 269 720   

C. DISP. MIDLER PR. 31.12.   10 268 732 6 823 783   
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72  -  HOVIN BORETTSLAG 

        

RESULTATREGNSKAP 

        

    Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 

   Note 2016 2015 2016 2017 

DRIFTSINNTEKTER: 

Innkrevde felleskostnader 2 17 454 750 17 385 838 17 806 000 17 860 000 

Andre inntekter  3 72 105 166 177 40 000 40 000 

SUM DRIFTSINNTEKTER   17 526 855 17 552 015 17 846 000 17 900 000 

        

DRIFTSKOSTNADER: 

Personalkostnader  4 -821 133 -837 890 -850 000 -850 000 

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

Avskrivninger  15 -49 925 -48 487 -125 000 -125 000 

Revisjonshonorar  6 -14 875 -15 188 -15 000 -15 000 

Forretningsførerhonorar  -623 030 -623 030 -623 000 -650 000 

Konsulenthonorar  7 -25 972 -77 903 -150 000 -150 000 

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

Drift og vedlikehold  8 -2 192 104 -4 437 387 -5 000 000 -29 500 000 

Forsikringer   -767 446 -827 026 -715 000 -800 000 

Kommunale avgifter  9 -3 284 299 -3 235 683 -3 300 000 -3 500 000 

Andre anlegg  10 -24 248 -19 540 -200 000 -200 000 

Energi/fyring   -226 371 -184 265 -200 000 -200 000 

Kabel-/TV-anlegg   -889 154 -984 146 -960 000 -1 000 000 

Andre driftskostnader 11 -1 208 201 -1 341 535 -1 300 000 -1 300 000 

SUM DRIFTSKOSTNADER   -10 534 758 -13 040 079 -13 846 000 -38 698 000 

        

DRIFTSRESULTAT   6 992 098 4 511 937 4 000 000 -20 798 000 

        

FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: 

Finansinntekter  12 58 461 100 221 100 000 0 

Finanskostnader  13 -770 212 -1 061 250 -884 000 -1 200 000 

RES. FINANSINNT./-KOSTNADER -711 751 -961 029 -784 000 -1 200 000 

        

ÅRSRESULTAT     6 280 346 3 550 908 3 216 000 -21 998 000 

        

Overføringer: 

Til opptjent egenkapital  6 280 346 3 550 908   
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BALANSE 

        

    Note  2016 2015 

EIENDELER 

        

ANLEGGSMIDLER 

Bygninger   14  42 665 720 42 665 720 

Tomt      2 740 100 2 740 100 

Andre varige driftsmidler  15  231 946 224 359 

SUM ANLEGGSMIDLER       45 637 766 45 630 179 

        

OMLØPSMIDLER 

Kundefordringer     4 701 14 165 

Kortsiktige fordringer  16  827 642 83 393 

Driftskonto OBOS-banken    884 442 866 410 

Driftskonto OBOS-banken II    9 999 0 

Skattetrekkskonto OBOS-banken   32 080 31 534 

Sparekonto OBOS-banken    9 654 435 7 098 001 

SUM OMLØPSMIDLER       11 413 299 8 093 503 

        

SUM EIENDELER         57 051 065 53 723 682 

        

EGENKAPITAL OG GJELD 

        

EGENKAPITAL 

Innskutt egenkapital 540 * 100    54 000 54 000 

Opptjent egenkapital     15 901 547 9 621 200 

SUM EGENKAPITAL       15 955 547 9 675 200 

        

GJELD 

        

LANGSIKTIG GJELD 

Pante- og gjeldsbrevlån  17  37 562 352 40 390 162 

Borettsinnskudd   18  2 388 600 2 388 600 

SUM LANGSIKTIG GJELD       39 950 952 42 778 762 

        

KORTSIKTIG GJELD 

Leverandørgjeld     979 415 1 101 015 

Skyldig til offentlige myndigheter 19  58 696 58 821 

Påløpte renter     0 3 645 

Annen kortsiktig gjeld  20  106 456 106 239 

SUM KORTSIKTIG GJELD       1 144 567 1 269 720 

        

SUM EGENKAPITAL OG GJELD     57 051 065 53 723 682 

Pantstillelse   21  72 426 200 72 426 200 

Garantiansvar     0 0 

Oslo, __.__.2017, 
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Oslo, 07.03.2017 
Styret i Hovin Borettslag 

 

 Line Madelene Løvik Kirkeby/s/ Guro Lundene Gladhaug/s/ Gaute Dalastøyl Jensen/s/    
 

Henriette Karlengen/s/   Kristin Flood Strøm/s/   

 
 

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 15  Hovin Borettslag   

 

 

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 

Selskapet har egen separat skattetrekkskonto i OBOS-banken. Innskuddet tilhører 

myndighetene og kan ikke disponeres fritt. 

        

NOTE: 2 

INNKREVDE FELLESKOSTNADER 

Felleskostnader      16 780 310 

Parkeringsleie      525 000 

Garasjeleie      93 600 

Lokaler       157 140 

Strøm motorvarmere     45 600 

SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER     17 601 650 

        

REDUKSJON GRUNNET TOMME LEIEFORHOLD 

Parkeringsleie      -22 400 

Garasjeleie      -50 400 

Lokaler       -71 700 

Strøm motorvarmere     -2 400 

SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER     17 454 750 
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NOTE: 3 

ANDRE INNTEKTER 

Lokale-/lagerleie      27 500 

Antenneplass      36 205 

Balkongplater      1 000 

Salg av nøkler      7 400 

SUM ANDRE INNTEKTER         72 105 

        

NOTE: 4 

PERSONALKOSTNADER 

Ordinær lønn, fast ansatte     -477 916 

Overtid       -97 905 

Annen lønn, ikke feriepenger     -6 000 

Påløpte feriepenger      -69 099 

Arbeidsgiveravgift      -137 607 

Pensjonskostnader      -11 935 

AFP-pensjon      -10 530 

Yrkesskadeforsikring     -2 127 

Gaver til ansatte      -350 

Arbeidsklær      -7 665 

SUM PERSONALKOSTNADER       -821 133 

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. 

        

NOTE: 5 

STYREHONORAR 

Honorar til styret gjelder for perioden 2015/2016, og er på kr 300 000.  

I tillegg har styret fått dekket bl.a. julebord for kr 7 017, jf. noten om andre driftskostnader. 

        

NOTE: 6 

REVISJONSHONORAR 

Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr 14 875. 

        

NOTE: 7 

KONSULENTHONORAR 

OBOS       -15 441 

Andre konsulenthonorarer     -10 531 

SUM KONSULENTHONORAR       -25 972 
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NOTE: 8 

DRIFT OG VEDLIKEHOLD 

Arkitekthonorar      -1 919 

Prosjektledelse      -320 669 

Andre konsulent honorar - Enøkanalyser   -49 000 

Prosjektmester AS - sluttarbeider    -215 938 

A.Hansen's Blikkenslagerverksted AS - gangbaner   -279 160 

SUM STØRRE BYGNINGSMESSIGE VEDLIKEHOLD   -866 686 

Drift/vedlikehold bygninger     -199 717 

Drift/vedlikehold elektro     -105 006 

Drift/vedlikehold utvendig anlegg    -797 289 

Drift/vedlikehold heisanlegg     -81 071 

Drift/vedlikehold fyringsanlegg     -44 861 

Drift/vedlikehold brannsikring     -4 559 

Drift/vedlikehold ventilasjonsanlegg    -20 465 

Drift/vedlikehold søppelforbrenning anlegg   -25 500 

Kostnader leiligheter, lokaler     -40 950 

Egenandel forsikring      -6 000 

SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD       -2 192 104 

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

bygningene. 

        

NOTE: 9 

KOMMUNALE AVGIFTER 

Vann- og avløpsavgift     -2 019 940 

Feieavgift       -98 590 

Renovasjonsavgift      -1 165 769 

SUM KOMMUNALE AVGIFTER       -3 284 299 

        

NOTE: 10 

ANDRE ANLEGG 

A konto innbetaling      200 928 

Olje       -44 000 

Elektrisk energi           -181 176 

UNDERSKUDD BRENSEL 2016       -24 248 

        

NOTE: 11 

ANDRE DRIFTSKOSTNADER 

Container       -215 524 

Skadedyrarbeid/soppkontroll     -17 500 

Diverse leiekostnader/leasing     -7 342 

Driftsmateriell      -95 007 

Lyspærer og sikringer     -9 206 

Vaktmestertjenester      -72 656 

Vakthold       -167 720 

Renhold ved firmaer      -423 765 

Snørydding/gressklipping     -24 470 

Andre fremmede tjenester     -7 438 

Kontor- og datarekvisita     -7 490 
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Kopieringsmateriell      -9 075 

Trykksaker      -18 160 

Aviser, tidsskrifter, faglitteratur     -1 440 

Møter, kurs, oppdateringer mv.     -10 556 

Andre kostnader tillitsvalgte     -7 017 

Andre kontorkostnader     -599 

Telefon/bredbånd      -156 

Telefon, annet      -15 077 

Porto       -27 061 

Drivstoff biler, maskiner osv.     -21 444 

Vedlikehold biler/maskiner osv.     -48 031 

Bank- og kortgebyr      -1 469 

SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER     -1 208 201 

        

NOTE: 12 

FINANSINNTEKTER 

Renter av driftskonto i OBOS-banken    1 954 

Renter av sparekonto i OBOS-banken   56 434 

Andre renteinntekter      73 

SUM FINANSINNTEKTER         58 461 

        

NOTE: 13 

FINANSKOSTNADER 

Eika Boligkreditt AS - renter     -730 141 

Handelsbanken - renter     -39 521 

Eika Boligkreditt AS - gebyr     -550 

SUM FINANSKOSTNADER         -770 212 

        

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  
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       1 

Snøfreser nr. 1 

Tilgang 2014     112 500  
Avskrevet tidligere     -13 125  
Avskrevet i år     -11 250  
       88 125 

Snøfreser nr. 2 

Kostpris      23 850  
Avskrevet tidligere     -11 641  
Avskrevet i år     -3 407  
       8 802 

Traktor 

Kostpris      236 813  
Avskrevet tidligere     -124 044  
Avskrevet i år     -33 830  
       78 939 

Wille 455 med utstyr 

Avgang 1900     -3  
Tilgang 2007     734 890  
Avskrevet tidligere     -734 886  
       1 

Wille Vikeplog 

Kostpris      1  
       1 

Wille Snøskuffe 

Kostpris      1  
       1 

Wille vanntank 

Kostpris      1  
       1 

Lekeapparat 

Tilgang 2016     57 513  
Avskrevet i år     -1 438  
       56 075 

SUM VARIGE DRIFTSMIDLER       231 946 

        

SUM ÅRETS AVSKRIVNINGER       -49 925 

        

NOTE: 16 

KORTSIKTIGE FORDRINGER 

Fordringer/håndkasse for ansatte/tillitsvalgte   109 

Andre forskuddsbetalte kostnader (blir kostnadsført i 2017)  827 534 

SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER     827 642 

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

vedrører 2017, med motpost i leverandørgjeld. Utbetaling vil skje i 2017. 
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NOTE: 17 

PANTE- OG GJELDSBREVLÅN 

Eika Boligkreditt 

Lånet er et annuitetslån med flytende rente. 

Rentesatsen pr. 31.12.16 var 1,95 %. Løpetiden er 12 år. 

Opprinnelig 2016     -40 390 160  
Nedbetalt tidligere     0  
Nedbetalt i år     2 827 810  
       -37 562 352 

Handelsbanken 

Lånet er et annuitetslån med flytende rente. 

Rentesatsen pr. 31.12.16 var 2,10 %. Løpetiden er 19 år. 

Opprinnelig 2008     -58 500 000  
Nedbetalt tidligere     18 109 840  
Nedbetalt i år     40 390 162  
       0 

SUM PANTE- OG GJELDSBREVLÅN     -37 562 352 

        

NOTE: 18 

BORETTSINNSKUDD 

Opprinnelig 1956      -2 388 600 

SUM BORETTSINNSKUDD         -2 388 600 

        

NOTE: 19 

SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER 

Forskuddstrekk      -32 080 

Skyldig arbeidsgiveravgift     -26 616 

SUM SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER     -58 696 

        

NOTE: 20 

ANNEN KORTSIKTIG GJELD 

Feriepenger      -69 097 

Leie antenneplass 2017 betalt inn på forskudd   -37 359 

SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD     -106 456 

        

NOTE: 21 

PANTSTILLELSE 

Av anleggets bokførte gjeld er følgende sikret ved pant: 
. 

Borettsinnskudd      2 388 600 

Pantelån       37 562 352 

TOTALT             39 950 952 
. 

Eiendommen som er stillet som sikkerhet hadde pr. 31.12.2016 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 fellesarealer i kjellerne i borettslaget 
 
Vi er tre husholdninger i St. Jørgens vei som ønsker å kjøpe deler av det tomme 
kjellerarealet i henholdsvis hver vår blokk (St. Jørgens vei 23, 24 og 65). Vi ønsker å 
foreslå en vedtektsendring for borettslaget som kan åpne for at beboere som eier 
leiligheter beliggende direkte over deler av det felles kjellerarealet som per idag står helt 
tomt vil ha anledning til å søke styret om godkjenning for å kjøpe dette arealet av 
borettslaget. 

 

Kjellerarealet som husholdningene ønsker å kjøpe står som sagt i dag tomt og brukes ikke 
til noe annet enn å lagre søppel i påvente av container som kommer til våren/høsten. Det 
er andre arealer i kjellerene hvor dette kan lagres dersom vi får tillatelse til å kjøpe 
kjellerarealet.  Det er ingen kjellerboder eller annet i det kjellerområdet. Se vedlagte bilder 
som eksempel på forespørselen gjeldende i St. Jørgens vei 65. 

 

Det ble ytret på generalforsamlingen i fjor at det var ønskelig å gjøre om disse tomme 
kjellerlokalene til bl.a treningsrom for de i blokka, men dette er ikke tillatt i henhold til norsk 
lov, grunnet mangel på godkjente rømningsveier, høyde til tak osv. (Dette er tiltak de som 
kjøper kjellerarealet selvfølgelig må ordne for egen regning, slik at det det følger norsk lov 
og forskrifter.) 

 

Av de beboere i våre blokker som vi har snakket med angående dette kjøpet, så stiller de 
seg positive til at vi skal kunne få kjøpe arealet. 

 

Det er ønskelig å kjøpe deler av kjellerarealet slik at vi kan bygge ned, for å gjøre 
leilighetene større. Dette er blitt gjort i andre borettslag i nærområdet. (Valle Borettslag, 
Lilleberg Borettslag og Keyserløkka Borettslag) 

 

Vi (de andelseiere som ønsker å kjøpe kjellerområde under sine respektive leiligheter) er 
selv ansvarlig for alle kostnader dette må medføre. Dette gjelder bl.a søknad til Plan og 
Bygningsetaten og bygging i henhold til Norges lover og forskrifter. 

 

Hva får DU igjen for at enkelte leiligheter i 1. etg får kjøpe deler av kjellerlokalet? 

 Ved kjøp av fellesareal, så minker felleskostnadene for borettslaget. Det vil for 
eksempel si at din månedlige husleie kan bli lavere. 

 Fellesgjelden blir lavere, noe som øker verdien på alle leilighetene i borettslaget. 
Selv om du ikke går med flytteplaner enda, så vil dette bidra til at banken vil gi 
deg høyere lån, slik at du f.eks kan kjøpe drømmebilen eller hytta du alltid har 
ønsket deg på fjellet. 

 Siden du som beboer i borettslaget har førsterett på kjøp av leiligheter som 
selges her, så vil du selv kunne overgå andre sin OBOS-ansennitet slik at du får 
en leilighet hvor det allerede er bygd ned til kjeller, eller til en leilighet der det er 
åpnet opp for denne muligheten. 
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 Det vil også øke verdien på din egen leilighet, selv om den ikke har mulighet til å 
bygge ned til kjeller, fordi borettslaget som helhet vil ha tilgang til større 
leilighetskategorier. 

 Dine hyggelige naboer blir boende lenger i borrettslaget, fordi de ikke trenger å 
flytte grunnet familiøkning. 

 
Dersom beboerne i borettslaget godkjenner vår forespørsel, så vil ikke det si at alle 
leiligheter kan kjøpe det tomme kjellerarealet under seg helt uten videre. Det er Plan og 
Bygningsetaten som har det siste ordet og som må godkjenne dette etter at erfarene 
håndverkere har sendt inn søknad på vegne av beboer. 
Mvh, 

 

Christina Aas & Karin Jensen 
Leilighet, bolignr: H0101, St. Jørgens vei 65 

 

Marte Føynum Svensdottir & Christian Borg Fosmo 
Leilighet, bolignr: H1030, St. Jørgens vei 23 
 
Zuhur Mohamud & Jakob Emil Gjerstad Hjelme 
Leilighet, bolignr: H0102, St. Jørgens vei 24 
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Styrets innstilling til forslag A: 
 
Styret støtter ikke forslaget. 

 

Styret vil innledningsvis bemerke: 
 
Da det innsendte forslaget ikke berører boder men kun fellesarealer, blir ikke 
problemstillingene som reiser seg ved tap av boder behandlet i styrets innstilling. Videre 
synes vi det er naturlig å inkludere loftsarealer uten boder, slik som tørkeloft, i vår 
innstilling, da dette reiser de samme problemstillingene som ved tap av fellesarealer i 
kjellere.  
 
To av andelene som står som innsender av dette forslaget fremmet to svært lignende 
saker på generalforsamlingen i 2016. I årsberetningen fra i fjor fikk alle andelseiere og 
beboere tilsendt styrets innstilling til disse forslagene.  
Beboerne i disse andelene fikk dermed allerede for et år siden, innsyn i mange av styrets 
bekymringer. De har nå hatt et helt år på å forberede denne saken til årets 
generalforsamling og styret synes det er uheldig at det ikke er gjort et mer konkret arbeid i 
forhold til blant annet kostnader og vedlikehold. De har heller ikke kontaktet styret for å 
igangsette en dialog rundt dette for å innhente mer informasjon.  
Vi hadde forventet et mer utarbeidet forslag i denne situasjonen. 
 
Det foreligger ingen adgang til at andelseiere kan få kompensasjon for eventuelt bortfall av 
fellesarealer. Et eventuelt salg vil dermed ikke komme de berørte beboerne direkte til 
gode. Hva gjelder salgssum vil det være takst som benyttes og på råloft og kjellere vil 
dette være snakk om svært små beløp, slik at det ikke vil være betydelige summer som 
kommer borettslaget til gode. 
Dette var også forklart i styrets innstilling til de to svært like sakene som ble reist på 
fjorårets generalforsamling. At andelene fortsatt ikke har tatt dette til etterretning og fornyet 
sitt forslag, er uheldig. 
 
Dette er arealer som ikke tilhører den enkelte andel, men som eies av hele borettslaget. 
Borettslaget har stilt dette arealet til disposisjon for de enkelte andelene. Innsenderne 
skriver at bruken av disse arealene ikke er utbredt i de tre nevnte oppgangene, men 
vedtaket som er fremmet gjelder hele borettslaget og i de fleste oppgangene i borettslaget 
er fellesarealene aktivt i bruk og svært mange beboere setter stor pris på denne 
muligheten til ekstra lagring og benyttelse. 
 
21. februar ble fellesarealene i de tre nevnte oppgangene undersøkt og det stemmer ikke 
at disse ikke er i bruk og kjellerskissene som er vedlagt stemmer kun overens med 
kjelleren i nr. 65, ikke de to andre. Vi regner med at bildene som er vedlagt stemmer fra 
denne oppgangen, da dette er det eneste av rommene som nesten er tomt. I dette rommet 
er det en feierluke som det må være tilgang til utenfor en eventuell leilighet av 
sikkerhetsmessige årsaker, og hele dette arealet kan derfor ikke benyttes. 
I nr. 23 er det et rom på ca 12 m2 som potensielt er tilgjengelig, men her er det en 
feierluke som det må være tilgang til utenfor en eventuell leilighet av sikkerhetsmessige 
årsaker, og hele dette arealet kan derfor ikke benyttes.  
I nr. 24 er det to tilgjengelige rom på ca 10 m2 som begge er fulle av sykler. Disse 
rommene inneholder stoppekran og avløp som det må være tilgang til utenfor en eventuell 
leilighet av sikkerhetsmessige årsaker, og det er derfor lite av disse arealene som 
eventuelt kan benyttes. 
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Videre er det et rom til i nr. 24 på ca 35 m2, i dette rommet er det mye møbler som blir 
oppbevart av beboere. Her er det i tillegg to feieluker som det må være tilgang til utenfor 
en eventuell leilighet av sikkerhetsmessige årsaker, og hele dette arealet kan derfor ikke 
benyttes. 

 

Styret forstår at det er ønskelig å utvide leilighetene. Men hvis det bygges ut leiligheter på 
loft eller i kjellere betyr det at mange beboere vil miste tørkeloft og lagringsrom. Det vil 
innebære at forbedringer for noen få vil gå ut over resten av beboerne. Dette mener styret 
er en feil prioritering, og vi tar våre avgjørelser med tanke på majoriteten av beboerne i 
borettslaget. 

 

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. Alt dette er borettslagets ansvar og 
kan dermed ikke pålegges den andelen som kjøper fellesarealet. Dette blir dermed 
kostnader som vil fordeles på alle beboerne gjennom løpende kostnader for borettslaget 
og dette synes styret er uheldig. Dette er også informasjon som stod i årsberetningen i fjor, 
men som ikke er tatt til etterretning i forslag A. 
 
Det blir nevnt i forslaget at generalforsamlingene i Vallefaret, Lilleberg og Keyserløkka 
(Nord, Sør og Øst) borettslag har godtatt en slik endring av vedtektene. Dette stemme dog 
for kun 2 av de 5 borettslagene, Keyserløkka Øst og Valle borettslag, dette er skriftlig 
bekreftet av styrene i alle de nevnte borettslagene. 

 

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.  
 
 
Forslag til vedtak: 
Forslag A vedrørende kjøp av fellesarealer i kjellerne i borettslaget, tas ikke til følge. 
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Innkomne forslag 
 
Forslag B 
Branntetting på badene 
 
BAKGRUNN 
Da mine naboer i etasjen over startet oppussing av badet i leiligheten over  meg i slutten 
av august 2016, 
ble det avdekket at det ikke var godkjent brannskille imellom leilighetene våre. 
Dette er en grov svikt etter våtroms oppussingen av borettslagets bad fra 2001. 
Det ble sendt en takstmann til meg fra OBOS forsikring, Sigvart Sunde. I hans rapport 
7.september, ble det skrevet: 
  
PROBLEM/ VURDERING 
Grunnet denne avdekkende grove svikten i branntetting fra 2001, så anmodes borettslaget 
å bringe klaret i om tilsvarende kan avdekkes i andre våtrom i borettslaget. I så fall  må det 
snarlig iverksettes tiltak. 
  
PROSESS 
Hos meg ble det av styret bestilt tetting opp til etasjen over, dette er gjort. 
Det har blitt tatt noen stikkprøver av et fåtall andre leiligheter og avdekket flere feil. 
Hos min nabo som var en av stikkprøvene, er det også avdekket samme alvorlige feil, her 
er det fortsatt ikke gjort noe tetting. 
  
Oslo kommune Brann og redningsetaten skrev et brev til styret 3.okt. 2016, der de 
forutsetter at styret tar dette på alvor, og får kartlagt de faktiske forhold i løpet av kort tid. 
De skriver : Alle boenheter skal være en egen branncelle. Slik at hvis man lager et hull i 
etasjeskiller eller brannskilleveggene, skal disse tettes forskriftsmessig i ettertid. 
  
BEGRUNNELSE AV FREMME AV DENNE SAK 
Jeg som beboer av en enhet i Hovin borettslag ser på dette forholdet som så graverende 
at jeg forventer at styret informerer samtlige eiere om dette forhold.   
Det beskrevne forhold er av betydning for sikring av verdier, liv og helse. Brann og 
redningsetaten har pålagt styret at det snarlig iverksettes tiltak og status og fremdrift 
vedrørende dette forhold er ikke gjort kjent for beboerne. 
  
Forslag til vedtak : 
  
Generalforsamlingen instruerer styret til å: 
* Utarbeide en fremdriftsplan for å avdekke status i andre våtrom samt utbredelse i 
henhold til brev fra Brann og redningsetaten med målbilde om at utbedrelsen skal være 
ferdigstilt innen utgangen av 2017. 
* Informere beboerne om fremdrift/status vedrørende nevnte sak på månedlig basis via 
oppslag i fellesrom. ( eller annen hensiktsmessig form) 

 

  
Med vennlig hilsen 
Birgitte Hartmann 
St.Jørgens vei 37 
3etg. 
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Styrets innstilling til forslag B: 
 
Styret støtter ikke forslaget. 
 
For fremdrift og historikk i dette prosjektet, henviser styret til årsberetningens side 5 og 6 
med underoverskriften «Brannceller i slukene på bad». Som det fremkommer her, er styret 
allerede godt i gang med arbeidet og prosjektet prioriteres.  
 
Forslagsstiller er informert om at denne informasjonen ville bli fremlagt i årsberetningen. 
Beboeren er også informert om at styret ikke har anledning til å utgi ytterligere 
informasjon, før OBOS Prosjekt har avlagt sin rapport hvor de vil redegjøre for dagens 
situasjon og kommer med eventuelle anbefalinger knyttet til tiltak.  
Styret stiller seg derfor uforstående til at forslaget fremmes og har flere ganger invitert 
forslagsstiller til et avklaringsmøte, hvor styret kunne svare på de spørsmål vedkommende 
måtte ha, uten at vedkommende har ønsket å stille i slikt møte. 
 
Innledningsvis ser styret seg nødt til å adressere en grov feil i det innsendte forslaget. 
Det er en direkte usannhet at Brann- og redningsetaten «har pålagt styret at det snarlig 
iverksettes tiltak og status og fremdrift vedrørende dette forhold er ikke gjort kjent for 
beboerne».  
Styret ser svært alvorlig på at beboeren som har innsendt forslaget, ikke forholder seg til 
fakta om den reelle situasjonen. Vi stiller spørsmål ved en slik fremgangsmetode og synes 
det er uheldig at vedkommende synes å søke en mulighet for å fremstille forholdet mye 
verre enn det i realiteten er, noe som kan skremme noen beboere i borettslaget unødig. 
 
I brev av 13.10.16 skriver Boligseksjonen til Brann- og redningsetaten følgende: «Brann- 
og redningsetaten har full forståelse for at dagens styre ikke kunne vite om dette 
problemet. Det er derfor viktig at dere tar tak i problemet når det oppstår, slik dere nå har 
gjort». Videre skriver de: «Ut i fra de opplysningene dere sender oss ser det ut som styret 
har en fornuftig handlingsplan vedrørende problemet. Det er også viktig for dere at dette 
dokumenteres og arkiveres i deres internkontroll system. Lykke til videre i prosessen». 
 
Da styret ikke er fagpersoner på dette området, benytter vi utelukkende profesjonelle 
aktører som aktive parter i denne saken. Alle tiltak som har blitt gjennomført og som vil 
gjennomføres i fremtiden, er etter anbefalinger av de profesjonelle aktørene, som Oslo 
Brannsikring, OBOS Prosjekt og Boligseksjonen til Brann- og redningsetaten. 
 
Styrets oppgave er å forvalte midlene til borettslaget og treffe vedtak slik styret anser er til 
borettslagets og beboernes beste. Styret velges av generalforsamlingen og således er 
styret beboernes representanter og beboerne må legge sin lit til at styret gjennomfører de 
oppgavene som følger med vervet.   
 
Hvis styret skal ta opp alle kommende utviklinger til diskusjon med beboerne, vil det skape 
store forsinkelser. Arbeidet som allerede er påbegynt vil i perioder måtte stoppe helt opp. 
Dette vil igjen påføre borettslaget store kostnader, noe som betyr at man bruker 
unødvendige midler som beboerne er medeiere i. Dette er ikke ønskelig. 
 
I mars har styret igjen vært i kontakt med Boligseksjonen til Brann- og redningsetaten for å 
informere ytterligere om arbeidet som er gjort og arbeidet som er i igangsatt. Vi mottok 
deres tilbakemelding 15. mars og de skriver: «Vi har mottatt tilbakemeldingen du sendte 
oss. Framdriftsplanen ser veldig bra ut».  
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På dette grunnlaget ønsker styret å fortsette med det pågående arbeidet som planlagt. 
Styret har også avtalt med Brann- og redningsetaten at de vil holdes løpende oppdatert. 
 
 
Forslag til vedtak: 
Styret forsetter arbeidet med prosjektet som planlagt og informerer beboere gjennom 
oppslag i oppganger og på nettsiden, når rapporten til OBOS Prosjekt er klar. Vi forventer 
å kunne informere mer om fremdrift i april.  
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VALGKOMITEEN INNSTILLER FØLGENDE PERSONER: 
 

A. Som styreleder for 2 år foreslås:  
 

Mia Kværna      St. Jørgens vei 63 
 

B. Som styremedlemmer for 2 år foreslås:  
 

Kristin Flood Strøm   St. Jørgens vei 6 
 
  Ingrid Ihle Pedersen   St. Jørgens vei 32 
 
  Styremedlemmer som ikke er på valg: 
 
  Gaute Jensen Dalastøyl  St. Jørgens vei 14 
 
  Henriette Karlengen   St. Jørgens vei 14 
 

C. Som varamedlemmer for 1 år foreslås: 
 
 1. Silje Grimseid     St. Jørgens vei 21 
 
 2.  Marianne Høksaas    St. Jørgens vei 20 
 
 3. Guro Gladhaug     St. Jørgens vei 55 
 
 4. Line Madelene Kirkeby  St. Jørgens vei 5 
 

D. Som delegert til OBOS generalforsamling foreslås: 
 

Mia Kværna      St. Jørgens vei 63 
 

Kristin Flood Strøm   St. Jørgens vei 6 
 
  Som vara for delegert til OBOS generalforsamling foreslås: 
 
  Gaute Jensen Dalastøyl  St. Jørgens vei 14 
   

Henriette Karlengen   St. Jørgens vei 14 
 

E. Som valgkomité for 1 år foreslås: 
 

Henriette Karlengen   St. Jørgens vei 14 
 
  Line Madelene Kirkeby  St. Jørgens vei 5 
 
   

I valgkomiteen for Hovin Borettslag 

Guro Lundene Gladhaug 
Marianne Høksaas 
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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 St. Jørgens vei 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 beboere 
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 fikk nytt oppsett på hjemmesiden i 2016: hovinborettslag.no. Det legges 
jevnlig ut informasjon fra styret om aktivitet i borettslaget. Nettstedet har hatt 7520 unike 
besøk og 26 671 besøk totalt i 2016. Her finner du bl.a. nyheter, viktig informasjon om 
vedlikehold, parkering/venteliste, leie av Vaskeriet og mye mer. 
 
Hovin borettslag har en Facebook-side (www.facebook.com/Hovinborettslag) med 558 
følgere (februar 2017). Facebook-siden er ekstra informasjonskanal for styret, men 
beboere kan også poste enkle spørsmål og info til beboerorientering. Vi henstiller til god 
tone og nettvett på Facebook, da vi ønsker et godt naboskap. Det er selvsagt velkomment 
med konstruktiv kritikk, men dette tar vi gjerne på e-post eller direkte på beboermøtet, slik 
at vi unngår misforståelser.  
 
Styret behandler ikke saker på Facebook, men styremedlemmer kan svare på enkle 
spørsmål ved behov. 
 
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://hovinborettslag.no/
http://hovinborettslag.no/
http://www.facebook.com/Hovinborettslag
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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. 20.02.17 stod 120 andelseiere på venteliste. Dersom du ønsker plass på venteliste, ta 
kontakt med vaktmester.  
 
Priser på parkeringsplass fra 1. mars 2011 - oppgitt pr måned  

 Parkeringsplass kr 200  

 Strømboks kr 400  

 Garasje kr 600  
 
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 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 i 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 2016 omgjort noen vanlige gateparkeringsplasser til seks 
ladestasjoner for el-biler ved St. Jørgens vei 22, etter forespørsel fra styret.  
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 2016, som leketreff, dansekveld, bruktmarked, 
barneforestillinger og Halloweenfest. 

 

Ønsker du å leie Vaskeriet, eller låne det til åpne arrangementer, se våre nettsider for 
ledige tider på hovinborettslag.no/vaskeriet og ta kontakt på hovin.vaskeriet@gmail.com 

 

Vaskeriet har egen Facebookside: facebook.com/vaskeriet 
 
I 2016 var Vaskeriet utleid 47 ganger, noe som genererte en inntekt på kr 27 500,-. 
 
Aktiviteter i borettslaget 
Borettslaget har i 2016 hatt følgende aktiviteter: 

 flaggheising med korpsmusikk fra Hasle tut og blæs 17. mai 

 rusken-dugnad med pølser og is hos vaktmesteren etterpå 

 loft- og kjellerrydding vår og høst 

 julegrantenning med korpsmusikk fra Hasle skolekorps første søndag i advent 

 Halloweenfest (privat regi, åpent for alle) 
 
Skjøtsel og lekeplass 
Skjøtsel av uteområdene i borettslaget utføres av Steen & Lund Anleggsgartnermestere. 
Borettslaget inngikk i 2013 en ny avtale på tre år med Steen og Lund med løpende 
forlengelse. Skjøtselsavtalen omfatter skjøtsel av stauder, buskefelt, klatreplanter, hekker, 
enkeltstående busker, nye og gamle trær. Dette innebærer fjerning av ugress, sørge for 
sunne vekstforhold, etterfyll av dekke ved trær og klipping av hekker og busker. 
Vanningsanlegg og ettersyn av dette er også gartnerens ansvar. Steen og Lund fører også 
kontroll over lekeplassen. Gi gjerne beskjed til styret eller vaktmester dersom planter eller 
trær ikke gror som de skal. 
 
I 2016 ble hekker og bedd som ikke vokste som de skulle utbedret. I tillegg bestilte vi nytt 
huskestativ i regi av Steen og Lunds lekeplassavdeling, da det ble oppdaget råte i 
toppbjelken på det gamle under lekeplasskontrollen. Det har blitt plantet et bærbuskfelt på 
lekeplassen, og gjort rehabilitering av steintrammer utenfor nr.10, 12 og 14. Det er bestilt 
et oppdrag for å få på plass et nytt lekeapparat for barn mellom «huske-alder» og 
«klatrestativ-alder». Dette er planlagt våren 2017. 
 
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. 
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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. 
 
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 brannslukningsapparat 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 

mailto:forsikring@obos.no
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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 ytterpunktene av 
borettslagets bygninger med adressen St. Jørgens vei 1-7, 9-13, 15-21, 23-29, 31-37, 41-
47 og 49-55.  
 
Styret innhentet tilbud og inngikk avtale med Hansen Blikk vedrørende levering av nye 
takbrygger med rekkverk, for å øke sikkerheten for feiere eller andre som må ferdes på 
takene. Arbeidene begynte i uke 34 og tok åtte arbeidsdager å fullføre 
Boligseksjonen til Brann- og redningsetaten godkjente styrets fremdriftsplan for retting. 
 
Skadedyrkontroll 
Borettslaget har en avtale med Oslo Veggdyrkontroll AS vedrørende skadedyrkontroll, 
dette firmaet benyttes også 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. 
 
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. 
 
Digital-TV  
Viken Fiber/Altibox leverer digital-tv i borettslaget, og vi har en bindingsavtale med dem til 
1.1.2020. 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 (139 kr), og gjelder kun TV.   
Ønsker du fibernett, telefoni eller større tv-pakke kan du kontakte Viken Fiber direkte på 
telefon 02414, eller se vikenfiber.no/hovin. Se også hovinborettslag.no/alt-om-
hovin/digital-tv/ for mer info. 
 
 
 

http://www.obos.no/
http://vikenfiber.no/hovin
http://hovinborettslag.no/alt-om-hovin/digital-tv/
http://hovinborettslag.no/alt-om-hovin/digital-tv/
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Energimerking 
Ved salg eller utleie av boliger skal det utarbeides en energiattest. På 
www.energimerking.no kan andelseieren utarbeide energiattest for sin bolig. 
 
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 innhentet ulike tilbud for beboere, blant annet på peisovner, elektrikertjenester, 
sol- og innsynskjerming.  
Se hovinborettslag.no/beboere/tilbud-til-beboere/ for mer info. 
 
REHABILITERING OG STØRRE VEDLIKEHOLD  
2017 Vindu- og balkongdørutskifting. Selve utskiftingen ble igangsatt i januar 2017 

og forventes ferdigstilt i løpet av juli 2017. 
2016 Takbryggene på ytterpunktene av bygningene i St. Jørgens vei 1-7, 9-13, 15-

21, 23-29, 31-37, 41-47 og 49-55 hadde ikke tilstrekkelig sikring. Disse fikk 
nye takbrygger med rekkverk. 

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.  

http://www.obos.no/
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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 
 
 
 
 
 
 
NABOLAGET 
Styret har engasjert seg i høringsrunder om saker som kan tenke seg å få følger for 
beboerne i Hovin borettslag. 
 
Hovinbyen 
I november stilte styret med en representant på workshop med Plan- og bygningsetaten 
om Hovinbyen. Åtte arbeidsgrupper satt sammen av representanter fra andre naboer og 
involverte i planarbeidet, tegnet forslag til parker, stier, veier og aktivitetsområder på Valle 
Hovin og Hasle. For Hovin borettslag er det viktig at man videreutvikler park- og 
fellesområdet på Valle Hovin, slik at det kan brukes av flest mulig beboere til rekreasjon og 
aktivitet. Plan- og bygningsetaten tar med alle forslagene videre i arbeidet. 
 
For beboere som er interessert i planarbeidet, kan det leses mer på hovinbyen.no 
 
Hovinbekken III 
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.  
 
Styret har vært i kontakt med utbygger og salgsleder som informerer om at bygget er 
innflytningsklart i mai i år. 

http://hovinbyen.no/
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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 
2014 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 førstkommende høst, slik at både skole og stadion skal tas i bruk august 2017. 
Styret vil følge med på sakens videre utvikling. 
 
Kunstgressbane og parkeringsanlegg ved Teglverksdammen 
På den siden av Teglverksdammen hvor det i dag er en åpen plass, mot Hasle torg, er det 
planlagt en fotballbane med kunstgress og tilhørende underjordisk parkeringsanlegg. 
I mars 2016 mottok styret et nabovarsel i den anledning og vi sendte inn bemerkninger til 
planene, knyttet til mulige forstyrrelser for beboerne knyttet til lyd og lys fra anlegget.  
I desember 2016 fattet Plan- og bygningsetaten vedtak om igangsettelsestillatelse og det 
er planlagt at gravearbeidet skal oppstartes i løpet av mars 2017, men på grunn av tele i 
bakken, er det mulig dette må justeres noe.  
Styret har vært i kontakt med saksbehandler i Plan- og bygningsetaten og prosjektets 
ansvarlige arkitekt i Niels Torp AS. De kunne informere om at entreprenøren ønsker å 
ferdigstillelse prosjektet før frosten kommer, det vil si oktober 2017, av hensyn til at det 
skal legges kunstgress. Tiltakshaver er NG Commerce AS og ansvarlig søker i forhold til 
Plan- og Bygningsetaten er Niels Torp AS Arkitekter MNA. 
 
Hvis beboere ønsker å følge denne prosessen nærmere, kan dette gjøres ved å benytte 
saksnummer 201515909 på Plan- og bygningsetatens sider: 
http://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/main.asp. 

http://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/main.asp

