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Til andelseierne i Hovin Borettslag 
 
Velkommen til generalforsamling, onsdag 8 mai 2019 kl. 18:00 i Vaskeriet. 
 
Innkallingen inneholder borettslagets årsrapport og regnskap for 2018. 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 8 mai 2019 kl. 18:00 i Vaskeriet.

 
 
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. ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP FOR 2018 

A) Årsrapport og regnskap for 2018 
B) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 

 
3. GODTGJØRELSER  

A) Styret 
B) Godtgjørelse ifm branntettingprosjekt 

 
4. INNKOMNE FORSLAG 

A) Sykkelparkering  
B) Salg av kjellerareal i St Jørgens Vei 23 
C) Vedtektsendring punkt 8.1 (1)  

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 delegerte med vara til OBOS’ generalforsamling for 1 år 
E) Valg av valgkomité for 1 år 

 
Oslo,  20.03.2019 

Styret i Hovin Borettslag 
 

 Marit Mia Malo Kværna        Henriette Karlengen   Karine Heidi Kristiansen    
 

Ingrid Ihle Pedersen   Kristin Flood Strøm    
 
 
 

Protokoll fra Ordinær generalforsamling kan du få ved å henvende deg til OBOS  
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ÅRSRAPPORT FOR 2018 
 
 
Tillitsvalgte 
Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: 
 
Styret 
Leder Marit Mia Malo Kværna St.Jørgens Vei 63 
Styremedlem Henriette Karlengen St.Jørgens Vei 14 
Styremedlem Karine Heidi Kristiansen St. Jørgens Vei 32 
Styremedlem Ingrid Ihle Pedersen St.Jørgens Vei 32 
Styremedlem Kristin Flood Strøm St.Jørgens Vei 6 
 
Varamedlem 

 
Anna Gjertsen 

 
St.Jørgens Vei 43 

Varamedlem Silje Grimseid St.Jørgens Vei 21 
Varamedlem Gaute Dalastøyl Jensen St.Jørgens Vei 14 
Varamedlem Line Madelene Løvik Kirkeby St. Jørgens Vei 5 
Varamedlem Marianne Spilling St.Jørgens Vei 19 
 
Delegert til generalforsamlingen i OBOS 
Delegert 
Henriette Karlengen St.Jørgens Vei 14 
Marit Mia Malo Kværna St.Jørgens Vei 63 
 

Varadelegert 
Karine Heidi Kristiansen St. Jørgens Vei 32 
Kristin Flood Strøm St.Jørgens Vei 6 
 
Valgkomiteen 
Chris Klemmetvold St.Jørgens Vei 10 
Kim Løvlimo St.Jørgens Vei 14 
Ingrid Ihle Pedersen St.Jørgens Vei 32 
Kristin Flood Strøm St.Jørgens Vei 6 
 
Styrets medlemmer består i dag av ingen menn og 5 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 Grünerløkka i Oslo kommune med følgende 
adresse: 
 

St Jørgens Vei 1-77 2-32 
 

Gårds- og bruksnummer :  
 122                   148     
 
Første innflytting skjedde i 1955. Tomten, kjøpt i 1986, er på 60 000 m2.  
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Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen 
bolig i foretakets eiendom (borett), og å drive virksomhet som står i sammenheng med 
dette.  
 

Borettslaget driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. 
 

Borettslaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. 
Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad.  
 
Hovin Borettslag har 1 ansatt. Det har ikke vært skader eller ulykker i 2018 
 
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 
 
Rehabilitering av tak 

Vi har sammen med OBOS Prosjekt startet opp et forprosjekt i forbindelse med at vi 
trenger en rehabilitering/utskifting av takene i borettslaget. Vi vil gjøre et grundig forarbeid 
på et slikt viktig prosjekt og det er mange elementer som sees på: balkongtak, 
takdrenering, spilevegger og panelvegger på balkongene for å nevne noen. Vi vil komme 
tilbake med utfyllende informasjon om prosjektet, tidsplaner og eventuelle tilvalg. Vi ser for 
oss et informasjonsmøte og en ekstraordinær generalforsamling om dette innen utgangen 
av august. 
 
Brannsikring 

På fjorårets generalforsamling ble andelseierne informert om utilfredsstillende branntetting 
i leilighetene som følge av baderomsrenoveringen 20 år tilbake i tid. 

Det ble besluttet at alle bad skulle utbedres. Prosjektet hadde oppstart høsten 2018, og 
ble ferdigstilt til avtalt tid i januar 2019. 

Prosjektet ble ledet av OBOS prosjekt, og utførende entreprenør var Oslo Brannsikring. 
Styret er svært tilfredse med arbeidet som er nedlagt av begge parter, og tilbakemeldinger 
fra andelseierne bekrefter styrets oppfatning. 

Prosjektet hadde i utgangspunktet en antatt kostnad på 10 000 000,-, og det er gledelig å 
se at de faktiske kostnadene ble betydelige lavere enn våre første antagelser. 

TV og Fiber 

Vår nåværende kontrakt med Viken Fiber løper til 01.01.2020. Som nevnt i fjorårets 
årsberetning, vil styret gå i dialog med Viken og andre tilbydere med sikte på å få en avtale 
som gir stor grad av valgfrihet for den enkelte andel. 

Arbeidet med å innhente tilbud er i gang, og beboerne vil få mer informasjon mot slutten 
av inneværende år. 
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Kirsebærtrær 

I forbindelse med rehabilitering av uteområdene våre for en del år tilbake, ble det plantet 
flere kirsebærtrær tett inntil husveggene. 

Dessverre tok ikke landskapsarkitekten høyde for at disse trærne en dag ville vokse seg 
store og bli til sjenanse for beboere, og at de i tillegg ville medføre risiko for skade på den 
tilstøtende bygningsmassen. 

Vi har til nå forsøkt å tynne ut kronene, men dette var ikke en varig løsning. Vi ble derfor 
anbefalt å fjerne disse trærne før de blir virkelig store. Dette arbeidet er nå ferdigstilt. 

Trærne som ble fjernet sto utenfor 2 – 4 – 6 – 8 – 10 – 12 – 14 – 35 – 37 – 57 – 59 – 61 – 
63 – 65. 

Oljekjele i 32. 

Oslo har som mål å redusere klimagassutslippene med 36 prosent innen 2020. For å nå 
målet ønsker kommunen å kutte all fossil oppvarming innen neste år. 

Høyblokka i nr 32 er den eneste blokka med sentralfyring i St Jørgens vei, og denne er per 
dags dato oljefyrt. Vi har i samråd med OBOS Prosjekt undersøkt tilgjengelige alternativer, 
og har besluttet overgang til fjernvarme. 

Vi har søkt om støtte til fjerning av oljekjele og tilknytning til fjernvarme fra både Enøk og 
Obos tar Grønt Ansvar, og har fått tilsagn fra begge. Dette gjør at borettslagets utgifter til 
fjerning av oljekjele og etablering av fjernvarme omtrentlig halveres. 

Ladeplasser for El-bil 

Styret har gjennom OBOS Prosjekt fått utarbeidet en rapport om mulighet for ladeplasser 
for El-bil i borettslaget. Vi ser nå på hvordan vi skal gå frem for å utnytte de områdene som 
er aktuelle og det praktiske rundt opprettelse av dette. Vi vil også kartlegge hvor mange i 
borettslaget som kjører elbil, og som dette kan være aktuelt for.  

Grønne tiltak 
Styret har i år gått bort i fra å dele ut årsrapporten på papir til alle beboerne. Den ble sendt 

ut på e-post eller sms til de som har gitt sitt samtykke til digital kommunikasjon til OBOS. 

De som ikke har gitt dette samtykket fikk tilsendt en printet versjon av årsrapporten til sin 

postkasse.   

Vi vet at mange ønsker kommunikasjon via digitale kanaler og med 540 enheter vil printet 

kommunikasjon, spesielt årsrapporten med mange sider, genererer mye unødvendig bruk 

av papir.  

Samtykke til digital kommunikasjon betyr at OBOS og styret i borettslaget kan gi deg 
informasjon via sms og/ eller e-post. Dette gjør at beboere kan nåes raskere ved spesielle 
hendelser (f.eks ved vannlekkasjer) i borettslaget samt at annen informasjon kan 
distribueres mer effektivt. Din informasjon vil kun bli brukt til kommunikasjon av 
informasjon relevant for deg som beboer av Hovin Borettslag og vil på ingen måte bli delt 
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med andre aktører. Styret oppfordrer derfor alle beboere til å gi sitt samtykke til digital 
kommunikasjon neste gang det sendes forespørsel om dette. 
 
Forskningsprosjektet new water ways 
 
Borettslaget har inngått et samarbeid med So Central om deltakelse i forskningsprosjektet 
New Water Ways. Prosjektet skal finne nye og innovative løsninger på hvordan vi i byer 
håndterer overvann ved store nedbørsmengder, som en integrert del av en bærekraftig 
grønn byutvikling. Ett av delprosjektene skal undersøke hvordan vi på en god måte kan 
involvere beboere, innbyggere og lokale aktører (næringsliv, offentlige virksomheter, 
frivillige organisasjoner, mm) i dette arbeidet. Prosjektet har i den sammenheng etablert et 
samarbeid med Teglverket skole, hvor elevene og lærerne på skolen involveres i å bygge 
og forske på ulike tiltak som kan håndtere store nedbørsmengder på skolen og i nabolaget 
på en bedre måte enn i dag. Hovin Borettslag vil gjerne samarbeide med skolen om dette. 
Resultatene av arbeidet skal presenteres på ulike arrangementer i forbindelse med 
markering av Oslo som Europas miljøhovedstad 2019. 
 
Brannslukkingsutstyr 
 
I samarbeid med Trygg og Sikker er det gjennomført kontroll av alt brannslukningsutstyr 
og røykvarslere i borettslaget. I 2021 er det ti år siden røykvarslere og pulverapparater ble 
kjøpt inn av borettslaget og da skal røykvarslere og pulverapparater enten sendes til 
service på eksternt verksted eller byttes ut med nye. Det vil derfor ikke bli gjennomført 
kontroller av utstyret i 2019 eller 2020. 
 
Vaskeriet 
 
Vaskeriet er borettslagets kultur- og forsamlingshus. Alle beboere i Hovin BL kan leie dette 
lokalet til private arrangementer. Timeprisen er 100 kroner med en minsteleie på tre timer.  
 
Hvis noen ønsker å ha åpne arrangementer, kan man fritt leie lokalet. Dette gjelder også 
andre enn beboere i borettslaget vårt. 
 
Lokalet blir hovedsakelig brukt til bursdagsfeiringer, dåp, konfirmasjoner og andre 
feiringer. I 2018 har det også vært leid ut til dansetrening og rueda-samlinger. Når det 
gjelder åpne arrangementer, ble det holdt Halloween-fest for ungene i borettslaget. Det har 
også vært uteloppis. Begge disse i regi av entusiastiske beboere. I 2018 ble Vaskeriet leid 
ut 80 ganger (åpne og private arrangementer). Inntekten var på kr 26 200,- 
 
Du kan finne mer informasjon om Vaskeriet på nettsidene våre: 
https://hovinborettslag.no/vaskeriet/. På samme side finner du også kalender som viser 
hvilke datoer/tider som er ledige. Du kan også kontakte oss på 
hovin.vaskeriet@gmail.com. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://hovinborettslag.no/vaskeriet/
mailto:hovin.vaskeriet@gmail.com
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KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2018 
 
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 årsrapportens punkt om budsjett for 2019. 
 
Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2018 er satt opp under 
denne forutsetning. 
 
Borettslaget har negativ egenkapital i balansen (udekket tap). Dette er nærmere omtalt i 
årsregnskapet under noten for udekket tap.  
 
Inntekter 
Driftsinntekter i 2018 var til sammen kr 17 596 369. 
 
Kostnader 
Driftskostnadene i 2018 var til sammen kr 15 531 046. 
 
Resultat  
Årets resultat på kr 925 608 fremkommer i resultatregnskapet og foreslås overført til 
egenkapital. Eventuelt avdrag på langsiktig gjeld (lån) er ikke tatt hensyn til. 
 
Disponible midler 
Borettslagets disponible midler (omløpsmidler fratrukket kortsikt gjeld) var pr 31.12.2018  
kr 10 178 456 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 31.12.2018 som påvirker regnskapet i vesentlig 
grad. 
 
KOMMENTARER TIL BUDSJETT FOR 2019 
 
Til orientering for generalforsamlingen legger styret fram budsjettet for 2019. 
Tallene er vist i kolonnen til høyre i resultatregnskapet. 
 
Drift og vedlikehold 
I posten drift og vedlikehold er det beregnet kr 9 500 000 til større vedlikehold som 
omfatter bytte av vannrør i kjeller samt forprosjekt for takrehabilitering. 
 
Kommunale avgifter i Oslo kommune 
 Oslo Kommune la i sitt budsjettforslag til grunn en økning på 8,8 % for renovasjon og 9,5 
% for vann og avløp for 2019. Vi har ikke regnet med økning i feiegebyr. Eiendomsskatten 
følger egne satser. 
 
Energikostnader 
Energikostnadene har historisk sett har vært variable og er vanskelige å anslå. Som følge 
av en varm sommer i Norge i 2018 økte strømprisene rundt budsjetteringstidspunkt. Det er 
derfor foreslått en økning i elektrisk energi med 20 % sammenlignet med fjoråret. 
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Forsikring 
Forsikringspremien for 2019 er redusert med kr 110 000. Årsaken til dette er at styret har 
foretatt en anbudsrunde på forsikringen. 
 
Lån 
Hovin Borettslag har lån i Eika Boligkreditt med flytende rente på 1,95 % 
For opplysninger om opprinnelig lånebeløp og restsaldo henvises til note i regnskapet. 
 
Innskuddsrente i OBOS-banken (pr. 1.1.2019) 
Driftskonto 0,15 % p.a 
Sparekonto 0,80 % p.a 
 
Forretningsførerhonorar 
Forretningsførerhonoraret øker med 2,4 % i 2019 
 
Medlemskontingenten til OBOS er kr 200 pr. andelsleilighet for 2019. 
 
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 2019. 
 
Driften i 2019 forutsetter en økning av felleskostnadene på 5 % fra 1 mars 2019. 
 
På tross av de økte felleskostnadene viser budsjettet at borettslagets disponible midler 
reduseres, men styret mener det er forsvarlig i 2019. 
 
 
For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  
 
 

  

 
 

 
 

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  

Uavhengig revisors beretning 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon 

Vi har revidert Hovin Borettslag sitt årsregnskap som består av balanse per 31. desember 2018, 
resultatregnskap og oppstilling over endring av disponible midler 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 2018, 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 overholdt 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 omfatter informasjon i årsrapporten 
bortsett fra årsregnskapet og den tilhørende revisjonsberetningen. Øvrig informasjon omfatter også 
budsjettall som er presentert sammen med årsregnskapet. 

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 
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årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller 
utilsiktede feil. 

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 
for årsregnskapet 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.  

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til 
https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger. 

Uttalelse om andre lovmessige krav 

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, 28. mars 2019 
PricewaterhouseCoopers AS 
 

 
 
Cato Grønnern 
Statsautorisert revisor  

https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger
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HOVIN BORETTSLAG 

ORG.NR. 950 142 898, KUNDENR. 72 

        

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 

  

 

   
Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett    

 2018 2017 2018 2019 

A.  DISP. MIDLER PR. 01.01.   13 133 489 10 268 732 13 133 489 10 178 456         

B. ENDRING I DISP. MIDLER: 

Årets resultat (se res.regnskapet) 
 

925 608 -23 329 177 3 940 000 -2 106 000 

Tilbakeføring av avskrivning 15 78 103 62 193 125 000 80 000 

Fradrag kjøpesum anl.midler 15 0 -238 647 0 0 

Tillegg for nye langsiktige lån 18 0 29 700 682 0 0 

Fradrag for avdrag på langs. lån 18 -3 958 744 -3 330 295 -3 992 000 -4 057 000 

B. ÅRETS ENDR. I DISP. MIDLER -2 955 033 2 864 756 73 000 -6 083 000         

C. DISP. MIDLER PR. 31.12.   10 178 456 13 133 488 13 206 489 4 095 456         

SPESIFIKASJON AV DISPONIBLE MIDLER: 

Omløpsmidler 
  

12 053 631 14 208 659 
  

Kortsiktig gjeld 
  

-1 875 175 -1 075 171 
  

C. DISP. MIDLER PR. 31.12.   10 178 456 13 133 488 
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HOVIN BORETTSLAG 

ORG.NR. 950 142 898, KUNDENR. 72         

RESULTATREGNSKAP         

   
Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett    

 2018 2017 2018 2019 

DRIFTSINNTEKTER: 

Innkrevde felleskostnader 2 17 510 312 17 517 736 17 400 000 18 569 000 

Salg anleggsmidler 
  

0 299 999 0 0 

Andre inntekter 
 

3 86 057 83 259 0 0 

SUM DRIFTSINNTEKTER   17 596 369 17 900 994 17 400 000 18 569 000         

DRIFTSKOSTNADER: 

Personalkostnader 
 

4 -1 039 648 -836 794 -850 000 -950 000 

Styrehonorar 
 

5 -350 000 -350 000 -350 000 -400 000 

Avskrivninger 
 

15 -78 103 -62 193 -125 000 -80 000 

Revisjonshonorar 
 

6 -15 625 -15 125 -15 000 -20 000 

Andre honorarer 
  

-50 000 0 0 -20 000 

Forretningsførerhonorar 
 

-648 185 -638 605 -660 000 -665 000 

Konsulenthonorar 
 

7 -328 651 -77 032 -150 000 -300 000 

Kontingenter 
  

-108 000 -108 000 -108 000 -108 000 

Drift og vedlikehold 
 

8 -5 461 190 -31 502 147 -3 000 000 -9 500 000 

Forsikringer 
  

-749 956 -770 245 -820 000 -750 000 

Kommunale avgifter 
 

9 -3 539 704 -3 310 767 -3 520 000 -3 825 000 

Andre anlegg 
 

10 -99 801 -102 529 -200 000 -200 000 

Energi/fyring 
  

-304 944 -311 174 -250 000 -250 000 

TV-anlegg/bredbånd 
  

-893 962 -891 686 -1 000 000 -1 000 000 

Andre driftskostnader 
 

11 -1 863 277 -1 238 481 -1 200 000 -1 500 000 

SUM DRIFTSKOSTNADER   -15 531 046 -40 214 779 -12 248 000 -19 498 000         

DRIFTSRESULTAT     2 065 323 -22 313 784 5 152 000 -929 000         

FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: 

Finansinntekter 
 

12 86 250 78 843 0 0 

Finanskostnader 
 

13 -1 225 965 -1 094 236 -1 212 000 -1 177 000 

RES. FINANSINNT./-KOSTNADER -1 139 715 -1 015 393 -1 212 000 -1 177 000         

ÅRSRESULTAT     925 608 -23 329 177 3 940 000 -2 106 000         

Overføringer: 

Fra opptjent egenkapital 
 

0 15 901 547 
  

Udekket tap 
  

0 7 427 631 
  

Reduksjon udekket tap 
 

925 608 0 
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HOVIN BORETTSLAG 

ORG.NR. 950 142 898, KUNDENR. 72         

BALANSE         

   

 Note  2018 2017 

EIENDELER        

 
ANLEGGSMIDLER 

Bygninger 
  

 14  42 665 720 42 665 720 

Tomt 
    

 2 740 100 2 740 100 

Andre varige driftsmidler  15  330 297 408 400 

SUM ANLEGGSMIDLER       45 736 117 45 814 220        

 
OMLØPSMIDLER 

Kundefordringer 
 

 

 

 364 974 

Kortsiktige fordringer 
 

 16  725 374 156 294 

Driftskonto OBOS-banken 
  

 68 618 890 892 

Driftskonto OBOS-banken II 
  

 7 390 8 535 

Skattetrekkskonto OBOS-banken 
  

 39 150 23 172 

Sparekonto OBOS-banken 
  

 11 212 735 13 128 793 

SUM OMLØPSMIDLER       12 053 631 14 208 659        

 
SUM EIENDELER         57 789 747 60 022 879        

 
EGENKAPITAL OG GJELD        

 
EGENKAPITAL 

Innskutt egenkapital 540 * 100 
  

 54 000 54 000 

Udekket tap 
 

 17  -6 502 023 -7 427 631 

SUM EGENKAPITAL       -6 448 023 -7 373 631        

 
GJELD        

 
LANGSIKTIG GJELD 

Pante- og gjeldsbrevlån  18  59 973 995 63 932 739 

Borettsinnskudd 
 

 19  2 388 600 2 388 600 

SUM LANGSIKTIG GJELD       62 362 595 66 321 339        

 
KORTSIKTIG GJELD 

Leverandørgjeld 
   

 1 347 613 486 546 

Skyldige offentlige avgifter  20  74 201 48 083 

Påløpte renter 
   

 58 403 106 915 

Påløpte avdrag 
   

 267 797 325 829 

Annen kortsiktig gjeld 
 

 21  127 161 107 798 

SUM KORTSIKTIG GJELD       1 875 175 1 075 171        
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SUM EGENKAPITAL OG GJELD     57 789 747 60 022 879 

Pantstillelse 
 

 22 
 

102 426 200 102 426 200 

Garantiansvar 
 

 

  
0 0        

 
 
 

Oslo,  20.03.2019 
Styret i Hovin Borettslag 

 
 Marit Mia Malo Kværna/s/        Henriette Karlengen/s/   Karine Heidi Kristiansen/s/    

 
Ingrid Ihle Pedersen/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 

Inntektene inntektsføres etter opptjeningsprinsippet.  

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 
  

 

  
16 835 400 

Parkering 
   

 

  
522 800 

Forretningslokaler 
  

 

  
160 080 

Garasje 
   

 

  
98 400 

Strøm el-bil 
  

 

  
45 400 

Eiendomsskatt 
  

 

  
2 732 

SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER     17 664 812        

 
REDUKSJON GRUNNET TOMME LEIEFORHOLD 

Parkering 
   

 

  
-22 000 

Garasje 
   

 

  
-57 600 

Forretningslokaler 
  

 

  
-71 700 

Strøm el-bil 
  

 

  
-3 200 

SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER     17 510 312     
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NOTE: 3 

ANDRE INNTEKTER 

Lokale-/lagerleie 
  

 

  
26 200 

Automatpenger 
  

 

  
3 200 

Antenneplass 
  

 

  
37 957 

Noderom 
   

 

  
10 000 

Salg av tagger 
  

 

  
8 700 

SUM ANDRE INNTEKTER         86 057     

 

   

NOTE: 4 

PERSONALKOSTNADER 

Ordinær lønn, fast ansatte 
 

 

  
-608 003 

Overtid 
   

 

  
-124 609 

Annen lønn, ikke feriepenger 
 

 

  
-6 000 

Påløpte feriepenger 
  

 

  
-87 915 

Arbeidsgiveravgift 
  

 

  
-176 675 

Pensjonskostnader 
  

 

  
-12 276 

AFP-pensjon 
  

 

  
-15 055 

Yrkesskadeforsikring 
  

 

  
-2 155 

Arbeidsklær 
  

 

  
-6 960 

SUM PERSONALKOSTNADER         -1 039 648     

 

   

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 2017/2018, og er på kr 350 000. 
 

I tillegg har styret fått dekket bl.a. styremiddag for kr 10 111, jf. noten om  

andre driftskostnader.  

       
NOTE: 6 

REVISJONSHONORAR 

Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr 15 625. 
 

    

 

   

NOTE: 7 

KONSULENTHONORAR 

Tilleggstjenester, OBOS BBL 
 

 

  
-22 400 

OBOS Prosjekt AS 
  

 

  
-279 376 

Andre konsulenthonorarer 
 

 

  
-26 875 

SUM KONSULENTHONORAR         -328 651     
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NOTE: 8 

DRIFT OG VEDLIKEHOLD 

Prosjektledelse 
  

 

  
-327 836 

Hovedentreprenør - Oslo Brannsikring AS 
  

-3 272 409 

Endringer hovedentreprenør 
 

 

  
-214 842 

SUM STØRRE BYGNINGSMESSIGE VEDLIKEHOLD   -3 815 087 

Drift/vedlikehold bygninger 
 

 

  
-292 120 

Drift/vedlikehold VVS 
  

 

  
-32 893 

Drift/vedlikehold elektro 
 

 

  
-246 836 

Drift/vedlikehold utvendig anlegg 
 

 

  
-810 005 

Drift/vedlikehold heisanlegg 
 

 

  
-43 150 

Drift/vedlikehold fyringsanlegg 
 

 

  
-19 331 

Drift/vedlikehold brannsikring 
 

 

  
-148 534 

Drift/vedlikehold vaskerianlegg 
 

 

  
-4 255 

Drift/vedlikehold ventilasjonsanlegg  

  
-18 221 

Kostnader dugnader 
  

 

  
-30 759 

SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD       -5 461 190     

 

   

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

bygningene.  

       
NOTE: 9 

KOMMUNALE AVGIFTER 

Eiendomsskatt 
  

 

  
-39 508 

Vann- og avløpsavgift 
 

 

  
-2 120 812 

Feieavgift 
   

 

  
-92 375 

Renovasjonsavgift 
  

 

  
-1 287 009 

SUM KOMMUNALE AVGIFTER         -3 539 704     

 

   

NOTE: 10 

ANDRE ANLEGG/BRENSEL 

À konto innbetaling      200 928 

Olje 
   

 

  
-103 311 

Elektrisk energi           -197 419 

SUM UNDERSKUDD BRENSEL        -99 802     
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NOTE: 11 

ANDRE DRIFTSKOSTNADER 

Container 
   

 

  
-388 250 

Skadedyrarbeid/soppkontroll 
 

 

  
-17 955 

Diverse leiekostnader/leasing 
 

 

  
-183 305 

Verktøy og redskaper 
  

 

  
-25 172 

Driftsmateriell 
  

 

  
-99 569 

Lyspærer og sikringer 
  

 

  
-5 419 

Vaktmestertjenester 
  

 

  
-64 688 

Vakthold 
   

 

  
-206 625 

Renhold ved firmaer 
  

 

  
-625 221 

Snørydding/gressklipping 
 

 

  
-47 160 

Andre fremmede tjenester 
 

 

  
-6 954 

Kontor- og datarekvisita 
 

 

  
-25 150 

Trykksaker 
  

 

  
-18 160 

Aviser, tidsskrifter, faglitteratur 
 

 

  
-745 

Møter, kurs, oppdateringer mv. 
 

 

  
-2 761 

Andre kostnader tillitsvalgte 
 

 

  
-10 111 

Andre kontorkostnader 
 

 

  
-17 151 

Telefon, annet 
  

 

  
-12 555 

Porto 
   

 

  
-9 393 

Drivstoff biler, maskiner osv. 
 

 

  
-39 382 

Vedlikehold biler/maskiner osv. 
 

 

  
-46 896 

Bank- og kortgebyr 
  

 

  
-2 904 

Velferdskostnader 
  

 

  
-7 752 

SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER       -1 863 277     

 

   

NOTE: 12 

FINANSINNTEKTER 

Renter av driftskonto i OBOS-banken  

  
2 033 

Renter av sparekonto i OBOS-banken  

  
83 942 

Andre renteinntekter 
  

 

  
275 

SUM FINANSINNTEKTER         86 250     

 

   

NOTE: 13 

FINANSKOSTNADER 

Andre rentekostnader 
  

 

  
-206 

Renter og gebyr på lån i OBOS Boligkreditt 
  

-575 726 

Renter og gebyr på lån i Eika Boligkreditt AS 
  

-650 033 

SUM FINANSKOSTNADER         -1 225 965     
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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 
 

 

  
-35 625  

Avskrevet i år 
 

 

  
-11 250      

 

  
65 625 

Snøfreser nr. 2 

Kostpris 
  

 

  
23 850  

Avskrevet tidligere 
 

 

  
-18 455  

Avskrevet i år 
 

 

  
-3 407      

 

  
1 988 

Traktor 

Kostpris 
  

 

  
236 813  

Avskrevet tidligere 
 

 

  
-191 704  

Avskrevet i år 
 

 

  
-33 830 

 

     

 

 
11 279 

Wille Vikeplog 

Kostpris 
  

 

  
1       

 

 
1 

Wille Snøskuffe 

Kostpris 
  

 

  
1       

 

 
1 

Wille vanntank 

Kostpris 
  

 

  
1       

 

 
1 
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Lekeapparat 

Tilgang 2016 
 

 

  
57 513  

Avskrevet tidligere 
 

 

  
-7 189  

Avskrevet i år 
 

 

  
-5 751       

 

 
44 573 

Lekeplass 

Tilgang 2017 
 

 

  
238 647  

Avskrevet tidligere 
 

 

  
-7 955  

Avskrevet i år 
 

 

  
-23 865       

 

 
206 827 

SUM VARIGE DRIFTSMIDLER         330 297        

 
SUM ÅRETS AVSKRIVNINGER       -78 103        

 
NOTE: 16 

KORTSIKTIGE FORDRINGER 

Fordringer/håndkasse for ansatte/tillitsvalgte 
  

1 144 

Andre forskuddsbetalte kostnader (blir kostnadsført i 2019) 
 

724 230 

SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER       725 374 

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

vedrører 2019, med motpost i leverandørgjeld. Utbetaling vil skje i 2019.  

       
NOTE: 17 

UDEKKET TAP (NEGATIV EGENKAPITAL) 

Balansen i årsregnskapet viser negativ egenkapital. Dette skyldes at eiendelene, deriblant 

bygningene, står bokført til opprinnelige priser.  

Konsekvensen av dette er at de balanseførte verdiene av eiendelene ikke gjenspeiler 

markedsprisen. Erfaring med omsetning av enkeltleiligheter gir informasjon om at den 

totale verdien av selskapets eiendommer er høyere enn den balanseførte verdien. Dermed 

vurderes den faktiske egenkapitalen til å være positiv av styret i selskapet.  
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NOTE: 18 

PANTE- OG GJELDSBREVLÅN 

Eika Boligkreditt 

Lånet er et annuitetslån med flytende rente. 

Rentesatsen pr. 31.12.18 var 1,95 %. Løpetiden er 12 år. 

Opprinnelig 2016 
  

 

 
-40 390 160  

Nedbetalt tidligere 
  

 

 
5 972 568  

Nedbetalt i år 
  

 

 
3 202 973        

 -31 214 620 

OBOS Boligkreditt AS 

Lånet er et annuitetslån med flytende rente. 

Rentesatsen pr. 31.12.18 var 2,10 %. Løpetiden er 30 år. 

Opprinnelig 2017 
  

 

 
-12 500 000  

Nedbetalt tidligere 
  

 

 
-17 015 146  

Nedbetalt i år 
  

 

 
755 771        

 -28 759 376 

SUM PANTE- OG GJELDSBREVLÅN       -59 973 996       

 

 

NOTE: 19 

BORETTSINNSKUDD 

Opprinnelig 1956 
  

 

  
-2 388 600 

SUM BORETTSINNSKUDD         -2 388 600     

 

   

NOTE: 20 

SKYLDIGE OFFENTLIGE AVGIFTER 

Forskuddstrekk 
  

 

  
-39 150 

Skyldig arbeidsgiveravgift 
 

 

  
-35 051 

SUM SKYLDIGE OFFENTLIGE AVGIFTER     -74 201     

 

   

NOTE: 21 

ANNEN KORTSIKTIG GJELD 

Feriepenger 
  

 

  
-87 913 

Leieinntekter antenneplass 2019 
 

 

  
-39 247 

SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD       -127 161     
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NOTE: 22 

PANTSTILLELSE 

Av anleggets bokførte gjeld er følgende sikret ved pant:  

Borettsinnskudd 
  

 

  
2 388 600 

Pantelån 
   

 

  
59 973 995 

Påløpte avdrag 
  

 

  
267 797 

TOTALT             62 630 392  

 

Bygninger 
     

 42 665 720 

Tomt 
     

 2 740 100 

TOTALT             45 405 820 
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Forslag A  
Sykkelparkering 
Innsendt av Eli Mørk Holme 
 
For de i borettslaget som ikke har fellesbod på bakkeplan ville det vært fint med trygg og 
enkel sykkelparkering. 
 

Forslag til vedtak 
Sette opp låsbare sykkelparkeringer på borettslagets område. 

 
Styrets innstilling:  
 
Styret er i gang med å undersøke muligheten til å sette opp utendørs sykkelbokser i Hovin 
Borettslag. 
 
Boksene har tak og vegger og vil kunne låses individuelt. Vi har til en viss grad også 
påvirkning på farge og form. 
 
Vi er foreløpig i dialog med flere aktører, og prisbildet ligger mellom 17 000 og 25 000 per 
plass. 
Da dette er en forholdsvis stor investering, er vi i gang med å vurdere ulike former for 
finansiering.  
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Forslag B 

Salg av kjellerarealet i SJV 23. Krever 2/3 av de stemmeberettigede 

Marte Svensdottir og Christian Borg Fosmo 

Vi søker herved om å få kjøpe rom i kjelleren som ligger rett under leiligheten vår og 
deretter knytte dette kjellerrommet til leiligheten vår med en trapp. Rommet er på ca 27 
km2 og er adskilt fra andre kjellerboder og kjellerrom. Hvis saken godkjennes, vil kjøp og 
utbygging bli utført i tråd med retningslinjer og i samarbeid med styret i borettslaget. 

 

 

 

 
Styrets innstilling: 
Styret stiller seg bak forslaget. I dette tilfellet er arealet et område uten boder som i dag 
står tomt. Styret vil behandle ønske om kjøp av fellesarealer på induviduelt grunnlag, og 
har utarbeidet følgende retningslinjer for denne prosessen: 
 
Før bygging kan starte: 

 Befaring med representant for styret og vaktmester. 
 Beboer gjøres kjent med videre prosess, og tar stilling til om det fortsatt er ønskelig 

å kjøpe tilstøtende areal. 
 Styret bestiller og bekoster takstmann. 
 Saken legges frem for generalforsamlingen (med positiv/negativ innstilling fra 

styret). Saken bør inneholde en plantegning og litt om prosess. 
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Dersom generalforsamlingen stemmer i favør av utbygging: 
Beboer må stå som oppdragsgiver hos arkitekt og arkitekten skal utarbeide tegninger for 
kjelleretasje og overliggende etasje, 
snitt og fasader i målestokk 1: 100 eller 1:50. Planer og fasader skal omfatte hele blokkens 
lengde. 
Tegninger fremlegges for styret parallelt med at det søkes rammetillatelse hos Plan-og 
bygningsetaten. 
Borettslaget står som søker til Plan- og Bygningsetaten, da arealet eies av Hovin 
Borettslag. 
  
Alle kostnader til arkitekt og Plan- og Bygningsetaten dekkes av andelseier, uavhengig av 
utfall og om det blir iverksatt utkjøp. 
  
Dersom godkjenning gis av Plan- og Bygningsetaten, inngås en kjøpskontrakt mellom 
andelseier og styret i Hovin Borettslag. 
Godkjenning for utkjøp bortfaller etter ett år dersom ikke andelseier har satt i gang prosess 
som nevnt ovenfor. 
  
Når offentlig godkjennelse foreligger og avtale er gjort med Hovin Borettslag: 
Andelseier som søker om byggetillatelse må selv søke om igangsettingstillatelse m.v. 
Dette gjøres via arkitekten som blir ansvarsretter for utbyggingen. 
  
Andelseier er ansvarlig ovenfor offentlig myndigheter, andelseier er byggherre. 
  
Den enkelte byggherre skaffer selv ansvarshavende for sin utbygging. Entreprenør som 
blir valgt av byggherre, må være en godkjent entreprenør og inneha alle godkjenninger og 
forsikringer. Kopi av dette skal forelegges styret før utbygging igangsettes.  
  
Som garanti for fullføring av prosjektet til rett tid, og for erstatning av evt. skader, skal 
byggherre stille et garantibeløp på 50 000 kr ovenfor borettslaget til bankkonto borettslaget 
disponerer. Denne skal være stilt før utbygging igangsettes. Bank eller forsikringsgaranti 
på samme beløp kan godtas. Beløpet tilbakebetales helt eller delvis når ferdigattest 
foreligger og evt. skader på borettslagets eiendom er utbedret. På tilsvarende måte vil 
bank eller forsikringsgaranti slettes. 
  
Arbeidet kan ikke igangsettes før styret og bygningsmyndigheter har gitt 
igangsettingstillatelse. Før skriftlig godkjenning gis av styret, må styret ha mottatt kopi av 
approbasjon og ansvarsrett, evt. andre offentlige tillatelser, dokumentasjon på at garanti 
på kr. 50 000,-er stilt samt dokumentasjon på at forsikring for utbyggingen er 
tegnet(entreprenør). Videre kreves det at andelseier har undertegnet egenerklæring før 
skriftlig tillatelse til igangsetting gis. 
  
Byggeperioden: 
Alle kostnader tilfaller byggherre, med unntak av kostander til taksering av areal som skal 
bygges ut. 
  
Byggherre må selv tegne de nødvendige forsikringer i byggeperioden. Dokumentasjon på 
at forsikring er tegnet må forelegges styret før utbygging starter. Dette kan være 
entreprenør sin forsikring for prosjekt-/entreprenør. Når borettslaget mottar ferdigmelding 
tegner borettslaget bygningsforsikring. 
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Byggherre er fullt ansvarlig for alle skader på borettslagets eiendom under byggeperioden. 
Styret kan pålegge byggherre å reparere/erstatte skader innen nærmere angitte frister. 
  
Byggearbeidet skal utføres i henhold til søknad om byggetillatelse og alt arbeid som 
utføres skal såvel innvendig som utvendig være fagmessig utført og oppfylle alle de til 
enhver tid gjeldende bygningsmessige forskrifter. Det gis ikke tillatelse til utbygging i egen 
regi. Det er kun innvendig arbeid som ikke omfattes av rammeavtalen som kan utføres i 
egen regi, i likhet med innvendig vedlikehold man selv kan utføre innenfor egen bolig. 
  
Den enkelte utbygger får et generelt tillegg i husleien som følge av at borettslagets utgifter 
vil øke. 
I tillegg skal utbygger betale et engangsvederlag på kr 100 000. 
  
Arealet kan ikke benyttes før ferdigmelding foreligger. Styret har rett til å foreta 
ferdigbefaring. 
 
 
 
 
 
 
Forslag C 
Endring av vedtekter punkt 8.1 (1). Krever 2/3 av de stemmeberettigede  
Innsendt av styret 
 
Grunnet at det er vanskelig å få fylt opp styreposisjoner ønsker styret at vedtektene endres 
til at det fast velges inn 2 vara i stedet for det antall styremedlemmer som er valgt. 
 
Punkt 8.1 (1) endres fra 
Borettslaget skal ha et styre som skal bestå av en styreleder og minst 2 og høyst 4 andre 
medlemmer med like mange varamedlemmer. 
 
Til 
 
Borettslaget skal ha et styre som skal bestå av en styreleder og minst 2 og høyst 4 andre 
medlemmer med 2 varamedlemmer. 
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VALGKOMITEEN INNSTILLER FØLGENDE PERSONER: 
 
 
A. Som styreleder for 2 år foreslås: 
Mia Malo Kværna, St. Jørgens vei 63 
 
B. Som styremedlemmer for 2 år foreslås: 
Ingrid Ihle Pedersen, St. Jørgens vei 32 
Kristin Flood Strøm, St. Jørgens vei 6 
 
C. Som varamedlemmer for 1 år foreslås: 
1. Anna Gjertsen 
2. Gaute D Jensen St. Jørgens vei 14 
 
D. Som delegert til OBOS generalforsamling foreslås: 
Mia Malo Kværna St. Jørgens vei 63 
Karine Kristiansen St. Jørgens vei 32 
 
E. Som vara for delegert til OBOS generalforsamling foreslås: 
Ingrid Ihle Pedersen St Jørgens Vei 32 
Kristin Flood Strøm St. Jørgens vei 6 
 
F. Som valgkomité for 1 år foreslås: 
Ingrid Ihle Pedersen St Jørgens Vei 32 
Kristin Flood Strøm St Jørgens Vei 6 
 

 
 

I valgkomiteen for Hovin Borettslag 
 

Chris Klemmetvold 
Kim Løvlimo 
Ingrid Ihle Pedersen 
Kristin Flood Strøm 
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Annen informasjon om borettslaget 
 

Styret 

Styret kan kontaktes på e-post hovin.borettslag@gmail.com 

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 ved behov beboermøter der alle beboere med spørsmål til styret er 
velkomne. Tidspunkt for møtene legges ut på facebook i forkant av møtene. 

Styret gjør oppmerksom på at alle saker som skal styrebehandles må sendes styrets epost 
hovin.borettslag@gmail.com 

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. Borettslaget har også en hjemmeside: www.hovinborettslag.no 

 
Hovin Borettslag har både en nettside; HovinBorettslag.no og en Facebook-side; 
www.facebook/hovinborettslag, hvor det postes aktuell informasjon til beboerne. På 
facebooksiden kan beboerne kontakte styret, men dersom man ønsker saker tatt opp på 
styremøte ønsker vi sakene mottatt på Mail, for best mulig dokumentert saksgang. Vi 
henstiller til en god tone og nettvett på Facebook. 

Vaktmester 

Vaktmester Bent Brustad ivaretar den daglige drift og det løpende vedlikeholdet i 
borettslaget. 

Vaktmesterkontoret har adresse St. Jørgens vei 39, under vaskeriet, og er åpent 
hverdager mellom kl. 07 og kl. 08. 

Vaktmester kan også kontaktes på telefon 22 65 64 23, mobil 92 01 39 66 eller e-post 
vaktmester.hovin@gmail.com. Vennligst ikke ring utenom ordinær arbeidstid. 

 

 

 

mailto:hovin.borettslag@gmail.com
mailto:hovin.borettslag@gmail.com
http://www.hovinborettslag.no/
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__HovinBorettslag.no&d=DwMGaQ&c=J8mH0RrPQOXEAtXtFVV_AA&r=S9KwGOtmjaWd3S-iahkvyDpqP9eLkU8o_cIh9bkeY_8&m=LMbMrsD376zLFrzKqxriNMUDZkAMCYJPKjE5UShgL6Q&s=gFpPVBvZctBNHR5IM0-PdQ4Cx9_6VD066jHQi3sM0aQ&e=
http://www.facebook/hovinborettslag
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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. 

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. 

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. 
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 kontakte P-Service på www.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. 
 

http://www.pservice.no/
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Styret har vært i kontakt med OBOS Prosjekt for å få utredet mulighetene for å opprette 
ladepunkt også på borettslagets parkeringsplasser. En slik utredning gjennomføres i 
vår/sommerhalvåret 2018. 
 
Aktiviteter i borettslaget 
Borettslaget har i 2017 hatt følgende aktiviteter: 

flaggheising med korpsmusikk fra Hasle Brass 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. 

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. 

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. 
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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. 

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. 
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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. 
 
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 
2018 Branntettet samtlige sluk i boligselskapet. 
 
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 
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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 
 



Les mer på obos.no/gront-obos

Visste du at ditt boligselskap har fått et tilskudd fra OBOS gir tilbake?  

Vi deler ut midler i alle regioner, og i 2018 støttet vi totalt 144 prosjekter rundt om i landet. 

Ditt boligselskap var en av disse! OBOS vil bidra til at borettslag og sameier kan ta grønt 

ansvar. Derfor har vi satt av midler for å støtte boligselskap med forbedringer innenfor 

klima, miljø og uterom.

OBOS gir tilbake

Ditt boligselskap 
har mottatt støtte 

fra OBOS gir  
tilbake


