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Hovin Borettslag 

 
 

Digital gjennomføring av generalforsamling i 2020  
   
For å redusere risiko for ytterligere smitte av koronavirus, vil den ordinære generalforsamlingen 
i borettslaget bli avholdt digitalt. Dette foregår ved hjelp av løsningen Digitalt årsmøte fra OBOS. 
  
I den ekstraordinære situasjonen Norge og verden for øvrig er i, mener styret og OBOS 
at dette er en god løsning for å få gjennomført generalforsamlingen denne våren.    
  

Saker som behandles:  
Vi vil begrense behandlingen til de lovpålagte sakene 

• Godkjenning av årsrapport og årsregnskap for 2019 

• Valg av tillitsvalgte 

• Godkjenning av eventuelt honorar til tillitsvalgte 
 
Behandling av andre saker og forslag blir utsatt til et senere møte når tiltakene mot korona 
tillater dette. 
  

Generalforsamlingen starter:  
• Møtet åpnes 19.05.2020 kl 12:00 

• Møtet er åpent for avstemming i 8 dager, siste dato for avstemming er 27.05.2020  
kl 12:00 

 
Hvordan deltar du digitalt?   

• Du får en link via SMS/epost og/eller via Vibbo.no.  

• Du kan også finne møtet ved å gå inn på https://vibbo.no/hovin 

• Trykk på linken og delta i møtet. 
Der finner du årsrapporten og andre vedlegg.  

• Du kan se gjennom sakene som skal behandles,  
komme med spørsmål og avgi din stemme.   

  
 
 

  

Hvordan stemme hvis du ikke kan delta digitalt?  
For å delta i møtet må du benytte stemmeseddelen som er vedlagt innkallingen på neste 
side. Stemmeseddelen skal leveres i postkassen på vaskeriet for at din avstemming skal bli 
registrert. Dette må gjøres innen utløpet av de 8 dagene møtet er åpent for avstemming.  
 



Deltagelse på digitalt årsmøte 2019 for Hovin Borettslag 
  
 

For å redusere risiko for ytterligere smitte av koronavirus vil vårt ordinære årsmøte i år 
bli avholdt digitalt. Dette følger regjeringens midlertidige tiltak for smittevern. 
 

Hvis du ikke har mottatt invitasjon til møtet digitalt, kan dette skyldes at du ikke har registrert ditt mobilnummer  
 og/eller epost hos borettslaget, eller at denne informasjonen ikke er oppdatert hos deg. 
 

Du kan likevel gå inn på møtet via nettadressen:   https://vibbo.no/hovin 
 

 
Hvis du ikke kan bruke den digitale løsningen, må du bruke stemmeseddelen nedenfor. 

 
 

 

Stemmeseddel for årsmøte 2019 i Hovin Borettslag   
 
Leilighetsnummer :____________ (må oppgis) 
  
Navn på eier (e): _______________________________________ (må oppgis) 
  
   

Du stemmer ved å krysse av i boksen til høyre for ønsket svar. 
Eksempel:  

Stemmer:  For   X  Mot    

Saker til behandling:  
Se sakslisten på neste side 

Sak 1. Godkjenning av møteinnkallingen 

Stemmer: For      Mot    

  
Sak 2. Valg av protokollvitner  

Stemmer:   For      Mot    

  
Sak 3. Godkjenning av årsrapport og regnskap for 2019 

Stemmer:   For      Mot    

   
Sak 4. Fastsettelse av styrehonorar for perioden 2019 - 2020 

Stemmer:   For      Mot    

 
Sak 5. Fastsettelse av prosjekthonorar for perioden 2019 - 2020 

Stemmer:   For      Mot    

  
Sak 6. Valg av delegerte med vara til OBOS generalforsamling 

Stemmer:   For      Mot    

  
Sak 7. Valg av valgkomité 

Stemmer:   For      Mot    

  
Sak 8. Valg av tillitsvalgte 
Valg av styremedlem for 2 år: Karine Kristiansen 

Stemmer:   For      Mot    

Valg av styremedlem for 2 år: Camilla Olsen 

Stemmer:   For      Mot    

Valg av varamedlem for 1 år: Michael Nybråten 

Stemmer:   For      Mot    

Valg av varamedlem for 1 år: Anna Gjertsen 

Stemmer:   For      Mot    

 
 
For at din deltagelse skal bli registrert, må stemmeseddelen leveres postkassen ved vaskeriet innen 27 mai kl 12:00 



Heldigital ordinært årsmøte 2020
Velkommen til Hovin Borettslag årsmøte. Møtet gjennomføres digitalt. Møtet åpner 19. 
mai kl. 12:00 og lukker 27. mai kl. 12:00. Du kan hnne møtet på følgende adresse:

/ttps:wwyyy.st-rerommet.noweierw72warsmotew20206I

bnnkallingen inne/older alle saker som er til Se/andling inklusive årsrapport og 
årsregnskap. Gt-ret /åper du leser sakene godt og deltar på møtet. Dette er en god 
anledning til å delta i diskusjonen og velge det st-ret som skal forvalte Hovin Borettslag 
det kommende året.

Saker til behandling

1. 3odkjenning av møteinnkallingen

2. Valg av protokollvitner

Å. 4rsrapport og årsregnskap

F. 5astsettelse av /onorarer

P. Orosjekt/onorar

I. Valg av 2 delegerte med vara til 8B8G generalforsamling

7. Valg av valgkomite

,. Valg av tillitsvalgte

Med vennlig /ilsenK
Styret i Hovin Borettslag

Marit Mia Malo ævArna

Henriette æarlengen

æarine Heidi æristiansen

bngrid b/le Oedersen

æristin 5lood Gtrøm
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Gak 1

Godkjenning av møteinnkallingen

Forslag fremmet av: Gt-ret
Krav til Vertall: (lminnelig %P0)T

Det Sle foreslått å godkjenne den måten årsmøtet er innkalt på.

Forslag til vedtak 
3odkjent
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Gak 2

palg av 3rotokollvitner

Forslag fremmet av: Gt-ret
Krav til Vertall: (lminnelig %P0)T

Valg av to eiere til å signere protokollen. Orotokollen vil Sli sendt til signering digitalt.

Forslag til vedtak 
[one 5lood Gtrøm og Gindre Gandvik [/omassen er valgt.
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Gak Å

Årsra33ort og årsregnska3

Forslag fremmet av: Gt-ret
Krav til Vertall: (lminnelig %P0)T

aT 3odkjenning av årsrapport og årsregnskap

ST Gt-ret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital. ]ved negativt driftsresultat 
må teksten tilpassesc

Forslag til vedtak 
3odkjent

pedlegg

1. 0072 Hovin Borettslag.pdf
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ÅRSRAPPORT FOR 2019 
 
 
Tillitsvalgte 
Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: 
 
Styret 
Leder Marit Mia Malo Kværna St. Jørgens vei 63 
Styremedlem Henriette Karlengen Brinken 18 
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 Gaute Dalastøyl Jensen St. Jørgens vei 14 
 
Delegert til generalforsamlingen i OBOS 
Delegert 
Karine Heidi Kristiansen St. Jørgens vei 32 
Marit Mia Malo Kværna St. Jørgens vei 63 
 
Varadelegert 
Ingrid Ihle Pedersen St. Jørgens vei 32 
Kristin Flood Strøm St. Jørgens vei 6 
 
Valgkomiteen 
Svein Erik Østenby St. Jørgens vei 57 
Ingrid Ihle Pedersen St. Jørgens vei 32 
Stian Andre Holm Pedersen St. Jørgens vei 7 
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 organisasjonsnummer 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.  
 
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 har ikke vært skader eller ulykker i 2019 
 
Forretningsførsel og revisjon 
Forretningsførselen er utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS i henhold til kontrakt. Autorisert 
regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. 
Borettslagets revisor er PricewaterhouseCoopers AS. 
 
Styrets arbeid 
 
Korona 
Det ble en hektisk periode for styret etter at de strenge koronatiltakene ble innført 12. mars, når vi som alle 
andre måtte tilpasse oss en ny hverdag. I denne perioden var også styreleder i utlandet og ett styremedlem 
var i karantene. Prosjektet med utskifting av rør nærmet seg ferdigstillelse. Vi var i jevnlig kontakt med 
OBOS Prosjekt for å se om vi måtte gjøre endringer av smittevernshensyn. OBOS Prosjekt var i kontakt med 
Oslo kommune og smittevernsmyndighetene. Det ble besluttet å fortsette arbeidet da det kun var kort tid 
igjen til det skulle være ferdig. Rørene var i dårlig stand, og det var sikrere å ha en kontrollert avstenging 
over noen timer enn å risikere en ukontrollert avstenging som kunne vart over lang tid.  
 
Det ble bestilt ekstra renhold fra vaskefirmaet vårt, og ekstra runder med desinfisering av alle kontaktflater. 
Det nye vaskefirmaet begynte 1. april, og de tok også en grundig vask av alle fellesflater. Vaskeriet måtte 
dessverre stenges for utleie av smittvernshensyn.  Vi måtte vurdere arbeidssituasjonen til vaktmester som 
vi har arbeidsgiveransvar for. Vi måtte gjøre endringer i forbindelse med generalforsamlingen og pågående 
prosjekter. Styretavlene ble oppdatert med informasjon om smittevern til beboerne, og det gikk ut 
oppfordringer om å ta ekstra hensyn til hverandre.  
 
Takk til alle beboere som viste smidighet og tålmodighet, og til alle som bidro med handling og andre 
tjenester til de som av ulike smittevernsårsaker ikke kunne gjøre ting selv. 
 
 

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. I år har vi, som et prøveprosjekt, 
også åpnet for utleie til eksterne. Timeprisen for disse er 200 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 2019 har det også vært leid ut til gitarspilling, dansetrening og rueda-samlinger. 
 
Siste halvår gikk vi bort fra ordningen med at OBOS krever inn leiekostnadene og over til å administrere den 
selv gjennom bruk av Via OBOS. Dette betyr at leietakerne mottar en lenke på e-post/SMS med 
betalingsinformasjon. De kan betale med Vipps eller bankkort og får kvittering på SMS. 
 
Vaskeriet ble leid ut 76 ganger (åpne og private arrangementer). Inntekten var på kr 37 350,-. 
 
Du kan finne mer informasjon om Vaskeriet på nettsidene våre: https://hovinborettslag.no/vaskeriet/. På 
samme side finner du også kalenderen som viser hvilke datoer/tider som er ledige. Du kan også kontakte 
oss på hovin.vaskeriet@gmail.com 
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Elbillading 
Vi utredet i fjor mulighetene for å opprette elbil-ladeplasser i borettslaget. Det er mulighet for det, men 
oppføring av ladeplasser er foreløpig satt litt på vent på grunn av mer presserende prosjekter. Vi håper på å 
komme i gang med det om ikke så lenge. Det vil nok i første omgang bli ett eller to områder som blir lagt 
opp og det blir da en ny egen venteliste på disse plassene.  
 
Sykkeloppbevaring 
Vi har sett på alternative måter å oppbevare sykler på i borettslaget. Det fremstår som mest hensiktsmessig 
med frittstående sykkelskur og vi har innhentet tilbud på dette. Vi har også søkt om støtte fra Oslo 
kommune, noe vi har fått tilkjent. Opprettelse av sykkelskur vil tas opp som sak på en ekstraordinær 
generalforsamling til høsten. 
 
Plantekasser 
Etter ønske fra beboere har det blitt laget plantekasser som beboerne kan dyrke i. Kassene er fordelt på 
flere områder i borettslaget. Det vil bli foretatt trekning om å bruke kassene før hver sesong. Man har 
bruksrett på den kassen man får utdelt ut sesongen. 
 
Vannrør 
Vedlikeholdsnøkkelen viste at vannrørene og stoppekranene i kjellere var i dårlig stand og trengte å byttes. 
OBOS Prosjekt har hatt prosjektansvaret- Arbeidene ble gjennomført av Tore Orvei AS fra februar til mai. 
Alle blokker har nå fått nye rør og utvendige og innvendige stoppekraner. Prosjektet var anslått å koste 
rundt 10 millioner, men ender på rundt halvparten. Kostnadene ble dekket av oppsparte midler 
 
Skifte av vaskebyrå 
Vi har hatt vasketjenestene ute på anbud og har i etterkant av dette byttet til Aqua renhold. Det nye 
firmaet startet opp 1.april og har gjennom den siste måneden gjennomført en grundig vask av oppgangene. 
De vil fortsette med å vaske over loft og kjellere. Deretter vil de begynne med vanlig vask hver 2. uke i 
sommerhalvåret og hver uke i vinterhalvåret. På grunn av covid-19 vil vi inntil videre beholde vask hver uke. 
Det blir vasket på mandag, tirsdag og onsdag. 

Gangvei 
Stiene som gikk mellom nr. 4/6 og 2/4 har de siste årene blitt stadig utvidet fordi det er mange som bruker 
disse. Dette har ført til at et stadig større område ble gjørmete på våren og høsten, noe som igjen skapte 
utfordringer for vedlikehold av området. Etter ønske fra beboerne i nærliggende blokker har det derfor blitt 
anlagt mer holdbare gangstier mellom disse blokkene. Gangstiene vil bli måkt om vinteren. 
 

Rydding av fellesarealer og sykkelstativer 

På tampen av 2019 så vi oss nødt til å sette i gang en storstilt rydding av alle fellesarealer samt rydding av 

sykkelstativene ute. Dette til tross for at det ble satt ut containere i oktober for at beboere kunne rydde på 

loft og i kjellere. 

Årsaken til dette var at HMS-runder avdekket at det fortsatt sto mange gjenstander hensatt både på loft og 

i kjellere som ikke skal stå der. Dette er brannfarlig og skaper lite trivsel i blokkene. I tillegg er det ulovlig i 

henhold til husordensreglene.  

Det ble lagt ut informasjon på styretavla i god tid før ryddingen skulle finne sted, og merkelapper ble lagt i 

alle postkassene. Det ble også gitt mulighet til mellomlagring ved henvendelse til vaktmesteren. Til tross for 

dette ble det mye ekstraarbeid pga. at flere av beboerne ikke hadde merket eller flyttet eiendelene sine. 

Denne typen oppryddinger er en stor utgiftspost for hele borettslaget. Selv om det bare er enkelte 

beboerne som velger å ikke følge husordensreglene, blir det dekket av fellesskapets midler. Det samme 

gjelder for øvrig de ekstra utgiftene vi får pga. feilsorteringer når vi setter ut containere på våren og høsten. 
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Ryddeaksjonen ble avsluttet i februar/mars 2020. Styret takker vaktmesteren for strålende gjennomføring. 

Takprosjekt 
Vi har siden april 2019 jobbet med OBOS Prosjekt om et forprosjekt i forbindelse med nødvendig 
rehabilitering og/eller utskifting av takene i borettslaget. Dette er et stort prosjekt, og vi har derfor ønsket å 
gjøre grundige forarbeider slik at vi kan sikre oss best mulige løsninger som kan vare lenge og til en 
fornuftig pris. Vi har hatt et tett og godt samarbeid med OBOS Prosjekt som har hjulpet oss med å finne 
frem til fornuftige løsninger på alle de ulike utfordringene som ligger i et så stort prosjekt. Vi har også hatt 
samarbeid med en arkitekt. Når takene skal skiftes må det settes opp stillaser, og det har vært viktig for oss 
å sørge for at dette gjøres over kortest mulig tid og til færrest ulemper for oss beboere. Vi har også sett på 
annet vedlikehold som kan utføres når vi først har stillasene oppe. I forprosjektet har det vært sett på 
elementer som skifte eller rehabilitering av balkongtak, utbedring av takdrenering, skifte av spilevegger 
langs balkongene, rens av panelvegger på balkongene, utbedring av rekkverk på balkongene og nye 
løsninger for takvinduene - for å nevne noen.  
 
Det ble laget et tilbudsdokument og flere entreprenører var på befaring sammen med OBOS Prosjekt, 
arkitekt, vaktmester og representant fra styret. Hele seks entreprenører leverte inn tilbud. Vi gikk i videre 
forhandlinger med to av disse, og har hatt flere møter med dem. Vi jobber nå med å sluttføre disse 
forhandlingene og ende på en entreprenør.  
 
På grunn av korona-situasjonen har vi blitt forsinket i prosjektet, men vi kommer tilbake med utfyllende 
informasjon om hva prosjektet innebærer for borettslaget og den enkelte beboer, tidsplaner og eventuelle 
tilvalg så snart vi kan. Vi ser for oss et informasjonsmøte om prosjektet og en ekstraordinær 
generalforsamling så fort vi kan samles igjen. Det vil ikke bli gjort noen endelige beslutninger om prosjektet 
før vi har møttes til generalforsamling og vi som beboere har fått all nødvendig informasjon og mulighet til 
å uttale oss. 
 
TV og Internett  
Vår nåværende avtale med Viken Fiber hadde bindingstid som utløp 01.01.2020. Som nevnt i fjorårets 
årsberetning, skulle styret gå i dialog med Viken og andre tilbydere med sikte på å få en avtale som ga stor 
grad av valgfrihet for den enkelte andel.  
Styret mottok tilbud fra flere leverandører, men tilbudene spriket svært mye både i tilbudte tjenester og 
pris. 
 
TV og internett er svært viktig for mange av oss, og heller enn å forhaste seg, har Styret tatt et skritt tilbake 
og kontaktet en ekstern konsulent som har spesiell kompetanse på dette feltet. Arbeidet med å finne ny 
leverandør, eventuell ny avtale med Viken, pågår derfor fortsatt. 
Inntil videre har vi løpende avtale med Viken. 
 
Oljekjele i 32.  
Høyblokka i nr 32 var på denne tiden i fjor den eneste blokka med sentralfyring i St Jørgens vei.  I tråd med 
Oslo kommunes klimamål ferdigstilte vi fjor høst arbeidet med å overgang til fjernvarme. 

Vi søkte om støtte til fjerning av oljekjele og tilknytning til fjernvarme fra både Enøk og Obos tar Grønt Ansvar, 
og fikk tilsagn fra begge.  

Fra OBOS fikk vi i år tilbakebetalt totalt 300 000,-. Hos Enøk var tilslaget i størrelsesorden 231 882,-. 
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OBOS Nøkkel 
OBOS Nøkkel ble lansert som et pilotprosjekt for digital tilgang til borettslagets ytterdører høsten 2019. 
Pilotprosjektet hadde som formål å teste teknologien, produktet og ikke minst samle tilbakemeldinger fra 
brukere. Hovin takket ja til å være pilotborettslag og fikk dermed alle kostnader knyttet til installasjon og 
bruk dekket av Obos i perioden. 
 
Vi har fått signaler om at piloten er i ferd med å ferdigstilles, og vil den nærmeste tiden motta forespørsel 
og tilbud om å tilknytte oss tjenesten permanent. 
Saken vil legges frem på ekstraordinær generalforsamling for andelseiere å ta stilling til. 
 
Gartnertjenester 
Vi har fått flere forespørsler vedrørende fjerning av trær i borettslaget. 
Styret vil i samråd med vaktmester og Steen & Lund, kartlegge alle trær på borettslagets eiendom, og 
foreta en samlet vurdering. 
Det vil sannsynligvis være behov for å felle enkelttrær. Dersom trær felles vil det komme beplantning som 
er bedre egnet til det aktuelle området. 
 
KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2019 
 
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 2020. 
 
Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2019 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 2019 var til sammen kr 18 427 541. 
 
Kostnader 
Driftskostnadene i 2019 var til sammen kr 12 908 870. 
Dette er kr vesentlig lavere enn budsjettert og skyldes i hovedsak at arbeid med vannrør først startet i 
2020. 
 
Resultat  
Årets resultat på kr 4 256 125 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 31.12.2019 kr 10 063 578 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 31.12.2019 som påvirker regnskapet i vesentlig grad. 
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KOMMENTARER TIL BUDSJETT FOR 2020 
 
Til orientering for generalforsamlingen legger styret fram budsjettet for 2020. 
Tallene er vist i kolonnen til høyre i resultatregnskapet. 
 
Drift og vedlikehold 
I posten drift og vedlikehold er det beregnet kr 9 000 000 til større vedlikehold som omfatter blant annet 
utskiftning av alle vannrør i kjellere i tillegg til ordinært vedlikehold. Det er enda ikke i budsjettet lagt inn 
økte kostander i forbindelse med skifte av tak. 
 
Kommunale avgifter i Oslo kommune 
 Oslo Kommune la i sitt budsjettforslag høst 2020 til grunn en økning på 4,6 % for renovasjon,10,5 % for 
vann og avløp og 7,5 % reduksjon av feiegebyret for 2020. Eiendomsskatten følger egne satser. 
 
Energikostnader 
Energikostnadene har historisk sett har vært variable og er vanskelige å anslå. I tråd med estimater fra 
aktuelle leverandører har vi budsjettert med samme energikostnader som beregnet for hele 2019.  
 
Forsikring 
Forsikringspremien for 2020 har økt med ca kr 50 000,-. Premieendringen er en følge av indeksjustering på 
bygninger på 3,5 % fra 1. januar, samt forsikringsselskapets individuelle prisjustering basert på 
skadehistorikken i Hovin Borettslag.  
 
Lån 
Hovin Borettslag har lån i Eika Boligkreditt og OBOS-Banken med flytende rente på 2,65 % 
For opplysninger om opprinnelig lånebeløp og restsaldo henvises til note i regnskapet. 
 
Innskuddsrente i OBOS-banken (pr. 1.1.2020) 
Driftskonto 0,15 % p.a 
Sparekonto 1,00 % p.a 
 
Forretningsførerhonorar 
Forretningsførerhonoraret øker med 2 % for 2020  
 
Medlemskontingenten til OBOS er kr 200 pr. andelsleilighet for 2020. 
 
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 
2020. 
 
I budsjettet for 2020 er det verken nye låneopptak eller økning av felleskostnadene. Det vil komme en 
økning av felleskostnadene når vedtak på vedlikehold av takene er fattet 
 
Nåværende felleskostnader vil ifølge budsjettet redusere borettslagets disponible midler, men styret mener 
det er forsvarlig i 2020. 
 
 
For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet.  
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PricewaterhouseCoopers AS, Dronning Eufemias gate 71, 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 Borettslags årsregnskap som består av balanse per 31. desember 2019, 
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 2019, 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, 6. mars 2020 
PricewaterhouseCoopers AS 
 

 
 
Cato Grønnern 
Statsautorisert revisor  
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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    

 2019 2018 2019 2020 

A.  DISP. MIDLER PR. 01.01.     10 178 456 13 133 489 10 178 456 10 063 578         

B. ENDRING I DISP. MIDLER: 

Årets resultat (se res.regnskapet) 
 

4 256 125 925 608 -2 176 000 - 2 275 000 

Tilbakeføring av avskrivning 
 

16 87 886 78 103 80 000 90 000 

Fradrag kjøpesum anl.midler 
 

16 -509 264 0 0 0 

Fradrag for avdrag på langs. lån 
 

19 -3 949 625 -3 958 744 -4 057 000 -4 100 000 

B. ÅRETS ENDR. I DISP. MIDLER   -114 878 -2 955 033 -6 153 000 - 6 285 000         

C. DISP. MIDLER PR. 31.12.     10 063 578 10 178 456 4 025 456 3 778 578         

SPESIFIKASJON AV DISPONIBLE MIDLER: 

Omløpsmidler 
   

11 978 903 12 053 631 
  

Kortsiktig gjeld 
   

-1 915 325 -1 875 175 
  

C. DISP. MIDLER PR. 31.12.     10 063 578 10 178 456 
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HOVIN BORETTSLAG 

ORG.NR. 950 142 898, KUNDENR. 72         

RESULTATREGNSKAP         

   
Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett    

 2019 2018 2019 2020 

DRIFTSINNTEKTER: 

Innkrevde felleskostnader 
 

2 18 306 969 17 510 312 18 569 000 18 941 000 

Andre inntekter 
  

3 120 572 86 057 0 80 000 

SUM DRIFTSINNTEKTER     18 427 541 17 596 369 18 569 000 19 021 000         

DRIFTSKOSTNADER: 

Personalkostnader 
 

4 -1 272 457 -1 039 648 -950 000 -1 300 000 

Styrehonorar 
  

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

Avskrivninger 
  

16 -87 886 -78 103 -80 000 -90 000 

Revisjonshonorar 
 

6 -16 000 -15 625 -20 000 -20 000 

Andre honorarer 
  

-20 000 -50 000 -20 000 0 

Forretningsførerhonorar 
  

-661 150 -648 185 -665 000 -680 000 

Konsulenthonorar 
 

7 -109 655 -328 651 -300 000 -300 000 

Kontingenter 
   

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

Drift og vedlikehold 
 

8 -2 887 431 -5 461 190 -9 500 000 -9 000 000 

Forsikringer 
   

-648 464 -749 956 -750 000 -710 000 

Kommunale avgifter 
 

9 -3 858 148 -3 539 704 -3 825 000 -4 200 000 

Andre anlegg 
  

10 28 155 -99 801 -200 000 -200 000 

Energi/fyring 
  

11 -359 812 -304 944 -250 000 -250 000 

TV-anlegg/bredbånd 
  

-892 380 -893 962 -1 000 000 -1 000 000 

Andre driftskostnader 
 

12 -1 615 642 -1 863 277 -1 500 000 -1 600 000 

SUM DRIFTSKOSTNADER     -12 908 870 -15 531 046 -19 568 000 -13 358 000         

DRIFTSRESULTAT     5 518 672 2 065 323 -999 000 5 663 000         

FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: 

Finansinntekter 
  

13 91 554 86 250 0 0 

Finanskostnader 
 

14 -1 354 100 -1 225 965 -1 177 000 -1 438 000 

RES. FINANSINNT./-KOSTNADER   -1 262 546 -1 139 715 -1 177 000 -1 438 000         

ÅRSRESULTAT     4 256 125 925 608 -2 176 000 4 225 000         

Overføringer: 

Reduksjon udekket tap 
  

4 256 125 925 608 
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HOVIN BORETTSLAG 

ORG.NR. 950 142 898, KUNDENR. 72         

BALANSE         

   

 Note  2019 2018 

EIENDELER        

 
ANLEGGSMIDLER 

Bygninger 
  

 15  42 665 720 42 665 720 

Tomt 
    

 2 740 100 2 740 100 

Andre varige driftsmidler 
 

 16  751 675 330 297 

SUM ANLEGGSMIDLER         46 157 495 45 736 117        

 
OMLØPSMIDLER 

Kundefordringer 
 

 

 

 3 726 364 

Kortsiktige fordringer 
 

 17  789 576 725 374 

Driftskonto OBOS-banken 
   

 1 032 345 68 618 

Driftskonto OBOS-banken II 
   

 7 606 7 390 

Skattetrekkskonto OBOS-banken 
  

 43 435 39 150 

Sparekonto OBOS-banken 
   

 10 102 216 11 212 735 

SUM OMLØPSMIDLER         11 978 903 12 053 631        

 
SUM EIENDELER         58 136 398 57 789 747        

 
EGENKAPITAL OG GJELD        

 
EGENKAPITAL 

Innskutt egenkapital 540 * 100 
   

 54 000 54 000 

Udekket tap 
  

 18  -2 245 897 -6 502 023 

SUM EGENKAPITAL         -2 191 897 -6 448 023        

 
GJELD        

 
LANGSIKTIG GJELD 

Pante- og gjeldsbrevlån 
 

 19  56 024 370 59 973 995 

Borettsinnskudd 
 

 20  2 388 600 2 388 600 

SUM LANGSIKTIG GJELD         58 412 970 62 362 595        
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KORTSIKTIG GJELD 

Leverandørgjeld 
    

 1 664 692 1 347 613 

Skyldige offentlige avgifter 
 

 21  84 268 74 201 

Påløpte renter 
    

 4 070 58 403 

Påløpte avdrag 
    

 0 267 797 

Annen kortsiktig gjeld 
 

 22  162 296 127 161 

SUM KORTSIKTIG GJELD         1 915 325 1 875 175        

 
SUM EGENKAPITAL OG GJELD       58 136 398 57 789 747        

 
Pantstillelse 

  

 23 
 
102 426 200 102 426 200 

Garantiansvar 
  

 

  
0 0        

 
Oslo, 25.02.2020 

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 verdiforringelse. 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 
   

 

  
17 537 470 

Parkering 
   

 

  
632 793 

Forretningslokaler 
  

 

  
160 080 

Garasje 
   

 

  
107 800 

Strøm el-bil 
   

 

  
26 600 

Eiendomsskatt 
   

 

  
6 812 

Leie tidl.år 
   

 

  
-200 

SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER         18 471 355        

 
REDUKSJON GRUNNET TOMME LEIEFORHOLD 

Parkering 
   

 

  
-27 386 

Garasje 
   

 

  
-63 700 

Forretningslokaler 
  

 

  
-71 700 

Strøm el-bil 
   

 

  
-1 600 

SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER         18 306 969     
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NOTE: 3 

ANDRE INNTEKTER 

Lokale-/lagerleie 
  

 

  
29 050 

Automatpenger 
   

 

  
1 450 

Tilbakebetalt fra Elektroimportøren for 2017 
 

 

  
2 037 

Antenneplass 
   

 

  
39 247 

Kodebrikker 
   

 

  
3 000 

Egenandel 
   

 

  
10 000 

Gebyr 
   

 

  
188 

Noderom 
   

 

  
10 000 

Nøkler 
   

 

  
7 400 

Portåpner 
   

 

  
1 400 

Utleie 
   

 

  
16 800 

SUM ANDRE INNTEKTER           120 572     

 

   

NOTE: 4 

PERSONALKOSTNADER 

Ordinær lønn, fast ansatte 
  

 

  
-790 941 

Overtid 
   

 

  
-105 641 

Annen lønn, ikke feriepenger 
  

 

  
-6 000 

Påløpte feriepenger 
  

 

  
-121 824 

Arbeidsgiveravgift 
  

 

  
-207 333 

Pensjonskostnader innskudd 
  

 

  
-11 935 

AFP-pensjon 
   

 

  
-14 484 

Yrkesskadeforsikring 
  

 

  
-3 499 

Arbeidsklær 
   

 

  
-10 801 

SUM PERSONALKOSTNADER         -1 272 457 

Det har gjennomsnittlig vært sysselsatt under 0,75 årsverk i selskapet gjennom året. 

Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjeneste- 

pensjon.  

       
NOTE: 5 

STYREHONORAR 

Honorar til styret gjelder for perioden 2018/2019, og er på kr 400 000. 
   

I tillegg har styret fått dekket div.servering for kr 11 562, jf. noten om andre driftskostnader.  

       
NOTE: 6 

REVISJONSHONORAR 

Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr 16 000. 
   

    

 

   

NOTE: 7 

KONSULENTHONORAR 

Tilleggstjenester, OBOS BBL 
  

 

  
-30 378 

OBOS Prosjekt AS 
  

 

  
-73 702 

Andre konsulenthonorarer 
  

 

  
-5 575 

SUM KONSULENTHONORAR           -109 655     
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NOTE: 8 

DRIFT OG VEDLIKEHOLD 

Arkitekthonorar 
   

 

  
-75 000 

Prosjektledelse 
   

 

  
-146 023 

Prosjektering tak 
  

 

  
-104 313 

Tilknytningsavgift fjernvarme - Fortum Oslo Varme AS  

  
-278 058 

Hovedentreprenør - Energico AS 
  

 

  
-748 858 

SUM STØRRE BYGNINGSMESSIGE VEDLIKEHOLD       -1 352 251 

Drift/vedlikehold bygninger 
  

 

  
-342 607 

Drift/vedlikehold VVS 
  

 

  
-66 367 

Drift/vedlikehold elektro 
  

 

  
-369 040 

Drift/vedlikehold utvendig anlegg 
  

 

  
-610 603 

Drift/vedlikehold heisanlegg 
  

 

  
-27 078 

Drift/vedlikehold brannsikring 
  

 

  
-23 715 

Drift/vedlikehold ventilasjonsanlegg 
 

 

  
-13 769 

Drift/vedlikehold garasjeanlegg 
  

 

  
-1 438 

Egenandel forsikring 
  

 

  
-72 000 

Kostnader dugnader 
  

 

  
-8 563 

SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD         -2 887 431     

 

   

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

bygningene.  

       
NOTE: 9 

KOMMUNALE AVGIFTER 

Eiendomsskatt 
   

 

  
-43 593 

Vann- og avløpsavgift 
  

 

  
-2 321 914 

Feieavgift 
   

 

  
-92 375 

Renovasjonsavgift 
  

 

  
-1 400 266 

SUM KOMMUNALE AVGIFTER         -3 858 148     

 

   

NOTE: 10 

ANDRE ANLEGG/BRENSEL 

Elektrisk energi 
   

 

  
-172 773 

À konto innbetaling 
  

 

  
200 928 

SUM ANDRE ANLEGG           28 155     

 

   

NOTE: 11 

ENERGI/FYRING 

Elektrisk energi 
   

 

  
-246 027 

Fjernvarme 
   

 

  
-113 785 

SUM ENERGI / FYRING           -359 812     
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NOTE: 12 

ANDRE DRIFTSKOSTNADER 

Container 
   

 

  
-276 526 

Skadedyrarbeid/soppkontroll 
  

 

  
-14 935 

Diverse leiekostnader/leasing 
  

 

  
-186 517 

Driftsmateriell 
   

 

  
-153 925 

Lyspærer og sikringer 
  

 

  
-5 171 

Vaktmestertjenester 
  

 

  
-29 063 

Vakthold 
   

 

  
-196 605 

Renhold ved firmaer 
  

 

  
-532 431 

Andre fremmede tjenester 
  

 

  
-11 310 

Kontor- og datarekvisita 
  

 

  
-28 645 

Trykksaker 
   

 

  
-7 729 

Aviser, tidsskrifter, faglitteratur 
  

 

  
-1 525 

Møter, kurs, oppdateringer mv. 
  

 

  
-1 980 

Andre kostnader tillitsvalgte 
  

 

  
-11 562 

Andre kontorkostnader 
  

 

  
-17 699 

Telefon, annet 
   

 

  
-13 400 

Porto 
   

 

  
-13 183 

Drivstoff biler, maskiner osv. 
  

 

  
-37 887 

Vedlikehold biler/maskiner osv. 
  

 

  
-57 729 

Reisekostnader 
   

 

  
-209 

Bank- og kortgebyr 
  

 

  
-3 051 

Velferdskostnader 
  

 

  
-14 562 

SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER         -1 615 642     

 

   

NOTE: 13 

FINANSINNTEKTER 

Renter av driftskonto i OBOS-banken 
 

 

  
2 064 

Renter av sparekonto i OBOS-banken 
 

 

  
89 481 

Andre renteinntekter 
  

 

  
9 

SUM FINANSINNTEKTER           91 554     

 

   

NOTE: 14 

FINANSKOSTNADER 

Renter og gebyr på lån i Eika Boligkreditt AS 
 

 

  
-691 159 

Renter og gebyr på lån i OBOS Boligkreditt 
 

 

  
-662 522 

Renter på leverandørgjeld 
  

 

  
-419 

SUM FINANSKOSTNADER           -1 354 100     
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NOTE: 15 

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: 16 

VARIGE DRIFTSMIDLER 

Drone 

Tilgang 2019 
  

 

  
21 814  

Avskrevet i år 
  

 

  
-5 454      

 

  
16 361 

Maskiner 

Tilgang 2005 
  

 

  
100 039  

Avskrevet tidligere 
 

 

  
-100 038      

 

  
1 

Vikeplog 

Tilgang 2019 
  

 

  
68 750  

Avskrevet i år 
  

 

  
-7 366      

 

  
61 384 

Sandspreder 

Tilgang 2001 
  

 

  
33 743  

Avskrevet tidligere 
 

 

  
-33 742      

 

  
1 

Snøfreser nr. 1 
   

 

   

Tilgang 2014 
  

 

  
112 500  

Avskrevet tidligere 
 

 

  
-46 875  

Avskrevet i år 
  

 

  
-11 250      

 

  
54 375 

Snøfreser nr. 2 

Kostpris 
  

 

  
23 850  

Avskrevet tidligere 
 

 

  
-21 862  

Avskrevet i år 
  

 

  
-1 987      

 

  
1 

Traktor 

Kostpris 
  

 

  
236 813  

Avskrevet tidligere 
 

 

  
-225 534  

Avskrevet i år 
  

 

  
-11 278      

 

  
1 

Wille Vikeplog 

Kostpris 
  

 

  
1  
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1 

Wille Snøskuffe 

Kostpris 
  

 

  
1      

 

  
1 

WILLE VANNTANK 

Kostpris 
  

 

  
1      

 

  
1 

Lekeapparat 

Tilgang 2016 
  

 

  
57 513  

Avskrevet tidligere 
 

 

  
-12 940  

Avskrevet i år 
  

 

  
-5 751      

 

  
38 822 

Lekeplass 

Tilgang 2017 
  

 

  
238 647  

Avskrevet tidligere 
 

 

  
-31 820  

Avskrevet i år 
  

 

  
-23 865      

 

  
182 962 

Styretavle 

Tilgang 2019 
  

 

  
418 700  

Avskrevet i år 
  

 

  
-20 935      

 

  
397 765 

SUM VARIGE DRIFTSMIDLER           751 675        

 
SUM ÅRETS AVSKRIVNINGER         -87 886        

 
NOTE: 17 

KORTSIKTIGE FORDRINGER 

Fordringer/håndkasse for ansatte/tillitsvalgte 
 

 

  
929 

Andre forskuddsbetalte kostnader (blir kostnadsført i 2020)  

  
788 647 

SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER         789 576 

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

vedrører 2020, med motpost i leverandørgjeld. Utbetaling vil skje i 2020.  

       
NOTE: 18 

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.  

       
 
 
 
 

22 av 37Hovin Borettslag



    

 
 
NOTE: 19 

PANTE- OG GJELDSBREVLÅN 

Eika Boligkreditt 

Lånet er et annuitetslån med flytende rente. 

Rentesatsen pr. 31.12.19 var 2,65 %. Løpetiden er 12 år. 

Opprinnelig 2016 
 

 

  
-40 390 160  

Nedbetalt tidligere 
 

 

  
9 175 540  

Nedbetalt i år 
  

 

  
3 218 702       

 

 
-27 995 918 

OBOS Boligkreditt AS 

Lånet er et annuitetslån med flytende rente. 

Rentesatsen pr. 31.12.19 var 2,65 %. Løpetiden er 30 år. 

Opprinnelig 2017 
 

 

  
-30 000 000 

 

Nedbetalt tidligere 
 

 

  
1 240 624  

Nedbetalt i år 
  

 

  
730 923      

 

  
-28 028 452 

SUM PANTE- OG GJELDSBREVLÅN         -56 024 370     

 

   

NOTE: 20 

BORETTSINNSKUDD 

Opprinnelig 1956           -2 388 600 

SUM BORETTSINNSKUDD           -2 388 600 

                

NOTE: 21 

SKYLDIGE OFFENTLIGE AVGIFTER 

Forskuddstrekk 
   

 

  
-43 435 

Skyldig arbeidsgiveravgift 
  

 

  
-40 833 

SUM SKYLDIGE OFFENTLIGE AVGIFTER         -84 268     

 

   

NOTE: 22 

ANNEN KORTSIKTIG GJELD 

Feriepenger 
   

 

  
-121 824 

Leieinntekter antenneplass 2020 
  

 

  
-39 821 

Ikke-refundert eiendomsskatt utflyttere 
 

 

  
-651 

SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD         -162 296     
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NOTE: 23 

PANTSTILLELSE  

Borettsinnskudd 
    

 2 388 600 

Pantelån 
     

 56 024 370 

TOTALT             58 412 970  

Eiendommen som er stillet som sikkerhet hadde pr. 31.12.2019 følgende bokførte verdi:  

Bygninger 
     

 42 665 720 

Tomt 
     

 2 740 100 

TOTALT             45 405 820 
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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. 
 
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 e-post, 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 
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. 

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. 
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Renhold 

Borettslaget har avtale med Aqua renhold 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 pr måned 

Parkeringsplass kr 300 

m/Strømboks kr 600 

Garasje kr 700 (+ 15.000,– i depositum) 

Styret minner om at plassen ikke følger leilighetene. Leieforholdet opphører ved salg, overførsel eller 
fremleie av leilighet. 

Beboere kan 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. 
 

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. 
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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. Brannsikringen skal gjennomgås etter 10 år, så styret vil gjøre dette 
sammen med vaktmester i 2020. 

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. 
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Garantert betaling av felleskostnader 

Borettslaget har avtale med OBOS Factoring AS om garantert betaling av felleskostnader. OBOS garanterer 
for overførsel til borettslaget hver måned og overtar deretter alt ansvar og risiko for eventuell manglende 
innbetaling av felleskostnader. 

Utleie av egen bolig (bruksoverlating) 

Det er ikke tillatt å leie ut eller overlate bruken av boligen til andre uten styrets samtykke og godkjennelse 
av leietaker. Søknadsskjema for utleie/bruksoverlating fås ved henvendelse til OBOS. 

Forkjøpsrett 

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

Ved spørsmål om forkjøpsretten kan du henvende deg til OBOS på telefon 02333. 

Avtale om leveranse av elektrisk kraft OBOS har fremforhandlet en kraftavtale med LOS på vegne av 
selskapene forvaltet av OBOS. Hovin Borettslag er tilsluttet avtalen med kraftleveranse til våre fellesanlegg. 

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 bleferdigstilt på våren 
2018. 
 
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 
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Gak F

Fastsettelse av honorarer

Forslag fremmet av: Gt-ret
Krav til Vertall: (lminnelig %P0)T

3odtgjørelse for st-ret foreslås satt til kr F00 000

Forslag til vedtak 
3odkjent
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Gak P

Orosjekthonorar

Forslag fremmet av: Gt-ret
Krav til Vertall: (lminnelig %P0)T

Gt-ret Ser om som de to tidligere år om et ekstra /onorar i for/old til de store prosjektene 
de /ar i Soligselskapet. 5or 2019 gjelder dette for overgang til fjernvarme i /ø-SlokkaK 
S-tte av alle vannrør og forprosjekt på takre/aSiliteringen.  

Styrets innstilling
Gt-ret foreslår et ekstra /onorar på kr I0 000K6

Forslag til vedtak 
Vedtatt
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Gak I

palg av 2 delegerte med vara til IBIS generalforsamling

Forslag fremmet av: Valgkomiteen
Krav til Vertall: (lminnelig %P0)T

Vi innstiller som delegater til 8B8G generalforsamling:

æarine æristiansen

MiN/ael J-Sråten

Vi innstiller som vara delegater til 8B8G generalforsamling:

(nna 3jertsen

bngrid b/le Oedersen

Forslag til vedtak 
Vedtatt
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Gak 7

palg av valgkomite

Forslag fremmet av: Valgkomiteen
Krav til Vertall: (lminnelig %P0)T

Vi innstiller følgende valgkomite for neste valg:

Gtian (ndre Holm OedersenK Gt. Cørgens vei 7

[one 5lood GtrømK Gt. Cørgens vei F1

bngrid b/le OedersenK Gt. Cørgens vei Å2

æristin 5lood GtrømK Gt. Cørgens vei I

Forslag til vedtak 
Vedtatt
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Gak ,

palg av tillitsvalgte
5ølgende st-reroller står på valg.

palgkomiteens innstilling
Vi hkk inn /ele I kandidater til st-retvalget denne gangen. Det er veldig /-ggelig at så 
mange ønsker å engasjere seg. 

Vi innstiller Eamilla 8lsen og æarine æristiansen som st-remedlemmer.

Den kommende perioden vil st-ret /a mange oppgaverK Såde kn-ttet til løpende 
vedlike/oldsarSeid og •ere prosjekter.  tt av varamedlemmene vil derfor Srukes mer 
aktivt for denne perioden. 

Vi innstiller MiN/ael J-Sråten som 1. varaK og ønsker å invitere /am inn i st-rearSeidet 
som aktiv vara.

Rnformasjon om valget
Det skal velges:

2 st-remedlemmer for 2 år

2 varamedlemmer for 2 år

palg av 2 styremedlemmer
5ølgende stiller til valg som st-remedlemmer:

 ;R æarine æristiansen

 ;R Eamilla 8lsen

palg av 2 varamedlemmer
5ølgende stiller til valg som varamedlemmer:

 ;R 1.MiN/ael  J-Sråten

 ;R 2.(nna 3jertsen
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Styrets o33gaver
Det årlige årsmøtet velger st-relederK st-remedlemmer og eventuelt varamedlemmer. 
æun m-ndige personer kan vAre st-remedlemmer.

Gt-rets oppgaver er åL

 ;R Uepresentere selskapet utad og lede selskapet i samsvar med lovK vedtekter og vedtak i 
årsmøtet

 ;R [re e vedtak i alle sakerK med mindre Seslutningsm-ndig/eten ved lov eller vedtekter er 
•-ttet til årsmøtet

 ;R 3odkjenne fakturaer til Setaling

 ;R Vedta Sudsjett og sørge for forsvarlig drift

 ;R 5oreta nødvendige regulering av felleskostnader

 ;R [re e Seslutning om Sruk av midler til vedlike/oldK Somiljøtiltak og andre driftsoppgaver

 ;R 5orvalte og vedlike/olde selskapets fellesarealer og S-gningsmasse

 ;R bnngå driftsavtaler

 ;R 3odkjenne n-e eiere og eventuelt Se/andle søknader om Sruksoverlatingwutleie

 ;R Oåse at vedtekter og /usordensregler over/oldes

 ;R Be/andle klagesaker

 ;R bvareta /envendelser fra SeSoere

 ;R Gørge for at st-remøter av/oldes så ofte som nødvendigK og at det føres protokoll fra 
st-remøtene

 ;R bvareta selskapets HMG6ansvar og Srannsikker/et

8versikten gjelder ordinAre Sorettslag og eierseksjonssameier. Bestemmelser i det 
enkelte selskaps vedtekter kan avvike fra oversikten.
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Forretningsførers o33gaver
8B8G er i /en/old til kontrakt selskapets forretningsfører. De viktigste oppgavene er:

Rnnkreving av felleskostnader

 ;R   ektiv innkreving og kontroll av innSetalingerK oppfølging og inkasso

Eegnska3 og økonomistyring

 ;R øpende regnskapsførsel og utarSeide årsregnskap

 ;R 8versende nødvendige oppgaver til m-ndig/etene

 ;R tarSeide forslag til likviditetsSudsjett og økonomiske rapporter

ierskifter og leilighetso33lysninger

 ;R Uegistrere eierskifte av leilig/eterK parkeringsplasser og lignende

 ;R 8ppgi leilig/etsoppl-sninger til meglereK SankerK takstmenn etN.

 ;R bvareta eventuell forkjøpsrett

Forvaltning og andre rådgivningstjenester

 ;R Bistand til st-ret i forSindelse med generalforsamlingwårsmøte

 ;R 8ppfølging av vedtak i st-remøterwgeneralforsamlingwårsmøte

 ;R Uådgivning innen regnskapK økonomiK jusK forsikringK lån og sparingK teknisk forvaltning 
og drift
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OBOS Eiendoms-  
forvaltning AS

Hammersborg torg 1  
Postboks 6668, St. Olavs plass
0129 Oslo
Telefon: 02333 
www.obos.no
E-post: oef@obos.no

Ta vare på dette heftet, du kan få  
bruk for det senere, f.eks ved salg  
av boligen.


