
Generalforsamling 2017
Innkalling – Årsberetning – Regnskap

Borettslaget	under	bygging.		Ca.	1980.



Forsidebildet er tatt omtrent i 1980 av Sven Andreassen, 
sannsynligvis ved egen leilighet i HB 72B. 
Rekken nedenfor (80-rekka) var da ennå ikke bygd. 

Takk til Hanne og Sven Andreassen for bildet. 
Styret (styret@hallagerbakken.no) tar gjerne i mot flere 
bilder fra de første årene av borettslagets eksistens.
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Til	andelseierne	i	Hallagerbakken	borettslag	
 
Velkommen til generalforsamlingen 
 
Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2016. Styret håper du leser nøye 
igjennom 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 ditt bomiljø i 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. Dersom en andel eies av flere, må disse ble enige om hvordan 

man skal stemme. Ved uenighet forkastes stemmemuligheten. 
• Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens husstand har rett til å 

være til stede og til å uttale seg. Skal en annen enn andelseier stemme, må vedkommende ha 
fullmakt, selv om man bor sammen med andelseieren. 

• 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 Hallagerbakken borettslag avholdes  
onsdag 19. april 2017 kl. 18.00 i Hallagerbakken skole (Samlingssalen). 
 
Til behandling foreligger: 
1. KONSTITUERING 
 A) Valg av møteleder  
 B) Opptak av navnefortegnelse 
 C) Valg av referent og minst en andelseier til å underskrive protokollen 
 D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 
 
2  ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2016 
 A) Årsberetning og regnskap for 2016  
 B) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 
 
3. GODTGJØRELSER  
 A) Styret  
 B) Andre godtgjørelser 
 
4.  INNKOMNE FORSLAG  
 4.1  Trekke all støtte til Frivillighetssentralen og Stiftelsen Holmlia Nærmiljø  
 4.2 Salg av "lokalet i HB 86AB" 
  
 
 
5. VALG AV TILLITSVALGTE 
 A)  Valg av 2 styremedlemmer for 2 år  
 B)  Valg av 4 varamedlemmer for 1 år  
 C)  Valg av valgkomité for 1 år  
 D)  Valg av 1 delegert med varadelegert til OBOS' generalforsamling for 1 år 
 
 
 

Oslo, 16.02.2017  
Styret i Hallagerbakken borettslag 

 
 

Bjørn Tommy Tollånes /s/        Ebba Irgens Hylland /s/        Geir Brunsvik /s/ 
 
 

Kristian Jakobsen /s/         Helga Daae /s/ 
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2.	Årsberetning	for	2016	
 
Tillitsvalgte 
Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: 
 
Styret  
Leder Bjørn Tommy Tollånes Hallagerbakken 74 A 
Nestleder Ebba Irgens Hylland Hallagerbakken 38 
Styremedlem Geir Brunsvik Hallagerbakken 68 B 
Styremedlem  Kristian Jakobsen Hallagerbakken 42 
Styremedlem  Helga Daae Hallagerbakken 86 C 
 
Varamedlem Asgeir Enersen Hallagerbakken 84 B 
Varamedlem Wenche Berger Hallagerbakken 96 G [perm desember/2016] 
Varamedlem Ine Berglund-Castro Hallagerbakken 42  
Varamedlem Havva Ataman Hallagerbakken 40 
 
Delegert til generalforsamlingen i OBOS  
Delegert  Bjørn Tommy Tollånes Hallagerbakken 74 A 
Varadelegert  Ebba Irgens Hylland Hallagerbakken 38 
 
Valgkomiteen  
Jeannette M. S. Dahl Hallagerbakken 56 
Stein Kjetil Sande  Hallagerbakken 94 H 
Anne Kathrine Blyverket Hallagerbakken 94 D 
 
Styrets medlemmer består i dag av 2 kvinner og 3 menn. Borettslaget sørger for at det ikke 
forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. 
 
Generelle opplysninger om borettslaget 
Borettslaget består av 219 andelsleiligheter. Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret i 
Brønnøysund med organisasjonsnummer 948758946 og ligger i bydel 15 Søndre Nordstrand i Oslo 
kommune. 
 
Adresse:  Hallagerbakken 32-96 
Gårds- og bruksnummer:  185 – 43, 44, 45. 
Første innflytting skjedde i 1981. Tomten, kjøpt i 1986, er på 49.050 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. Borettslaget følger arbeidsmiljølovens 
bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses 
i vesentlig grad. 
 
Borettslaget har ingen fast ansatte. Ungdommer bosatt i borettslaget har imidlertid kunnet ha 
sommer-/deltidsjobb i korte perioder. Det har ikke vært sykefravær ifm. sommer- /deltidsjobbene. 
 
Forretningsførsel og revisjon 
Forretningsførselen er utført av OBOS i henhold til kontrakt. Borettslaget har forenklet 
forretningsførerkontrakt med OBOS. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, 
regnskapssjef i OBOS. Borettslagets revisor er PriceWaterhouseCoopers AS. 
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Kommentarer	til	årsregnskapet	for	2016	
Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av borettslagets eiendeler og gjeld, finansielle 
stilling og resultat. Informasjon om borettslagets forventede økonomiske utvikling er omtalt i 
årsberetningens punkt om budsjett for 2017. 
 
Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede, og årsregnskapet for 2016 er satt opp under denne 
forutsetning. 
 
Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av 
bygningene og at virkelig verdi av eiendelene er høyere enn den bokførte verdien. 
 
Inntekter	
Driftsinntekter i 2016 var til sammen kr 11 225 374,-. 
 
Kostnader 
Driftskostnadene i 2016 var til sammen kr 7 996 053,-. 
 
Dette er kr 6 316 947,- lavere enn budsjettert og skyldes i hovedsak at planlagt rehabilitering (som 
trappeløpene/flaggstangsområdet o.l.) ble utsatt. Dette har også ført til mindre forbruk av 
konsulenttjenester og lavere utgifter til drift og vedlikehold enn budsjettert. Utgifter til kabel-TV 
har økt som følge av inngått avtale om kollektivt bredbånd. 
 
Resultat  
Årets resultat på kr 2 247 576,- fremkommer i resultatregnskapet og foreslås overført til 
egenkapital. 
 
Disponible	midler	
Borettslagets disponible midler (omløpsmidler fratrukket kortsikt gjeld) var pr 31.12.2016 negative 
med kr -70 144,- og viser borettslagets likviditet. De disponible midlene bør til enhver tid være 
positive, som en del av forutsetningene for videre drift. 
 
Borettslagets styre har utarbeidet et budsjett som vil gi positive disponible midler i 2017. Neste års 
budsjett er nærmere omtalt under avsnittet ”Kommentarer til budsjettet for 2017”. 
 
For øvrig vises det til de enkelte tallene i resultatregnskapet, balansen og notene. 
Styret er ikke kjent med hendelser etter 31.12.2016 som påvirker regnskapet i vesentlig grad. 
 
 
 	



 
 
 

 
Side 5 av 37 

Kommentarer	til	budsjettet	for	2017	
Til orientering for generalforsamlingen legger styret fram budsjettet for 2017. Tallene er vist som 
egen kolonne til høyre i resultatoppstillingen. Budsjettet er basert på bokførte tall for inneværende 
år, og vi har tatt høyde for prisøkninger i den grad det foreligger estimater for disse.  
 
Borettslagets økonomi 
I innkallingen til generalforsamlingen i 2015 viste styret at økningen i felleskostnadene fra 2008 til 
2015 har ligget vesentlig etter prisøkningene på det borettslaget kjøper. Den forsiktige økningen i 
fellesutgiftene som er gjort etter 2015, har ikke kompensert for dette. Dette gjør at styret vurderer 
flere ting samtidig for årene fremover: 
- mer kost-effektive løsninger  
- mindre økninger i "felleskostnadene" over tid eller 1-2 mer markerte økninger 
 
Det er viktig å presisere at det ikke er noe som har skjedd nå som utløser disse diskusjonene i styret. 
Det er mer det at vi må vurdere de langsiktige forholdene i driften av borettslaget. Revideringen av 
vedlikeholdsplanen er et slikt grep for å sikre planmessighet og oppnå de gunstigste og helhetlige 
løsningene på de tiltak vi iverksetter. 
 
Budsjettet viser antatt bruk av penger på de ulike områdene når året avsluttes, men styret må også 
forholde seg til og planlegge inn- og utgående pengestrømmer (likviditet). Vi har ca. kr. 980.000 i 
inntekter (≈ felleskostnader) pr. måned. I "faste" kostnader har vi gjennomsnittlig ca. kr. 600.000 pr. 
måned. Mye av vedlikeholdet og andre ting må gjennomføres også med tanke på den løpende 
likviditet. 
 
Vi bruker ca. 27% av inntektene til å betjene renter og avdrag. 
 
Drift og vedlikehold 
Styret viser til noter til budsjettet. 
Styret tar sikte på å revidere og konkretisere vedlikeholdsplanen i 2017. 
 
Kommunale avgifter i Oslo kommune 
Oslo Kommune har ikke budsjettert med endringer i de kommunale avgiftene for 2017. 
 
Energikostnader 
I tråd med estimater fra aktuelle leverandører har styret budsjettert med samme energikostnader 
som for 2016. 
 
Forsikring 
Forsikringspremien for 2017 er budsjettert med kr. 400 000. Vi skifter forsikringsselskapet i 1. 
kvartal 2017 fra Gjensidige til IF. Dette gir oss en besparelse på nærmere kr. 200 000. 
 
Lån 
Hallagerbakken borettslag har lån i Eika. 
For opplysninger om opprinnelig lånebeløp og restsaldo henvises til note i regnskapet. 
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Forretningsførerhonorar 
Forretningsførerhonorar for 2017 er budsjettert med kr. 193.00,-. Dette dekker den faste avtalen vi 
har med OBOS som regnskapstjenester, administrasjon av inn-/utflytting av beboere, endring av 
andelseiere med mer. I tillegg til dette kjøper borettslaget ekstra tjenester fra forretningsfører. 
 
Medlemskontingenten til OBOS er kr. 200 pr. andelsleilighet for 2017. 
 
Felleskostnader 
I budsjettet har styret tatt hensyn til ovennevnte, samt øvrige prisendringer knyttet til produkter og 
tjenester borettslaget anskaffer. Dette danner grunnlaget for foreløpig fastsettelse av felleskostnader 
for 2017. 
 
For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet. 
 
 

Oslo, 16.02.2017  
Styret i Hallagerbakken borettslag 

 
Bjørn Tommy Tollånes /s/        Ebba Irgens Hylland /s/        Geir Brunsvik /s/ 

 
Kristian Jakobsen /s/         Helga Daae /s/ 
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Informasjon	om	årsregnskapet	
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Oslo, 16.02.2017  

Styret i Hallagerbakken borettslag 
 
 

Bjørn Tommy Tollånes /s/        Ebba Irgens Hylland /s/        Geir Brunsvik /s/ 
 
 

Kristian Jakobsen /s/         Helga Daae /s/ 
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Styrets	noter	til	budsjettet	
 
Note a 
Andre inntekter 
Vi har fått/får en kommunal støtte på kr. 60 000,- i tilknytning til ladestasjonene. I tillegg har vi 
estimert kr. 50.000 i inntekter fra ladestasjonene (ikke helårseffekt). 
 
 
Note b 
Drift og vedlikehold 
Løpende drift og vedlikehold som tidligere (ca. 1 million kroner), i tillegg vil følgende 
vedlikeholdsoppgaver blir vurdert i 2017: 
 
– Skifte koblingsbokser/ledninger i/til gatelys/bodlys (rekke 32, 60, samt flere boder) 
– Utskiftninger forbedringer av ledninger etc i parkeringshuset 
– Nye skilt  
– Reparasjon/vedlikehold av trappene i oppgangene i blokkene 
– Utskifting av trapp inn til fellesboder i rekkehusene 
– Nye tretrapper (i trappeløpene) 
– Ny sandkasse HB 40/barnehageområdet 
– Sanering/opprydding bak vaktmesterområdet ("hageavfallsområdet") 
– Beise fargesvekkede områder på kledningen (gjennomgang av borettslaget) 
– Beplanting av vaktmesterområdet 
– Beplanting av rundkjøringen 
Sum  ca. kr. 900 000,- 
 
Styret tar sikte på å revidere og konkretisere vedlikeholdsplanen i 2017. 
 
 
Note c 
Større prosjekter/rehabilitering 
Styret har prosjektert og hatt en anbudsrunde på bl.a. fornyelse av "flaggstangsområdet", inkludert 
nytt søppelhus, ny trapp/sti og «støttemur» mot nedre vei. Dette har en estimert pris på ca. 2 
millioner kroner.  Vi har inne en søknad til OBOS Miljøfond knyttet til dette. 
 
Styret har valgt å ikke budsjettere dette prosjektet inn i årets budsjett (og dermed heller ikke den 
mulige finansieringen ved uttak av "rest-lånet" på 2 millioner kroner som er innvilget). Styret vil ta 
en løpende vurdering av dette satt opp mot mulig støtte og prioritering av andre større prosjekter.  
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3.	Godtgjørelser	
 

A.	Styrehonorar	
Styret har et ansvar og en arbeidsbelastning som indikeres i vedtektene og årsberetningen. 
 
Styremedlemmene har tidligere fått en kompensasjon for bruk av privat datautstyr/mobil, og 
kostnader til internett/telefon. Dette inngår nå i styrehonoraret. 
 
Forslag til vedtak:  
Styrehonoraret for 2016 settes til totalt kr 500 000,-. 
 

B.	Andre	godtgjørelser	
Ingen andre godtgjørelser. 
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4.	Innkomne	forslag	
Forslag innkommet etter tidsfristen (10/3) vil ikke bli behandlet på generalforsamlingen. 
Justeringsforslag på sakene som behandles, kan fremmes skriftlig på generalforsamlingen. 
 

4.1	 Trekke	all	støtte	til	Frivillighetssentralen	og	Stiftelsen	Holmlia	Nærmiljø	
Forslagsstiller: Åsmund Børsum, Hallagerbakken 60 E  
 
Årlig støtter borettslaget Stiftelsen med ca. 57 000,- til nærmiljøtiltak og drift av Frivillighets-
sentralen. I tillegg betaler vi 17 280,- i abonnement for fire årlige utgaver av Avisen Vår. Vi kjøper 
også vektertjenesten gjennom Stiftelsen. Det koster oss 75 168,- (+ 18 792,- i MVA) per år. Hvilken 
fortjeneste Stiftelsen har på dette vites ikke. 
 
Vi mener dette er feil bruk av borettslagets midler. I henhold til Stiftelsens egne årsrapporter har de 
et meget lavt aktivitetsnivå, med noen få faste aktiviteter, hovedsakelig rettet mot pensjonister og 
psykisk utviklingshemmede. I tillegg er de flinke til å gi inntrykk av aktivitet ved å trekke frem 
prosjekter som andre egentlig er ansvarlige for, eller som bare tilfeldigvis foregår i Stiftelsens 
lokaler. Det kan neppe være mer enn noen få beboere i vårt borettslag som deltar på eller på annen 
måte har direkte glede av Stiftelsens aktiviteter. Hver av disse subsidieres derfor av fellesskapet 
med et ganske stort beløp. 
 
Avisen Vår er et kapittel for seg. Den er tannløs og uinspirert og for lengst gått ut på dato. Her er 
det snakk om en og samme person som er journalist og fotograf på nesten alle sakene, som for det 
meste handler om koseprat med lokale organisasjoner og nyåpnede butikker. Toppen av lavmål 
opplevde vi da vi i løpet av et års tid kunne lese minst to reportasjer fra de ansattes feriereiser. Fra å 
være et blad mange visstnok gledet seg til, har dette degradert til et begredelig irritasjonsmoment. 
 
På grunnlag av kvaliteten og omfanget av de aktivitetene og tjenestene Stiftelsen yter, synes vi det 
er feil å fortsette støtten til Stiftelsen. 
 
Vi har også mer prinsipielle argumenter for at borettslaget ikke bør støtte Stiftelsen. Stiftelsen 
Holmlia Nærmiljø er en fullstendig lukket organisasjon, med et styre som supplerer seg selv og 
vedtar sin egen godtgjørelse. Verken vi som mangeårige støttespillere eller de opprinnelige stifterne 
har noen som helst formell innflytelse over Stiftelsen og dens arbeid. Vi har altså den absurde 
situasjon at organisasjonen som burde vært den viktigste aktøren for aktivt nærmiljøarbeid på 
Holmlia er fullstendig udemokratisk og utenfor kontroll av de menneskene den i navnet skal arbeide 
for. 
 
Dersom borettslaget skal bruke penger på å støtte en nærmiljøorganisasjon må vi ha reell innflytelse 
og kontinuerlig vurdere om de jobber effektivt og oppnår resultater for oss og vårt nærmiljø. Etter 
vår mening er det ikke tilfelle med Stiftelsen Holmlia Nærmiljø, og det er heller ikke tegn til at det 
vil forandre seg til det bedre. 
 
Vedtaksforslag:  
Vi ber derfor generalforsamlingen gi sin støtte til at borettslaget avslutter alle bidrag til og alt kjøp 
av tjenester fra Stiftelsen Holmlia Nærmiljø og frivillighetssentralen de driver. Vi foreslår også at 
det opprettes en ny vektertjeneste tilsvarende den vi har i dag, enten direkte med et vekterselskap 
eller via samarbeid med andre borettslag i nærheten. 
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Styrets kommentar/innstilling til generalforsamlingen: 
Styret støtter forslaget, med følgende forbehold/presisering: Vedtaket skal ikke være til hinder for 
deltagelse i eller støtte til Stiftelsen eller tilsvarende organisasjoner i fremtiden, dersom dette anses 
å være til beste for andelseierne. 
 
[Styret gjør oppmerksom på at korrespondansen om saken med Stiftelsen/Frivillighetssentralen er 
lagt ut på http://hallagerbakken.no/styrearbeid/stiftelsen-frivillighetssentralen/] 
 
 

4.2	 Salg	av	"lokalet	i	HB	86AB"	
Forslagsstiller: Styret  
 
I første etasje mellom Hallagerbakken 86 A og B er det et rom på ca. 30 m2.  Rommet var 
opprinnelig brukt som fellesvaskeri. Etter at vaskeriet ble nedlagt, har det dels vært i bruk som 
atelier og dels som lager for diverse byggematerialer. For tiden er det utleid til et lokalt 
ølbryggerlag. 
 
Etter styrets vurdering er det ikke behov for å ha dette som generell lagerplass for borettslaget. Det 
har vært vurdert andre mulige bruksområder, som for eksempel å gjøre det om til et sosialt 
samlingsrom, treningsrom eller lignende. Men på grunn av rommets utforming og beliggenhet 
mener styret at dette ikke er ønskelig eller gjennomførbart. Blant annet er det kun én rømningsvei, 
siden bakveggen er blind, og det er heller ikke noe toalett eller opplegg for det. Det vil heller ikke 
være praktisk mulig å gjøre det om til en egen leilighet. 
 
Styret foreslår derfor at rommet selges til en eller flere av andelseierne. Rommet kan da enten 
innlemmes i en av naboleilighetene eller benyttes som lager eller tilsvarende ikke-sjenerende 
formål. 
 
Vedtaksforslag:  
Vi ber om godkjenning av omdisponering og salg av rommet mellom Hallagerbakken 86 A/B, og at 
styret gis fullmakt til å avgjøre nærmere detaljer om hvordan - og om - dette skal gjennomføres. 
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5.	Valg	av	tillitsvalgte	
 
Valgkomiteen innstiller følgende personer: 
 
A) Styreleder - ikke på valg 
Leder Bjørn Tommy Tollånes Hallagerbakken 74 A 
 
B) Som styremedlem for 2 år foreslås 
Styremedlem Ebba Irgens Hylland Hallagerbakken 38 
Styremedlem Kristian Jakobsen Hallagerbakken 42 
 
Styremedlemmer som ikke er på valg: 
Styremedlem Geir Brunsvik Hallagerbakken 68 B 
Styremedlem Helga Daae Hallagerbakken 86 C 
 
 
C)  Som varamedlemmer for 1 år foreslås 
Varamedlem Asgeir Enersen Hallagerbakken 84 B 
Varamedlem  Ine Berglund-Castro Hallagerbakken 42 
Varamedlem Tore Tømte Hallagerbakken 96 B 
Varamedlem Maria Exposito Lopez Hallagerbakken 56 
 
 
C) Som valgkomité for 1 år foreslås: 
Medlem Jeannette M.S. Dahl Hallagerbakken 56 
Medlem Stein Sande Hallagerbakken 94 H 
Medlem - - 
 
 
 
D) Som delegat til generalforsamlingen i OBOS foreslås 
Delegert  Bjørn Tommy Tollånes Hallagerbakken 74 A 
Varadelegert  Ebba Irgens Hylland Hallagerbakken 38 
 
 
 

Oslo, 27.02.2017  
Valgkomiteen i Hallagerbakken borettslag 

 
 

Jeannette M.S. Dahl /s/              Anne Kathrine Blyverket /s/              Stein Sande /s/ 
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Orientering	om	borettslagets	drift	i	2016	
 
Totalt er det 219 andeler i borettslaget fordelt på 93 leiligheter i blokkene og 126 leiligheter i 
rekkehus. Oslo kommune eier 8 leiligheter. I tillegg disponerer borettslaget ved styret noen lager-
/bruksrom (i HB 38, HB 52 og HB 86), noen felles-/sykkelboder og styrelokalene i HB 54. 
Borettslaget leier også ut lokaler til den foreldredrevne barnehagen i HB 36.  
 
Borettslaget har anslagsvis 500-600 beboere med stort og smått, og det gjør at det faktisk er 6-7 
kommuner i landet med like mange innbyggere som oss - eller færre enn oss. For å sikre at vi 
fortsatt skal ha et bomiljø som er preget av ansvarlighet, trivsel og trygghet, har styret vært 
involvert i en rekke små og noen større saker i 2016. Her er styrets årsberetning:  
 
Styrets arbeid  
Styret har gjennomført 11 ordinære styremøter, en opplæringsdag i egne systemer og en 2-dagers 
styrekonferanse i 2016, i tillegg til en rekke arbeidsmøter og arrangementer med ulike leverandører 
og instanser. Dersom vi kan avklare saker via e-post, gjør vi dette. Vedtakssaker blir gjerne føyd til 
på neste styreprotokoll slik at vi også dokumenterer slike saker i våre systemer.  
 
Styret har i 2016 fortsatt arbeidet med å forbedre våre egne rutiner og systemer i borettslaget - i 
tillegg til å følge opp det løpende arbeidet. De konkrete tingene blir beskrevet videre i beretningen. 
Vi ser at vårt interne saksarkiv og rutinebeskrivelser har blitt merkbart forbedret de siste årene. 
Likevel har vi fremdeles en del igjen for å nå den standard som mange vil mene er riktig for en 
virksomhet som har et budsjett på 11 millioner.  
 
Målene med forbedringsarbeidet er at 
• vi som borettslag skal kjenne vår egen historie. Vi prøver for eksempel å legge opp til at det skal 

være mulig å gå inn på mappen til en spesifikk adresse og finne informasjon om alle (nyere) 
saker (f.eks. radonstatus, skade-/forsikringssaker, byggesøknader etc.) som har vært knyttet til 
denne adressen. 

• styret får hendelsesrapporter fra vekterselskapet når de blir tilkalt til borettslaget, og naboer kan 
klage/varsle i forbindelse med forhold som gjelder andre. Slike ting må samles, da dette kan 
være dokumentasjon i forbindelse med konfliktsaker. I siste instans kan det bli snakk om 
varsel/trussel og eventuelt gjennomføring av et tvangssalg. 

• når styret foretar justeringer/vedtak knyttet til det som kan forstås som retningslinjer, 
rammevilkår, avklaringer osv., er ambisjonen å få det inn i et relevant informasjonsskriv, for 
eksempel Byggeveilederen eller Uteveilederen, og på www.hallagerbakken.no, slik at det er 
tilgjengelig for nåværende og kommende styremedlemmer samt beboerne i borettslaget. 

• styret skal i utgangspunktet kunne finne igjen utredninger og andre avklaringer som er blitt 
gjort, selv i saker der man ikke har valgt å gå videre med saken, for eksempel ved 
implementering av et nytt tiltak.  

 
En vesentlig del av styrearbeidet er å undersøke og utrede ting. Litt enkelt sagt starter ofte en sak 
med et problem eller et spørsmål. Så må vi finne ut av det (undersøke, utrede) før det skal ende i en 
bestilling (f.eks. av bistand fra advokat, rådgivende ingeniør), en kravspesifikasjon som skal inngå i 
en tilbudsforespørsel eller en plan for noe som skal gjennomføres. Det vil også i mange situasjoner 
bare være noe vi trenger for å ta en beslutning. En sak som ser ut til å være en forsikringssak, kan 
vise seg å være noe annet for borettslaget. Et varsel eller en henvendelse fra en beboer kan vise seg 
å ligge utenfor myndighetsområdet til styret (det kan for eksempel være en politisak) osv.  
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Styret skal også prioritere vår tid og borettslagets ressurser. Alle henvendelser blir vurdert, men 
ikke alle blir fulgt opp utover det at de naturligvis blir besvart. Det kan være ulike årsaker til dette. 
En jevnlig utfordring er å sørge for å ha oversikt over relevante regler og lovverk som skal følges. I 
tillegg er det viktig å sørge for likebehandling av andelseierne så langt det lar seg gjøre.  
 
Økonomistyring  
Økonomistyring er et løpende arbeid for styret og medfører ulike aktiviteter. Styring av økonomien 
dreier seg om flere forhold. 
• Det er en jevnlig vurdering om borettslagets inntekter (≈ felleskostnadene til andelseieren) er 

tilstrekkelige. I innkallingen til generalforsamlingen i 2015 beskrev vi dette nærmere. 
• Vi prøver å ha forutsigbarhet i forhold til kostnader. Derfor vil vi så langt vi har kapasitet til det 

blant annet få "faste" priser på tiltak før disse eventuelt gjennomføres. 
• Likviditetsoppfølgingen skjer i samarbeid med forretningsfører, og er et løpende arbeid. En 

vesentlig del av de månedlige inntektene er bundet i faste kostnader, så handlingsrommet i 
forhold til likviditeten er en løpende vurdering. Selv om vi i februar kjenner til at noe bør gjøres, 
betyr ikke det at vi har mulighet til å gjøre noe med det umiddelbart, men må kanskje utsette det 
til lenge etterpå. De siste par årene har vi for eksempel hatt uventede kostnader knyttet til 
vedlikehold av det elektriske systemet i borettslaget. Også radon-saken i 2012-2015 tok mye 
ressurser. 

• Av og til kan vi få ned kostnadene på et område ved rett og slett jevnlig å be om tilbud. For 
eksempel har vi nå redusert forsikringskostnadene til borettslaget (noe som får effekt i 2017). Vi 
inngår nye avtaler på et område som også har en bedre struktur enn tidligere avtaler (se 
vaktmester-avtalen). I noen tilfeller må vi stoppe eller avvente igangsetting av prosjekter på 
grunn av ny kunnskap. En del av prosjektene tilknyttet uteområdene ble mye dyrere (ref. tilbud 
fra leverandørene) enn hva vi var forspilt på forhånd (estimat av landskapsarkitekten). Vi gikk 
inn i 2016 med et ønske om få avklart noen vedlikeholdsprosjekter (se under vedlikehold) som 
ikke er kommet til en implementeringsfase og derfor har de påvirket fordelingen av 
ressursbruken i regnskapet i forhold til det vi planla.  

 
Avtaler/bistand  
Vi er fornøyd med den praksis vi har med de firmaene som vi har (ramme)avtale med innen 
følgende områder:  
• VVS  (VVS-Gruppen AS) 
• elektrisitet  (Oppegård Elektriske AS) 
• energiavlesing  (Ista as) 
• skadedyr  (Skadedyrvakta as) 
• parkering  (Smart Security as) 
• renhold  (G/S vask og rens) 
• vektertjenester  (Securitas via vår avtale med Stiftelsen Holmlia Nærmiljø 
• vaktmestertjenester og snømåking/strøing  
 
Ved årsskiftet 2016/17 overtok Christiania Forvaltning & Eiendom AS avtalen om snømåking/ 
strøing, og fra 1. mai 2017 overtar de også ansvaret for de andre vaktmestertjenestene. Avtalene 
med Vakt og Service Limited NUF er dermed sagt opp etter flere års samarbeid da innehaveren, 
Kjell Øvergaard, er i ferd med å avvikle virksomheten. Byggteknisk rådgiving har vi fått av eget 
Byggeutvalg, samt at vi i 2016 har benyttet OBOS Prosjekt og Hjellnes Consult. Vi har benyttet 
advokatene i OBOS til juridisk rådgivning.  
 
Forsikring  
Det har vært få forsikringssaker i 2016, og vi opplever disse som ryddig håndtert av alle involverte 
parter. Vi har inngått en ny avtale om forsikring med IF Skadeforsikring NUF. Ny egenandel er på 
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kr 10.000. Styret benytter ikke forsikringen ved alle skader, det vil si der kostnadene går ut over 
egenandelen, men vurderer dette helhetlig fra sak til sak.  
 
 
Energi  
Vi har deltatt på møter og i arbeid i SNE (Søndre Nordstrand ENØK) med det formål å få mer 
kunnskap og på sikt få redusert energibruken og driftskostnadene i borettslaget. Aktiviteten i SNE 
har vært noe lavere enn normalt i 2016. Utskiftingen av vinduer og balkongdører i blokkene i 2015 
har redusert energibruken i de berørte leilighetene (dokumentert via SNE).  
 
HMS  
Helse, miljø og sikkerhet (HMS) er en samlebetegnelse for arbeid med helsevern, miljøvern, 
arbeidsmiljø, sikkerhet og trygghet for oss som bor i borettslaget, besøkende og for dem som skal 
utføre arbeid her. Mye av dette arbeidet er lovregulert, og Internkontrollforskriften pålegger oss å 
utarbeide systemer for oppfølging av dette. Et annet ord for internkontroll er egenkontroll som 
innebærer at borettslaget selv skal påse at vi følger aktuelt regelverk. Styret hadde to vernerunder i 
mai og september 2016. I 2016 har vi prøvd ut et informasjonsverktøy innen HMS og ikke funnet 
det kost-effektivt. Vi vil fortsatt forbedre og utarbeide egne planer og rutiner for HMS-arbeidet.  
 
I 2016 har vi særlig sett på: 
 
• Avfallshåndtering  
Som kjent har Oslo kommune med sin underleverandør har hatt alvorlige problemer med 
innhentingen av søppel i byen. Denne saken har vært tidkrevende og energitappende for styret 
høsten 2016, og situasjonen er ikke "friskmeldt" ennå i 2017. 
 

 
 
Det utplasseres en miljøcontainer og et EL-bur ved rundkjøringen med ca. 4-6 ukers mellomrom, 
men vi har noe høyere utgifter på dette enn nødvendig fordi en del spesialavfall blir lagt i 
containeren. Dette skal isteden leveres av den enkelte ved kommunens gjenbruksstasjoner. 
 
I slutten av april 2016 fikk vi fra Renovasjonsetaten utplassert spesialcontainere for farlig avfall. Vi 
tar sikte på det samme i uke 17/18 i 2017. 
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• HMS-planen  
HMS-planen er et dynamisk dokument som blir oppdatert fortløpende. Den oppgraderte planen ble 
ikke ferdigstilt høsten 2016 som planlagt. Vi tar sikte på at den reviderte planen vil bli ferdigstilt og 
publisert sommeren 2017. 
 
• Brannsikring  
I februar 2016 var det gjennomgang av alle leiligheter mht. røykvarslere og pulverapparat. De 
leilighetene som ikke hadde optiske røykvarslere, fikk installert dette i henhold til nye anbefalinger 
fra DSB (Direktoratet for Sikkerhet og Brann). Alle fellesareal - slik som parkeringshus osv. - ble 
også nøye gjennomgått med hensyn til rømningsveier, merking og brannslukningsutstyr. Det stilles 
strenge krav til borettslaget ved styret når det gjelder håndheving av brannforskriftene. 
 

 
 
Borettslaget har avtale med Norsk Brannvern AS som på vegne av styret foretar en årlig 
gjennomgang av våre rutiner. Denne avtalen vil bli tatt opp til vurdering i 2017. I oktober arrangerte 
vi i samarbeid med Nordvern AS en brannøvelse der vi fikk demonstrert brannslukking med ulike 
midler. Også beboerne fikk prøve seg.  
Tipsene var nyttige for oss som var der, og det gjør oss alle tryggere at også naboene har 
brannsikringskunnskaper! Vi tar sikte på å arrangere jevnlige brannøvelser fremover. 
 
• Trafikksikkerhet og parkering  
Styret hatt en mer aktiv håndhevelse av trafikk- og parkeringsbestemmelsene i 2016, basert på egne 
observasjoner og tilbakemeldinger fra beboerne. Langs veiene inne i borettslagets område har vi fått 
beskåret hekker og fjernet annet som har strukket seg ut i veiene. Dette er gjort for å forbedre 
trafikksikkerheten. Vi har fått utarbeidet en ny skiltplan for borettslaget og fått tilbud på nye 
parkeringsskilt, samt retningsskilt osv.  
 
Etter styrets oppfatning har vi en tilfredsstillende kapasitet for normal parkering i borettslaget. 
Samtidig opplever vi tidvis parkering av biler der sjåføren ikke bor eller besøker noen i borettslaget. 
Dette kan være i tilknytning til arrangementer ved Stiftelsen/ Frivillighetssentralen, ansatte ved 
skolen eller parkering som skulle ha vært gjort ved nærliggende borettslag. Vi bruker 
parkeringsselskapet for å håndtere dette.  
 
Likeledes brukes parkeringsselskapet for å håndtere parkeringer inne på borettslagets område. Vi 
ser dessverre jevnlig biler som er  
• parkert og står i veien for andre (f.eks. for søppelbilene) eller representerer en sikkerhetsrisiko 

(for utrykningsbiler) 
• parkert på plenområder, noe som dermed gir oss alle økte vedlikeholdskostnader 
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Reglene er enkle: Det er kun lov til å la bilen stå mens man aktivt foretar inn-/utlasting. De eneste 
som har unntak for dette, er samarbeidspartnere som har en forhåndsavtale med styret, som for 
eksempel vaktmesterselskapet. 
 
• Skadedyr 
Vi har ikke noen spesielle problemer med skadedyr i borettslaget, men vi har tidvis problemer rundt 
søppelhusene fordi søppelposer ikke er forsvarlig knyttet igjen/kastet. Vi har kun hatt noen få 
hendelser knyttet til enkelte leiligheter. Disse har vært raskt håndtert av Skadedyrvakta as. I 
forbindelse med opphopningen av søppel fordi kommunen ikke fikk fjernet det tidsnok, ble vi 
bekymret for mulig økt forekomst av mus/rotter. Via Skadedyrvakta as fikk vi avklart at det ikke 
var tegn til dette hos oss. 
 
• Støy fra tekniske rom  
Vi har blitt varslet om noe støy fra tekniske rom (fjernvarme-pumper etc) som er til sjenanse for de 
nærmeste naboene. På grunnlag av vår utredning har Hafslund tatt ansvar for å forbedre situasjonen 
i 2017 ved hjelp av noen tekniske tiltak. 
 
• Plan for radonoppfølging  
Etter at det ble gjennomført radonmålinger og -saneringstiltak i perioden 2012 – 2015, skal alle 
leiligheter nå ha et radonnivå som ligger innenfor anbefalte grenseverdier fra Statens strålevern.  
For å sikre at det ikke oppstår nye radonproblemer i fremtiden, er det utarbeidet en plan for 
radonoppfølging (Radonplanen). Denne består av et tillegg til Byggeveilederen, en internrutine for 
styret og en informasjonsplan til beboerne.  
 
• Nabokonflikter/uakseptabel atferd  
Vi opplever at vi har et fredelig og godt naboskap i borettslaget. Likevel har det også i 2016 
forekommet noen saker som kan karakteriseres som uoverensstemmelser mellom beboere. Styret vil 
normalt kun ha en begrenset - om noen - rolle i konflikter mellom beboere. Det er kun når en eller 
flere bryter vedtekter og/eller husordensregler at vi har en rolle. Men vi prøver å bidra til 
konstruktive løsninger når vi kan. Offentlige instanser som konfliktrådet, politiet, barnevernet, 
skoleverket og helsevesenet har vært involvert i enkelte saker hos oss. Styret bli normalt ikke 
informert av noen av etatene når de har saker hos oss! 
 
Vi har ikke behandlet noen saker angående ulovlig framleie i 2016. (En av årsakene til at det kun er 
styret som skal skaffe skilt til postkassene er at det bidrar til at vi lettere kan identifisere ulovlig 
framleie). 
 
• Dyrehold  
Hallagerbakken borettslag er positiv til at beboerne har små kjæledyr og at de ferdes kontrollert i 
området. Eierne har ansvar for at dyrene ikke er til sjenanse og ulempe for andre (ref. 
Husordensreglene). Vi har ikke registrert noen problemer med dyrehold i 2016.  
 
• Julearrangementet  
Første søndag i advent tenner vi juletreet, og med hjelp av Holmlia Aspirantkor fikk vi også i 2016 
markert starten på juletiden i borettslaget. Til og med nissen kom, og han delte ut nærmere 100 
godteposer til de yngste beboerne. 
 
• Dugnad  
Hvert år i april samles vi for å rydde og gjøre det pent rundt oss i borettslaget, tradisjonen tro så 
også i 2016. Vi hadde flott oppmøte av ca. 80 personer. Etter endt arbeidsøkt ble det samling rundt 
grillen for bespisning og prat. Vi tar også i år sikte på en trivelig vårdugnad der vi søker å ha et eget 
opplegg for de minste barna.  
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Årets dugnad avholdes onsdag 26.april. Vi ønsker og håper på godt oppmøte. Blant annet ønsker vi 
å oppgradere lekeplassene og oppfordrer småbarnsforeldre til å bidra.  
 
• Lekeplasser  
Vi har gode lekeplasser for barna i borettslaget. Vi ser at noe vedlikehold snart må iverksettes på 
noen av lekeplassene uten at vi pr. i dag betrakter det som kritisk.  
 
• Sommerjobb-prosjektet  
Dette er et tiltak med flere formål; å få gjort nødvendige jobber, å gi arbeidslivstrening for de unge 
(13- til og med 18-åringer i borettslaget) og å bidra til at de unge får og tar eierskap til sitt nærmiljø. 
Vi ser tydelig at dette er et viktig tiltak både sosialt og forebyggende. I 2016 hadde vi 32 
ungdommer i jobb i løpet av 3 uker. 
 
Vedlikehold  
Vi har iverksatt utlån av beis for å ta vare på toppbordene på balkongene på rekkehusene, festing av 
løs takrenne, reparasjon av plen ved å legge på ny ferdigplen samt fikse på veikanten osv. 
Vedlikehold er så mangt i borettslaget, og også i 2016 er det mange vedlikeholdsoppgaver som er 
håndtert og muligens enda flere som står igjen på en liste som kontinuerlig blir oppdatert. 
 
Løpende vedlikehold  
Løpende (mindre) vedlikeholdsoppgaver blir normalt håndtert av vaktmesteren eller de firmaene 
som vi har inngått rammeavtaler med. Også i 2016 ble en serie små og større oppgaver håndtert, 
som forbedring av sti i tilknytning til trappeløp, mindre dreneringstiltak (HB 94H/96A-området), 
nytt gelender ved HB 32H, snøfangere montert på alle baldakinene ved oppgangene i blokkene, 
forbedret og stedvis ny isolasjon på loftet i blokkene, reparasjon av takrenner m.m.  
 

 
 
I 2016 har vi økt strømkapasiteten til parkeringshuset kraftig samt skiftet hovedtavlen. Dette har 
styret valgt å betrakte som nødvendig (nesten) uavhengig av ønske om å kunne gi et vesentlig bedre 
tilbud for lading av el-/hybridbiler i borettslaget (se nedenfor). Også i 2016 har vi hatt mange 
mindre reparasjoner og forbedringer av det elektriske anlegget i parkeringshuset og enkelte andre 
steder i borettslaget. 
 
Vi har hatt flere befaringen med fagfolk på rekkehustakene for å få en vurdering av behovet for 
utbedringer og eventuelt tidsplan for nytt belegg, inkludert sikring for ferdsel på takene. Tilstanden 
vurderes pr. dags dato å være forsvarlig, men at vi må ta høyde for en full omlegging om noen år, 
anslagsvis 5-8 år.  
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Henvendelser fra beboerne kommer normalt på e-post i tillegg til at flere og flere har fått med seg 
Varslingstjenesten på nettet (http://hallagerbakken.no/varsel/). Sistnevnte gjør det enklere for styret 
å følge opp vedlikeholdsoppgavene, så vi oppfordrer alle til å bruke den dersom det ikke er en 
krisesituasjon. 
 
Ladestasjoner  
Borettslaget har i 2016 oppgradert strømkapasiteten til blant annet parkeringshuset og etablert 6 
ladepunkter for el-/hybridbil på garasjetaket. Oppgraderingen av strømkapasitet består av skifte av 
transformator, nedgraving av kabler og bytte av hovedtavlen inne i parkeringshuset. Dette var 
nødvendig fordi gammel kapasitet ikke var tilstrekkelig for den eksisterende drift og for fremtidig 
bruk, samt at vi hadde gjentatte store problemer med nedetid. Kostnad for denne oppgraderingen 
går inn i borettslagets vedlikeholdsbudsjett. 
 
De nye ladestasjonene erstatter tidligere lademuligheter og er tilgjengelige for alle beboerne 
(brukere må først inngå ladeavtale med borettslaget). For mer informasjon om lademulighetene: se 
artikler på nettsidene: http://hallagerbakken.no/el-bil 

 
 
Hva gjøres med tanke på lademuligheter inne i parkeringshuset? Styret undersøker muligheten for å 
etablere ladestasjoner på de enkelte parkeringsplassene inne i parkeringshuset. Dette er ønsket av 
flere. Før den enkelte kan anskaffe den nødvendige installasjon ved egen parkeringsplass, må vi ha 
en felles infrastruktur for dette på plass i parkeringshuset. Denne skal også finansieres av de som 
skal bruke den. 
 
Vi er her godt i gang med å finne ut av kostnadsbildet både for nødvendig infrastruktur og for de 
enkelte ladestasjonene. I tillegg er det andre forhold som må avklares. Det gjelder blant annet 
eierforholdet til de enkelte parkeringsplassene (eventuell tinglysing). 
 
Vedlikeholdsplanen  
Vedlikeholdsplanen er et dynamisk dokument som skal oppdateres fortløpende. Den ble revidert og 
vedlagt innkallingen til generalforsamlingen i fjor 
(http://hallagerbakken.no/vedlikeholdsplanen/vedlikeholdet-i-borettslaget-vedlikeholdsplanen/). 
Vedlikeholdsprosjekter tilknyttet uteområdene er beskrevet senere i beretningen.  
 
Styret tar sikte på ytterligere å operasjonalisere denne i 2017. Styret er litt avventende når det 
gjelder å ta endelig beslutning om flere vedlikeholds-/rehabiliteringsprosjekter til 
operasjonaliseringen er gjennomført. 
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Informasjonsvirksomhet  
Andelseierne har selv ansvar for å sette seg inn i lover og regler, vedtektene og husordensreglene og 
andre retningslinjer som kan være relevante for å eie en andel i borettslaget eller å bo her! Man har 
også selv ansvar for å holde seg generelt orientert. Styret understøtter dette ved noen 
informasjonstiltak - alt etter kapasitet og kompetanse. Hovedverktøyet for informasjon til beboerne 
er borettslagets offisielle websider; www.hallagerbakken.no. Websidene er en viktig informasjons-
kilde både for aktuelle saker og for praktiske forhold. Man kan også abonnere på nye innlegg som 
legges ut på nettstedet på e-post! 
 

 
 
 
Vi har en lukket gruppe, Hallagerbakken borettslag, på Facebook. Alle som bor i borettslaget får 
tilgang ved å spørre et eksisterende medlem. Siden er ment for beboerne og er ikke et organ for 
styret. Styret følger ikke opp disse sidene systematisk, men informerer via www.hallagerbakken.no. 
"Hallagerbakken hageklubb" har også en offentlig side på Facebook, og vi vil gjerne gi tips om 
"Oslo Sør-Satsingen - Bydel Søndre Nordstrand" som gir mye nyttig informasjon om ting som skjer 
og angår Holmlia-området. E-post og styretelefonen (SMS-er og talepostkassen) blir normalt 
forsøkt fulgt opp i løpet av 48 timer. Vi har gjennomført et møte med nyinnflyttede i borettslaget i 
2016, og vi tar sikte på å ha minst ett slikt møte i året fremover. 
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Vårt borettslags nære og fjerne historie  
Styret arbeider med et hefte som har som foreløpig arbeidstittel "Hallagerbakken - vårt borettslag. 
Litt om vår nære og fjerne historie". Vi tar sikte på å ferdigstille heftet i løpet av våren med tanke 
på å dele det ut til samtlige andelseiere. Det vil også bli lagt ut på hjemmesida vår. 
 
Uteområdene  
Uteområdene våre berører estetiske og praktiske forhold, sikkerhet og mye annet. Det er derfor 
viktig at vi greier å forholde oss helhetlig til dette når vi skal igangsette tiltak ute. Noen faktorer vi 
tar med i vurderingen for å oppnå dette er: 
• dreneringsbehov (som kan løses med grøfter og rør, men også med beplantning)  
• sikkerhet (redusere hindringer for sikten, Brannvesenet trenger 3,5 m brede veier for å komme 

fram med de største bilene) 
• bevare særpreget i naturen rundt oss 
• fremkommelighet for alle 
• rørganger, for - med tiden - å oppgradere kabelanlegget 
• trivsel  
• balansere fellesskapets vs. andelseierens behov og interesser  
 
Styret har arbeidet med flere delprosjekter tilknyttet uteområdene i 2016. Disse befinner seg i ulike 
stadier: 
• skilt: Styret har utarbeidet en skiltplan for borettslaget og innhentet tilbud på utskifting av det 

meste av parkeringsskilt m.m. i borettslaget. Styret har ikke tatt stilling til om når vi skal 
gjennomføre dette. 

• ny avfallsordning: Vi utredet muligheten for å få en nedgravd løsning for deponering av avfall i 
2016, for også å kunne frigjøre søppelrommene i blokkene til annen bruk, for eksempel 
sykkelparkering. Dessverre egner ikke vårt område seg for dette i stor skala primært siden vi 
ikke har plass til de aktuelle kranbilene som eventuelt skal hente avfallet fra containerne i 
borettslaget. 

• trappeløpene: Vi fikk tegnet forslag til nye trappeløp i borettslaget av landskapsarkitekt med 
tanke på en oppgradering av disse. På grunnlag av disse (og pris-estimater gitt av 
landskapsarkitekten) gjennomførte vi en tilbudsforespørsel som resulterte i at de innkomne 
tilbudene lå langt over det vi hadde forventet oss. Dette gjorde at vi stoppet videre arbeid med 
disse prosjektene. Isteden har vi innhentet tilbud på en forenklet forbedring (mye lik det 
eksisterende) av trappeløpene. Styret har ikke tatt stilling til om/når vi skal gjennomføre dette. 

• flaggstangsområdet: Dette området har vi også nye tegninger for og har innhentet tilbud på å få 
utbedret. I dette prosjektet inngår nytt søppelhus, ny trapp, og en sti som er lettere tilgjengelig 
for folk. Styret ønsker å prioritere dette prosjektet, men trenger å få avklart finansieringen. Vi 
søker OBOS Miljøfond om støtte til dette prosjektet, og vi har fått tilsagn om en mindre støtte 
fra Oslo kommune til forbedring av stien. 

• vaktmesterområdet: Vi har fått et forslag på løsning for å beplante vaktmesterområdet slik at 
området skjules litt og samtidig inngår på en positiv måte i borettslagets inngangsparti. 

• rundkjøringen: Rundkjøringen på nedsiden av parkeringshuset tilhører kommunen, men 
borettslaget har gjennom alle år prøvd å ta vare på det. Vi søker nå kommunen om å få beplante 
dette området forutsatt at dette kan gjøres uten vesentlige kostnader for borettslaget. 

 
Trefelling/-trimming  
Felling eller trimming av trær er en omfattende prosess for styret da vi søker å gjennomføre dette 
systematisk og åpent i overensstemmelse med det som er beskrevet i Uteveilederen. Siste gang 
denne prosessen ble gjennomført, var i 2015, og vi tar sikte på en ny åpen prosess i 2018.  
I 2017 vil vi kun forholde oss til søknader knyttet til trær som kan representere en fare og til ønsker 
om nyplanting av trær. 
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Området på nedsiden av borettslaget 
På nedsiden av borettslaget ligger kommunens eiendom som ulike etater har ansvaret for å følge 
opp. Vi - som nærmeste naboer - har en sterk interesse for at dette området er mest mulig ivaretatt 
og at det er innbydende og tilgjengelig for folk som vil bruke det. 
 
Hageavfall: Det er ikke lov til - og det har aldri vært lov til - å deponere hageavfall og annet på 
dette området. Problemet med jordrester, planter og annet fra egen hage er at det inneholder ting 
som ikke naturlig vokser i vårt område. Nå er det flere fremmede vekster på området som er 
ressurskrevende å fjerne, og dette er uheldig for naturen og oss alle! 
Den enkelte beboer skal i utgangspunktet selv få fraktet hageavfallet til et av kommunens deponier.  
 
Breivik-skulpturen: Vi har hatt en befaring sammen med representanter fra Bymiljøetaten og 
Kulturetaten i forbindelse med at vi har ønsket en annen plassering av den Breivik-skulpturen 
("Breivik-benken") som står på nedsiden av borettslaget. Årsaken er at den til tider er gjengrodd og 
at utsikten ikke lenger er hva den var da den ble plassert der. Det var lite gehør for en flytting.  
Vår dialog med etatene har likevel medført at de nå tar sikte på å vedlikeholde området og vil gjøre 
det mer tilgjengelig og tiltalende. 
 

 
 
Grøntutvalget  
Grøntutvalget er reetablert og har vært til stor hjelp for styret i saksbehandlingen av 
trefellingssakene og enkelte søknader tilknyttet området rundt egen bolig. Grøntutvalget har behov 
for flere aktive medlemmer, og vi ber interesserte henvende seg til styret.  
 
Byggesaker  
Det skal søkes til styret (og i enkelte tilfeller videre til kommunen i etterkant) om utbygginger, 
påbygginger, endring av bygningsmassen i leiligheten og mindre utetiltak som plattinger, gjerder 
osv. Retningslinjer og råd om byggetiltak er samlet i Byggeveilederen. Styret tilstreber størst mulig 
likebehandling av andelseierne i byggesaker. Samtidig kan offentlige regler endres og retningslinjer 
fra borettslaget justeres over tid. Dette medfører at styret ser det som viktig at søknader og 
godkjenninger/svar er skriftlige og at styrets vedtak i sakene er begrunnet. På denne måten sikrer vi 
bedre innsyn, likebehandling og kontinuitet over tid. Det har vært få byggesaker i 2016, men det har 
vært en del arbeid for styret knyttet til pågående prosjekter.  
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Annet  
Arbeid i styret medfører så mangt. Her følger noen forhold som ikke helt passer inn under 
overskriftene ovenfor:  
• Tilbud på markiser/persienner: Styret har prøvd å bistå andelseierne ved å innhente tilbud på 

markiser/persienner etter rehabiliteringen av blokkene, noe som til sammen 16 andelseiere i 
både blokkene og rekkehusene har benyttet seg av.  

• Gode tips fra samarbeidspartnerne: De firmaene vi har jevnlig kontakt med, gjør ikke bare den 
avtalte jobben (og tidvis forsøker å selge seg inn til nye oppdrag), men de gir også uoppfordret 
råd og tips som vi har nytte av, også på andre områder enn sitt eget.  

• Gode tips og bidrag fra andre styrer: Vi har noe kontakt med andre styrer på Holmlia, og vi 
hjelper hverandre når vi blir spurt. I løpet av året går det gjerne noen spørsmål og svar mellom 
flere av oss. 

 
Denne orienteringen viser noe av alt det vi i styret har jobbet med i 2016. Det dukker hele tiden opp 
nye saker å ta stilling til. Det jobbes bredt i styret, og saker kan til tider ta mye tid å behandle. Det 
ber vi om forståelse for. Til sist handler det om vårt felles ansvar som beboere i et flott borettslag.  
 

Styret Mars 2017 
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Orienteringssak	fra	styret:		
Betaling	for	tilleggsarealer	
 
Som en del av utbyggingsplanen for Hallagerbakken borettslag i 1993 ble det vedtatt at leiligheter 
som bygges ut, skal gis en tilleggsleie for nye arealer. Tilleggsleien skal dekke borettslagets økte 
kostnader til ytre vedlikehold, forsikring, offentlige avgifter, eiendomsskatt og andre utgifter som 
har sammenheng med påbygget. Tilleggsleien ble den gang fastsatt til kr 9,- m2 pr. måned. Unntatt 
fra dette er utbygging av ny etasje under eksisterende bebyggelse. Her er tilleggsleien kr 5,- pr. m2 
pr. måned. Dette vedtaket er ikke blitt effektuert, men i 2007 oppjusterte styret den fastsatte 
tilleggsleien til 12,50. m 2 pr. måned. Unntatt fra dette er utbygging av ny etasje under eksisterende 
bebyggelse. Her er tilleggsleien kr 7,- pr. m 2 pr. måned. Det ble videre vedtatt at fra og med 2008 
justeres tilleggsleien i samsvar med konsumprisindeksen for undergruppe: "Vedlikehold og 
reparasjon av bolig og fritidsbolig" i SSB's statistikk.  
 
Dette har ikke vært fulgt opp på mange år. Styret planlegger derfor å gjennomføre kartlegging og 
registrering av tilleggsarealer i løpet av dette året. Etter dette vil tilleggsleien bli innkrevd sammen 
med felleskostnadene forøvrig. Vi vil ikke kreve inn tilleggsleien med tilbakevirkende kraft. 
 
 










