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Til andelseierne i Hallagerbakken borettslag 
 
Velkommen til generalforsamlingen 
 
Innkallingen inneholder borettslagets rapport og regnskap for 2018. 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 24. april 2019 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  ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP FOR 2018 
 A)  Årsrapport og regnskap for 2018 
 B)  Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 
 
3. GODTGJØRELSER  
 A)  Styret  
 B)  Andre godtgjørelser 
 
4.  INNKOMNE FORSLAG  
 4.1  Endring av et punkt 8 i Husordensreglene 
 4.2 Maksgrense for gjenvalg (Endringsforslag til vedtektene) 
  
 
5. VALG AV TILLITSVALGTE 
 A)  Valg av 2 styremedlem 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 generalforsamlingen i OBOS for 1 år 
 
 
 
 

Oslo, 12.02.2019 
Styret i Hallagerbakken borettslag 

 
 

Bjørn Tommy Tollånes /s/      Geir Brunsvik /s/      Jimmy Bauge /s/      Monica Roos /s/ 
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2. Årsrapport for 2018 
 
Tillitsvalgte 
Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: 
 
Styret  
Leder Bjørn Tommy Tollånes Hallagerbakken 74 A 
Nestleder Geir Brunsvik Hallagerbakken 68 B 
Styremedlem Jimmy Bauge Hallagerbakken 44 
Styremedlem  Kristian Jakobsen Hallagerbakken 42    [Fratrådt sept 2018 /flyttet] 
Styremedlem  Monica Roos Hallagerbakken 66 G 
 
Varamedlem Tom Idar Andersen Hallagerbakken 84 C 
Varamedlem Stein Høglund Hallagerbakken 62 B 
Varamedlem Tone Helen Hansen Hallagerbakken 52 
Varamedlem Tore Tømte Hallagerbakken 96 B 
 
Delegert til generalforsamlingen i OBOS  
Delegert  Bjørn Tommy Tollånes Hallagerbakken 74 A 
Varadelegert  Geir Brunsvik Hallagerbakken 68 B 
 
Valgkomiteen  
Asgeir Enersen  Hallagerbakken 84 B 
Anne Kathrine Blyverket Hallagerbakken 94 D 
Jeannette M. S. Dahl Hallagerbakken 56 
 
Styrets medlemmer består i dag av 1 kvinne og 3 menn. Normalt 5 personer. 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 med 
organisasjonsnummer 948758946 og ligger i bydel 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.  
Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS.  
Borettslagets revisor er PriceWaterhouseCoopers AS. 
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Kommentarer til årsregnskapet for 2018 
 
Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av borettslagets eiendeler og gjeld, finansielle 
stilling og resultat. Informasjon om borettslagets forventede økonomiske utvikling er omtalt i 
årsrapportens punkt om budsjett for 2019. 
 
Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2018 er satt opp under denne 
forutsetning. 
 
Inntekter 
Driftsinntekter i 2018 var til sammen kr 11 807 517,-. 
Dette er kr 75 517,- høyere enn budsjettert og skyldes i hovedsak andre inntekter. 
Andre inntekter består i hovedsak av salg av nøkler, bombrikker og portåpnere  
(kr 99 500,-). I tillegg kommer utfakturering av elbil-strøm (kr 18 000,-). 
 
Kostnader 
Driftskostnadene i 2018 var til sammen kr 9 517 763,-. 
Dette er kr 1 270 237,- lavere enn budsjettert og skyldes i hovedsak at flere tiltak som var planlagt, 
ikke ble gjennomført. 
 
Resultat  
Årets resultat er på kr 1 378 119,- fremkommer i resultatregnskapet og foreslås overført til 
egenkapital. Eventuelt avdrag på langsiktig gjeld (lån) er ikke tatt hensyn til. 
 
Disponible midler 
Borettslagets disponible midler (omløpsmidler fratrukket kortsikt gjeld) var pr 31.12.2018  
kr 3 772 989,- og viser borettslagets likviditet. De disponible midlene bør til enhver tid være 
positive, som en del av forutsetningene for videre drift.  
 
For øvrig vises det til de enkelte tallene i resultatregnskapet, balansen og notene.  
Styret er ikke kjent med hendelser etter 31.12.2018 som påvirker regnskapet i vesentlig grad. 
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Kommentarer til budsjettet for 2019 

Til orientering for generalforsamlingen legger styret fram budsjettet for 2019. 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. 

Styret har satt opp budsjettet konservativt i betydningen at vi 
• runder opp kostnadsbeløpene og 
• vi forholder oss til de inntekter vi er sikre på at vi har 

Mye av budsjettet er knyttet til rimelige forutsigbare utgifter som offentlige avgifter, rammeavtaler 
med vaktmesterfirmaet, skadedyrfirma o.l., mens noen faste utgifter vil variere over tid - som 
energikostnader og forskjellig vedlikehold. 

Som borettslag blir større vedlikeholdsbehov/rehabiliteringer normalt finansiert med lån. Disse har 
en løpetid litt mindre enn tiltakets levetid. På denne måten er det de andelseierne som får glede av 
tiltaket som også betaler for det. På tilsvarende måte skal vi være forsiktig med f.eks. avdragsfrihet, 
blant annet fordi det innebærer at vi utsetter betalingen, noe som gjør tiltaket dyrere underveis. I 
2019 betaler vi avdrag på alle lånene vi har.  Planlagte vedlikeholdstiltak fremgår i notene til 
budsjettet. 

I fjor la vi opp til å være ekstra forsiktig med å bruke en del mindre beløp fordi vi ønsker å sikre oss 
at vi får opparbeidet en tryggere likviditet, og vi fortsetter dette i 2019. Vi styrer mot å ha ca. '10% 
av inntektene på konto' til enhver tid. 
 
Om... 
• Alle rammeavtaler med leverandører blir normalt justert etter avtale en gang i året pga av 

prisstigningen. 
• Kommunale avgifter i Oslo kommune: Kommunen la i sitt budsjettforslag til grunn en økning på 

8,8 % for renovasjon og 9,5 % for vann og avløp for 2019. Vi har ikke regnet med økning i 
feiegebyr. Eiendomsskatten følger egne satser. 

• Energikostnader: Energikostnadene har historisk sett har vært variable og er vanskelige å anslå. 
Som følge av en varm sommer i Norge i 2018 økte strømprisene rundt budsjetteringstidspunkt. 
Det er derfor foreslått en økning i elektrisk energi med 20 % sammenlignet med fjoråret. 

• Forsikring: Forsikringspremien for 2019 er budsjettert med kr 445 000,-. Premieendringen er en 
følge av indeksjustering på bygninger på 3,7 % fra 1. januar, samt forsikringsselskapets 
individuelle prisjustering basert på skadehistorikken i Hallagerbakken borettslag.  

• Lån: Borettslag har lån i OBOS-banken og Eika. For opplysninger om opprinnelig lånebeløp, 
renter og restsaldo henvises til note i regnskapet. 

• Felleskostnader: I budsjettet har styret tatt hensyn til ovennevnte, samt øvrige prisendringer 
knyttet til produkter og tjenester borettslaget anskaffer. Dette danner grunnlaget for foreløpig 
fastsettelse av felleskostnader for 2019. Driften i 2019 forutsetter en økning av felleskostnadene 
med 2% fra 01.01. og ytterliggere 2% fra 01.07. De økte felleskostnadene i 2019 vil ifølge 
budsjettet øke borettslagets disponible midler. 

Vi viser til noter i regnskap og budsjettet for ytterligere avklaringer. 
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Informasjon om årsregnskapet 
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Oslo, 12.02.2019 
Styret i Hallagerbakken borettslag 

 
 

Bjørn Tommy Tollånes /s/      Geir Brunsvik /s/      Jimmy Bauge /s/      Monica Roos /s/ 
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Noter til regnskapet for 2018 
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Noter til budsjettet for 2019 
 
Note A:  Andre inntekter 
En del av våre inntekter er egentlig bare en innkreving på vegne av andre, som f.eks. 'kollektivt 
bredbånd'. Noen inntekter er usikre og marginale samt at de i stor grad kun er til kostnadsdekning 
av noe f.eks. salg av nøkler, portåpnere, dørskilt osv. Borettslaget har ikke fortjeneste på dette 
salget. I 2019 omgjør vi også litt på prisen for utleie av parkeringsplass på taket, og velger å la være 
å budsjettere noen inntekter her. 
 

  
Note B:  Vedlikeholdsprosjekter 
Dette er noen av de tiltakene vi arbeider med å få prosjektert, prissatt eller iverksatt i 2019: 
 
√ Rehabilitering av rekkehustak (prosjektere/utarbeide tilbudsforespørsel)  100 000 
√ Ny gangvei og trapp ved søppelskur ned mot HB 90  400 000 
√ Brannsikring, øverste etasjer i blokkene  250 000 
 - Åpne/’smøre’ alle brannluker på balkongene i blokkene    
√ Utbedre utvalgte balkongdekker   50 000 
√ Oppmerking av parkeringsplasser ved rundkjøringen og på taket av p-huset  30 000 
√ Sykkelstativ, sykkelpumpe [minus 30.000, fra OBOS]  40 000 
√ Trappeoppgangene/blokkene: Enkel utbedring av vedlikeholdsbehov   100 000 
√ Trappeoppgangene/blokkene: Armeringskorrosjon, betongrehabilitering 125 000  
√ Oppfølging av el-rapport 2019 ? 
√ Trepleie inkl. beplantning  300 000 
√ Hekk rundt vaktmesterområdet  100 000 
√ Endre på slagretning på balkongdører (der brl hadde ansvaret for feiloppsettet)  60 000 
√ Utebelysning: Belysning av trappeløpene og andre steder folk ferdes.  200 000 
 
I tillegg tar vi sikte på følgende, avhengig av ressurser og kapasitet: 
√ Rampe ved oppgang til taket på parkeringshuset  300 000  
√ Vedlikehold av bod- og inngangsdører (evnt. vannbrett etc) ? 
 1 635 000 
Vi forventer økte kostnader forbundet med vedlikehold av ventilasjonsanlegg og takviftene.100 000 
 
Vi oppdaterer normalt vedlikeholdsplanen en gang i året. Den finner du på 
https://hallagerbakken.no/vedlikeholdsplanen/  
Der finner du også tiltak som har vært vurdert og som styret har valgt å ikke gå videre med! 
 
Note C: Andre driftskostnader 
Tjenester vi kjøper inn av eksterne leverandører (vaktmestertjenestene, renhold, vektertjenester, 
skadedyrtjenester) og ting vi kjøper inn som ikke har med bygninger å gjøre (trykking av HBnytt 
o.l., servering til generalforsamlingen, julegrantenningen og "40 års jubileum m.m.) ligger på denne 
kontoen. 
 
Note D: Finanskostnader/Rentebuffer 
Vi har lagt opp til å ha en rentebuffer på egne lån tilsvarende 0,5% økt rente, som tilsvarer  
ca 20.000 pr måned, for å ta høyde for rentestigninger i løpet av året. 
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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 siste styreperiode settes til totalt kr 515 000,-. 
 

B. Andre godtgjørelser 
Ingen andre godtgjørelser. 
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4. Innkomne forslag 
Forslag innkommet etter tidsfristen (10/3/2019) blir ikke behandlet på generalforsamlingen. 
Justeringsforslag på sakene som behandles, kan fremmes skriftlig på generalforsamlingen. 
Send dem gjerne på forhånd til 'styret@hallagerbakken.no' 
 
 

4.1 Endring av et punkt 8 i Husordensreglene 
Forslagsstiller: Styret  
 
Ordlyden i gjeldende Husordensregler er: 

Generelle utomhusregler: 
Områder som disponeres av andelseier: 
a. Hekker og andre vekster skal ikke hindre sikt og fremkommelighet for ferdsel på områdets 
veier. Om dette ikke overholdes, kan styret beslutte beskjæring eller fjerning av vekster. Som 
en rettesnor kan angis at hekken ikke bør overstige øyehøyde til en gående voksen person. 

 
Forslag til endringer, inkludert et nytt punkt b: 

a. Hekker og andre vekster skal ikke hindre fremkommelighet for ferdsel på områdets veier. 
De skal ikke henge utover veien og heller ikke dekke til gatelampene, da deres funksjon er å 
belyse gangveiene. 
 
Styret kan beslutte beskjæring eller fjerning av vekster som hindrer fremkommelighet eller 
belysning. 
 
b. Velstelte hekker gir borettslaget et tiltalende ytre og betyr mye for oss alle. Det er naturlig at 
beboerne har behov for en rimelig skjerming for innsyn utenfra, likevel er det ønskelig at 
hekken ikke vokser uhemmet i høyden. Det er ikke mulig å angi en norm for maksimum 
hekkehøyde, bl.a. pga. ulik utforming av terrenget. En antydning kan imidlertid være at man 
normalt ikke bør la hekken overstige øyehøyden til en gående voksen person. 
 
[Tidligere punkt b, c og d endres til c, d og e.] 

 
Vedtaksforslag: 
Forslaget vedtas slik det er fremsatt. 
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4.2 Maksgrense for gjenvalg (Endringsforslag til vedtektene) 
Forslagsstiller: Vidar Valvik, Hallagerbakken 58 
 
Vedtaksforslag fra forslagsstiller: 
Vedtekt 8.1 (2) tredje setning strykes. Ny setning ønskes inn i vedtekt 8.1 (2) som tredje setning. 
”Styreleder, styremedlemmer og varamedlemmer kan gjenvelges inntil tre ganger.” 
  
Bakgrunn for forslaget 
Vedtektene: Viser til vedtektene for borettslaget i kap. 8. Styret og dets vedtak kap. 8-1 Styret 
(2) Funksjonstiden for styreleder og de andre medlemmene er to år. Varamedlemmer velges for ett 
år. Styremedlemmer og varamedlemmer kan gjenvelges. 
  
Ombudsfunksjon i borettslagstyret med åremål som konsekvens: Borettslagets styre har en 
ombudsfunksjon på vegne av andelseierne i borettslaget. Et ombuds funksjon er å ivareta 
interessene til en nærmere angitt gruppe –borettslaget andelseiere.  Det er helt sentralt at ombudene 
har tillit hos denne gruppen for å kunne utøve sin funksjon etter hensikten. Det er videre en type 
funksjon der det er avgjørende med administrativ og faglig nyorientering. Dette er bakgrunnen for 
at ombudene utnevnes på åremål, vanligvis for seks år. Og det er dette som er bakgrunnen for at 
vedtekt 8.1 (2) tredje setning ønskes endret til å avgrense en gjenvelgingsmulighet med inntil seks 
år. 
 
Viser også til kap11-1 Vedtektsendringer (1) Endringer i borettslagets vedtekter kan bare besluttes 
av generalforsamlingen med minst to tredjedeler av de avgitte stemmer. 
 
Kommentar fra forretningsfører:  
"Vedtektene kan ikke kan være i konflikt med norsk lov, dvs. ikke være strengere enn hva som er i 
Borettslagsloven. Der er det ingen begrensning på hvor mange ganger et styremedlem kan velges. 
 
Forslaget kan tas med i innkallingen, men det kan ikke realitetsbehandles da en slik klausul ikke vil 
være lovlig." 
  
Vedtaksforslag: 
Forslaget avvises. 
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5. Valg av tillitsvalgte 
 
A)  Valg av 2 styremedlem 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 generalforsamlingen i OBOS for 1 år 

 

Valgkomiteens innstilling: 
Valgkomiteen har hatt samtaler med de foreslåtte kandidatene og vi tror de alle er personer  
som kan gjøre en god innsats for borettslaget. De er informert om hva som forventes av dem  
og har sagt seg villige til å stille som kandidater til styret. En av vara-kandidatene trakk seg  
rett før innsendingsfristen. Vi lar derfor den plassen stå åpen for benkeforslag.   
 
Forslag til nytt styre  
Styreleder  

• Bjørn Tommy Tollånes  (Ikke på valg. Sitter til generalforsamlingen 2020)  
 
Styremedlemmer (for 2 år) 

• Geir Brunsvik  (Ikke på valg. Sitter til generalforsamlingen 2020)  
• Jimmy Bauge  (Ikke på valg. Sitter til generalforsamlingen 2020)  
• Gro Monica Roos  Hallagerbakken 66 G, 1256 Oslo  
• Qaman Kalif Musse Hallagerbakken 58, 1256 Oslo 

 
Varamedlemmer (for 1 år) 

• Liban Madar  Hallagerbakken 82 C, 1256 Oslo 
• Stein Høglund Hallagerbakken 62 B, 1256 Oslo 
• Tom Idar Andersen Hallagerbakken 84 C, 1256 Oslo 
• ______________ [Åpen for benkeforslag]  

 
Valgkomite (for 1 år) 

• Asgeir Enersen Hallagerbakken 84 B, 1256 Oslo 
• Therese Tveit Hallagerbakken 88 F, 1256 Oslo 
• Tore Tømte  Hallagerbakken 96 B, 1256 Oslo 

 
Forslag til delegerte til neste OBOS generalforsamling 

• Delegat:  Bjørn Tommy Tollånes 
• Vara:  Geir Brunsvik 

 
 

Oslo, 11.03.2019   
Valgkomiteen i Hallagerbakken borettslag  

 
Jeannette M.S. Dahl /s/               Kathrine Blyverket /s/               Asgeir Enersen /s/ 
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Orientering om borettslagets drift i 2018 
 
Styrets orientering er i hovedsak for perioden fra forrige generalforsamling til i mars 2019. 
  
Totalt er det 219 andeler i borettslaget fordelt på 93 leiligheter i blokkene og 126 leiligheter i 
rekkehus. Disse andelene eies av i overkant av 300 andelseiere, samt Oslo kommune som 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 i overkant av 500 beboere med stort og smått. 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. Her er styrets orientering: 
 
Noen saker er på grunn av viktighet, kompleksitet eller usikkerhet mht. kostnadene, av en slik art at 
de i en periode lett blir de mest fremtredende oppgavene for styret. I siste styreperiode gjelder dette 
først og fremst 

• rehabilitering av parkeringshuset inkl. porter og ladestasjoner, 
• diverse vann-/kondens-saker 
• og en del enkeltsaker som det har vært noe arbeid med å få løst 

  
Dette har også fått konsekvenser for andre saker. Den ene vann-/kondens-saken ved HB 64 gjorde 
oss alvorlig bekymret en periode, selv om den i seg selv løste seg rimelig greit etterhvert.  
 
Større saker fremover i stikkordsform: 

• Utrede rehabilitering av rekkehustakene inkludert identifisering av mulige områder med 
kondensdannelse med fare for råteskader osv. 

• Utbedre trappeoppgangene i blokkene inkludert betongarbeider på trappene og noe enkel 
utbedring av skader på vegger og enkelte dører o.l. 

• Utbedre rømningsveiene i blokkene samt identifisere skader på balkongdekke, og eventuelt 
utbedre noen av disse. 

• Utbedre uteområder ved å etablere en hekk/beplanting rundt 'vaktmesterområdet', og 
forbedre lysene mot trappeløpene/gavlsidene av bygg. Vi skal også ha den store 'trepleie-
runden' i år. 

• Utbedre driften av styrearbeidet: Beboerservice-løsningen med tilhørende tjenester skal 
fortsatt forbedres. Ulike tiltak for en fortsatt profesjonalisering av (styre)arbeidet vil bli 
gjennomført (forbedre saksarkivet, ulike rutinebeskrivelser, styreveilederen osv.). 

 
Styrets oppgaver 
Det er fort noen gjengangere i en 
orientering fra styret for de som har lest 
de siste årenes orienteringer.  
Før vi kommer innom noen av dem, kan 
det være greit å minne kort om hva som 
er styrets ansvar og med det, våre 
oppgaver. Burettslagslova 
(https://goo.gl/Cvz8t8) gir oss lovteksten, og 
bøker som “Håndbok for 
styremedlemmer i boligselskaper” 
minner om rammene som er satt av 
rettssaker og praksis: 
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Økonomi:  Styret har det overordnede ansvaret for økonomien, og med det vurderingene, 
prioriteringene og beslutningene som kan få økonomiske konsekvenser.  

Lovverket:  Oppfølging av offentlige lover og regler, samt Vedtektene og Husordensreglene 
er også sentrale oppgaver for et styre. 

Bygningsmassen:  Borettslaget har vedlikeholdsansvaret for bygningsmassen og uteområdene. 
Styret forvalter dette ansvaret. 

HMS: Styret har ansvaret for at borettslaget følger opp Internkontrollforskriften 
(https://goo.gl/FMfAeB). Dette medfører både vedlikeholdet gjennomføres i 
henhold til forskriften og at tiltak gjennomføres for å unngå skader på personer 
eller gjenstander.  

Bomiljø: Ansvaret ovenfor, samt måten det blir håndtert på skal bidra til et godt bomiljø 
for oss alle. 

 
Avtaler med leverandører og samarbeidspartnere fritar ikke styret for plikter og ansvar. Tvert imot 
skal styret sikre at driftsavtalene oppfylles og utføres på en forsvarlig måte. Det er et seriøst ansvar 
med et personlig straffe- og erstatningsansvar. Men forutsetningen for å komme i ansvar, rettslig og 
juridisk, er at man har opptrådt uaktsomt. Når styremedlemmer har handlet etter eget beste skjønn 
og gjort så godt de har kunnet for å ivareta fellesskapets interesser, skal det mye til for å holde 
styret personlig erstatningsansvarlig. 
 
Myndighet: Utgangspunktet er at styret kan beslutte alt som ikke må besluttes med 2/3 flertall 
(Borettslagsloven § 8 - 9) i en generalforsamling. Styret bør imidlertid være forsiktig med å bruke 
sin myndighet fullt ut. Dette har ført til at man normalt orienterer, og eventuelt får samtykke av, 
generalforsamlingen for saker som kan være kontroversielle, som økning i fellesutgiftene. 
 
Generalforsamlingen: Noen saker er av en slik art at kun generalforsamlingen kan ta beslutninger 
om dem, for eksempel låneopptak, endringer av de interne reglene (vedtektene og husordens-
reglene) og vesentlige endringer av boligmassen (selv om tiltaket ikke medfører nye låneopptak). 
Generalforsamlingen er borettslagets øverste myndighet og kan gi føringer til styret gjennom 
formelle vedtak. Her er det flere regler, inkl. avstemningsregler som er regulert. Både styret og 
generalforsamlingen har myndighet innenfor lovverket. F.eks. kan styret forplikte borettslaget for 
utgifter for flere år fremover, men de begrenses av «5%-regelen». Dersom tiltaket går ut over vanlig 
forvaltning, fører med seg økonomisk ansvar eller fører til utlegg for borettslaget på mer enn fem 
prosent av de årlige felleskostnadene, kreves det tilslutning fra generalforsamlingen med mer enn ⅔ 
flertall. 
 
 
Økonomi og drift 
Henvendelser: På epost og meldinger via styretelefonen får styret 
ulike henvendelser som vi forsøker å svare på etter beste evne, 
uavhengig av hvor styremedlemmene selv måtte befinne seg. 
Spørsmål og henvendelser om beskjæring av trær, parkeringsplasser, 
sommerjobb, egne byggetiltak/-søknader, vannlekkasjer og 
oppfølging av disse, fargekoder, nabobråk, postkasseskilt og nøkler 
som skal bestiller på vegne av beboerne, samt kontakt med 
forsikringsselskap, leverandører, eiendomsmeglere og en og annen 
selger, er forsøkt håndtert.  
Og når vi oppdager at lønnen til sommerjobbere ikke er utbetalt i juli 
som avtalt med leverandøren vår (= OBOS), så prøver vi å få OBOS 
til å snu seg rundt, selv om de i utgangspunktet ikke hadde tenkt å 
gjøre denne jobben før i september! 

 
Når sikringene går og man finner 

en litt brent sokkel i leiligheten,  
- hvem ordner opp i det?  

Svar: Sikringsskapet og alt som 
går inn i leiligheten, er 

andelseiers ansvar. 
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Fakturahåndtering: Fakturaer slutter ikke å komme, og kontroll av disse medfører at to styre-
medlemmer har lest og vurdert hver av de ca. 500 fakturaene som kom i 2018. De fleste fakturaene 
håndteres på 2-4 min., men noen utløser en del arbeid. Vi estimerer at ca. 40 arbeidstimer har blitt 
brukt på kontroll og godkjenning av fakturaer av styret alene, i tillegg til arbeidet som skjer via 
forretningsfører-avtalen med OBOS. 
 
Administrativ oppfølging: I perioden har vi kartlagt interesse for å kjøpe bodlokalet i HB 86 A/B 
(sak på generalforsamlingen i 2018) som resulterte at vi ikke fant det riktig å selge, basert på de 
betingelser de mest aktuelle kjøperne tilbød. Lokalet vil nå bli et lokale som kan leies for 6-måneder 
om gangen til beboere (se nettstedet for ytterligere informasjon). Vi har i 2018 også fulgt opp 
vedtakene om tilleggsleien for arealutvidelse hos enkelte andelseiere.  
En del av driften er å sørge for at vi opparbeider og oppdaterer ulike oversikter som vi burde ha i 
borettslaget. Her ligger det underforstått at vi ikke har på plass alt styret ønsker seg. Men vi har 
f.eks. fått kartlagt mer nøyaktig hvor alle stoppekranene befinner seg (utenfor boligene) i 
oppgangene og utenfor rekkehusrekkene i 2018. 
 
Likviditetsstyring: Har vi pengene vi trenger når fakturaene skal betales, og har vi den nødvendige 
bufferen for usikkerhet underveis? Oversikten over dette gjør seg ikke selv, og sammen med 
forretningsfører tilstreber vi å ha oversikt og kontroll. En del av dette medfører at vi har fulgt opp 
de senere års råd om å bygge opp en “10% buffer” i likviditeten. Dette betyr litt enkelt forklart at vi 
prøver å holde av 10% av det vi får inn på kontoen hver måned (“felleskostnadene”) i reserve. 
 
Langtidsplanlegging?: Dette punktet må vi sette opp med spørsmålstegn. Selvfølgelig prøver vi å se 
noen år fremover for å vurdere hva potensielle vedlikeholdsprosjekter kan komme til å koste 
samtidig som vi drøfter ideer som kommer, som solpanel, omlegging av fyringssystemet, utvikling 
av vaktmestertomta, - ting som ofte er potensielt ressurskrevende. Vi har ikke satt opp noen form 
for langtidsbudsjett. Likevel er dette saker vi har tenkt at vi bør prøve å få til i den grad vi har 
kapasitet til det og grunnlaget for det er gitt. En del av det løpende arbeidet er også å sørge for at vi 
har de best mulige anskaffelsesrutinene og at rammeavtalene forbedres jevnlig.  
 
Beboerservice: I perioden har vi forbedret Beboerservice (https://goo.gl/BeC7XR). Det 
er noen få ting av ‘kjøp og salg’ vi administrerer selv i borettslaget, og det gjøres 
via tjenesten Beboerservice. Denne ordningen gjør at vi kan forenkle og gjøre dette 
billigere enn tidligere for beboerne, selv om det medfører litt mer arbeid for styret.  
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Regler: Husordensreglene, vedtektene og vanlige 
forskrifter og regler i norsk lov skal følges, men hvem 
skal følge dem opp i et borettslag? Styret har et særlig 
ansvar, men hver én av oss har ansvaret for egen atferd. 
 
Spør heller styret en gang for mye, enn en gang for lite. 
Sjekk gjerne ut først hva som fins av svar på 
www.hallagerbakken.no. 
Hva er lov å henge opp på veggene i parkeringshuset? 
Svar: Ingenting uten aksept etter søknad.  
 
Er det lov å grise til en vegg? 

 
En parkert båt på egen parkeringsplass 

som ikke representerer en risiko, 
er greit. 

 
Å sparke oppetter veggen er ikke lurt. Heldigvis kunne det vaskes bort igjen (denne gangen)! 

 
 
 
Vedlikehold av bygninger og uteområder 
Vedlikeholdsplanen, som ligger på hallagerbakken.no (https://goo.gl/EPcYk3), beskriver hvordan vi 
tilnærmer oss, planlegger og gjennomfører vedlikeholdet. Denne revideres normalt årlig i samarbeid 
med Byggeutvalget.  
 
Byggesøknader fra andelseiere: Med essensiell faglig bistand fra Byggeutvalget og tidvis fra andre, 
har styret i perioden behandlet flere byggesaker fra andelseierne. Avklaringsprosessen og 
grunnlaget for løsningen av mange av problemstillingene finner vi i Byggeveilederen 
(https://goo.gl/dUVft3). Her finner vi føringer, regler og gode råd som er relevante for de fleste. 
Byggesøknadene i siste periode har vært som årene før:  

• noen ønsker seg andre vinduer (stort sett avslag),  
• noen skal ha nytt kjøkken og vurderer 'kjøkkenvifte'  

(og får som svar at vi kun har en takvifte for hver bopel) 
• noen planlegger å rehabilitere badet og lurer på om man kan flytte på en lettvegg  

(og får positivt svar på noen betingelser)  
• noen planlegger utbygging utover og/eller nedover i terrenget og trenger få avklart mange 

spørsmål før de eventuelt får klarsignal fra styret for å sende en søknad til kommunen 
• noen ønsker å fornye "uteområdet sitt" med ny platting, etablering av ny hekk osv 
• og diverse annet 
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I tillegg er det flere henvendelser knyttet til vedlikehold av egen leilighet, f.eks. om sikringsskapet, 
om katteluker og om maling av dører. Heldigvis kan de fleste besvares ved å peke på artikler i 
www.hallerbakken.no, eller i Byggeveilederen og/eller Uteveilederen. 
 
Parkeringshuset: Hovedrehabiliteringen av bærende konstruksjoner 
og fasaden har gått etter planen og er avsluttet. Vi har også tegnet en 
driftsavtale for det katodiske anlegget, i utgangspunktet for 10 år 
fremover. I 2019 skal vi ha en ‘ett års-befaring’ på det som ble gjort. 
Deretter er det de kontraktsmessige garantiene som gjelder. 
Bølgeblikk-platene på fasaden er rengjort, og det er foretatt en full 
rengjøring innvendig. Vi har også på nytt fått malt opp strekene 
mellom parkeringsplassene på innsiden.  
 
Parkeringen under arbeidene gikk utrolig bra, og styret vil takke 
beboerne for stor fleksibilitet og fin oppfølging av beskjedene som 
ble gitt underveis.  
 
Nye porter og portåpnere. Vi har hatt mange 
småproblemer med den gamle portåpner-løsningen 
i parkeringshuset og har derfor måttet skifte ut 
portene og alt tilbehøret rundt dem. Denne delen 
har tatt mye energi fordi det ble gjort en 
oppmålingsfeil av leverandøren i første runde, en 
feil som det tok tid for styret å håndtere i dialog 
med leverandøren. Senere har det vært en del tull 
med portåpnerne. Etter at vi fikk ekstra antenner 
ved portene har dette blitt bedre. Salget av 
portåpnerne (til kostpris) har også medført noe 
arbeid, men dette har vi fått et godt system på via 
Beboerservice. 

 

 
Lademulighet på parkeringsplassen: Den etterlengtede muligheten  
for å få kjøpt seg egen ladeboks ved den plassen man disponerer inne i 
parkeringshuset, kom endelig på plass rundt årsskiftet. Medio mars 
2019 er det 17 ladebokser i drift inne i parkeringshuset. Lade-
infrastrukturen som er på plass, støtter inntil 96 ladebokser  
(48 pr. etasje). Ved behov kan denne kapasiteten økes. 
 
Ladeplassene på taket av parkeringshuset (6 stk.) videreføres som 
normalt, og tilbyr et alternativ for dem som ikke har mulighet til - eller 
ønske om - privat ladeplass. Drift og infrastruktur av samtlige plasser 
finansieres av brukerne selv gjennom betalt ladeavgift. Styret har søkt, 
og fått innvilget, ENØK-støtte fra Oslo kommune ifm. installering av 
ladeinfrastruktur. Borettslaget er i dag godt rustet for nåværende og 
fremtidige elbileiere. 

 

 
Sandkassen ved barnehagen: Sandkassen på lekeplassen utenfor barnehagen er fornyet til glede for 
barna i borettslaget.  
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Takviftene: Vi har dessverre nådd et punkt da vi ikke lenger har tilgang til den takviftemodellen vi 
har benyttet som standardvifte. Dette gjør at vi har fått økte kostnader når vi må bytte disse. 
Avklaringen av dette skjedde i sommerperioden parallelt med at vi også hadde sterkt behov for å få 
skiftet ut noen vifter på rekkehusene og et par på blokkene.  
 
Hekker: Henstillinger og et par direkte pålegg 
om å trimme hekker utenfor egen bolig har vi 
også vært nødt til å iverksette. I sommer-
halvåret beskar vi mange hekker og busker i 
borettslaget. Hvor mye det haster å gjøre noe 
med hekker og busker av estetiske hensyn kan 
det være delte meninger om, men styret har 
også en rett og plikt til å følge opp forhold 
som har med sikkerhet å gjøre, som sikt og 
fremkommelighet. Det er et problem at ting 
delvis henger ut i veiene og gangveiene. En 
hekk som er for høy, vil stenge for lys, noe vi 
alle trenger på mørke kvelder, spesielt de 
svaksynte blant oss. 

 
Hekker kan hindre lys mot vei og andre ferdselsområder,  

fra lyskilder som kjøkkenvindu og bodlys. 
Vi har flere steder i borettslaget der dette er situasjonen 

dersom ikke hekker og busker jevnlig blir trimmet 

 
Lekkasjer og kondens: Vi har heldigvis få problemer med vannlekkasjer i borettslaget, men de som 
kommer, har en tendens til å kreve en del arbeid. Selv når forsikringen blir benyttet, belastes også 
borettslaget noe.  
 
De ulike lekkasje-, kondens- og fuktsakene vi opplever har ulike årsaker. Og det kan variere hvem 
som har vedlikeholdsansvaret. Det er et juridisk spørsmål og ikke nødvendigvis et svar på hvem 
som har “skylden”. Skyldspørsmålet er en annen problemstilling. Borettslaget har f.eks. ansvaret for 
bygningsmassen og de rørene som ligger skjult i veggene osv. Men dersom beboeren er skyld i at 
en sluk går tett, er det andelseieren som får regningen.  
 
VVS Gruppen as, som vi har rammeavtale med, vurderer det slik at vi ikke har et generelt problem 
med våre rørsystemer og at vi ikke har noen umiddelbare kommende vedlikeholdsbehov her. 
 
I siste periode har vi hatt flere kondens- og/eller lekkasjesaker. Noen av disse vil vi orientere om på 
generalforsamlingen, og her vil vi nevne fra disse sakene: 
• I HB 64 F og E fikk vi skader som viste seg 

å komme fra en lekkasje fra fjernvarme-
anlegget. Lekkasjen har pågått en stund. 
Kostnadene til utbedring tas av Fortum 
Varme AS. Samtidig ble det avdekket at vi 
muligens har en konstruksjonssvakhet i 
taket der det er “høydesprang” midt i en 
rekkehusrekke. Dette er forhold som bør 
sjekkes alle tilsvarende steder i borettslaget. 
I løpet av året vil vi ha fått undersøkt dette 
og fått en faglig vurdering av hvordan vi 
eventuelt bør forholde oss til situasjonen 
fremover. Utbedringene kan bli kostbare, 
men per i dag antar styret at vi kan vente 
med en eventuell utbedring til rekkehus-
takene må rehabiliteres. 
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• Vann som kommer inn utenfra på grunn av bygningsmessige svakheter (f. eks. manglende 
dreneringssjikt på grunnmuren), er ikke dekket av forsikringen. I HB 76C hadde vi en slik 
kondens-/fuktsak i perioden som kostet borettslaget i underkant av 10% av de ordinære 
vedlikeholdsmidlene våre. Vi nevner det her i beretningen for å vise hvor fort merkbare 
kostnader kan dukke opp. Dette gjør at økonomistyring må være tilstrekkelig robust til å kunne 
håndtere slike saker. Når slikt skjer, sjekker styret til en viss grad ut tilstanden hos nærliggende 
naboer. Men en systematisk utsjekking i hele borettslaget er ikke hensiktsmessig da dette er 
dyrt, og det er lite vi kan gjøre som eventuelt skal kunne forebygge dette. 

• Vi har hatt én lekkasje i en oppgang som har berørt flere leiligheter (forsikringsselskapet stod 
for utbedringen) og en annen i en annen oppgang der andelseier måtte ta en vesentlig del av 
regningen og forsikringsselskapet resten. 

 
Vi minner om at styret har lagt ut artikler på nettstedet 
om ‘Dugg, fukt og kondens” 
(https://hallagerbakken.no/vedlikehold-i-egen-leilighet/dugg-
fukt-og-kondens-i-boligen/), hvordan radiatorene bør 
behandles (https://hallagerbakken.no/energi-og-strom/viser-
malingene-riktig-forbruk/) og annen informasjon som gjør 
at beboerne kan redusere muligheten for f.eks. 
kondens, og det kan også bidra til bedre 
privatøkonomi. 
 

 
Radiatorene vil normalt kunne demonteres/ 

fjernes, men først etter søknad til styret 
 
Endre slagretningen på balkongdører i rekkehusene: Styret har klarlagt i hvilken grad andelseiere 
ønsker å få dette gjort, og vi har innhentet et tilbud på jobben. Vårt utgangspunkt er at de 
andelseierne som kan sannsynliggjøre at det ble gjort en feil under rehabiliteringen av rekkehusene, 
vil få dette eventuelt dekket av borettslaget. Normalt bør døra slå slik at den største delen av 
balkongen er tilgjengelig uten at en må “gå rundt” døra. Andre som måtte ønske å endre 
slagretningen, må betale dette selv, men jobben skal eventuelt utføres i regi av borettslaget. 
 
Vedlikehold i blokkene: I perioden er det gjort flere undersøkelser og tilbudsforespørsler på 
vedlikehold i blokkene. Dette medfører at vi i 2019 tar sikte på  

• utbedre skadede trapper 
• utbedre/male skader på vegg o.l. i oppgangene 
• montere felles fester på alle dører, og standardiserte dørskilt (valgfritt) 
• utbedre/male enkelte dører 
• åpne og 'smøre' rømningsluker 
• utbedre eventuelle skadede balkonger (noen utvalgte) 

 
Noen av tiltakene vil bli gjennomført før sommerferien, mens andre vil komme etterhvert. Den 
systematiske gjennomgangen av tilstanden på balkongene kan avdekke behov som må håndteres i 
2020 eller senere. 
 
I 2018 ble 25 ståldører (søppelrom m.m.) og 4 dører til sikringsskap i blokkene malt og flere 
takvifter (deriblant til søppelrom og noen rekkehus) ble skiftet. 
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Kontroll og oppfølging av målingene av fjernvarme: Vi har en tilbudsforespørsel ut nå om en ny 
avtale om målesystemer for fjernvarme o.l. i blokkleilighetene og oppfølging av disse. Nåværende 
leverandør Ista as og andre blir bedt om å gi tilbud på dette til oss samt til noen andre borettslag,  
i et samarbeid med Søndre Nordstrand ENØK, etter vårt initiativ.  
 
Dørskilt: Hvilken leilighet dreier det seg om? Når vi får en melding om et 
forhold og en håndverker eller helsepersonell skal ut til en leilighet,  
kan det ta tid å finne fram til rett leilighet.  

• Hva betyr f.eks. "annen etasje til venstre". Regnes bakkeplan med 
som en etasje eller starter det et hakk opp? Når begge etasjene 
mangler dørskilt, blir det ikke enklere.  
Vi minner om artikkelen "Hvordan finne 'bolignummer'?" 
(https://hallagerbakken.no/byggeveilederen/hvordan-finne-bolignummer/). 

• For noen år siden sørget styret for at alle rekkehusene fikk korrekt 
adresseskilt. I denne perioden har alle bodene i bodrom/-hus blitt 
merket og alle leilighetene i blokkene har nå fått et standardisert 
skiltsystem. 

 

 

En grunn til at skiltene i blokkene nå blir standardisert, er at det ved inn-/utflyttinger fort blir skader 
på dørene ved ulike skilt.  Nye skilt i blokkene er gratis for beboerne og bestilles via Beboerservice. 
 
 
Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 
HMS-arbeidet i borettslaget er i hovedsak integrert med annet arbeid. 
 
Systematikken og planmessigheten er koblet på avtalene vi gjør.  

• Avtalen med vaktmesterfirmaet innebærer at de går lysrunder (sjekker alle lys som er 
eid/driftet av borettslaget), jevnlig sjekker søppelrom/-husene, sjekker tilstanden 
(fremkommelighet, risiko) på bygg og i uteområdene m.m. 

• Avtalen med elektriker medfører en årlig gjennomgang av alt observerbart elektrisk utstyr 
som borettslaget eier. Det blir utarbeidet en mangelliste, og vi får anbefalinger om ting 
firmaet mener vi bør følge opp. 

• Avtalen med vekterfirmaet medfører at vi to ganger i døgnet får besøk i borettslaget og at 
styret får avviksrapporter (f.eks. at en port står åpen) og hendelsesrapporter når de har blitt 
kontaktet av beboere eller styret. Slike rapporter er veldig viktige siden de gir styret 
mulighet til f.eks. å følge opp klager på atferd hos en beboer el.l. 

• Avtalen med parkeringsselskapet gjør at vi kan få håndtert feilparkerte biler slik at de ikke 
potensielt skaper risikosituasjoner. Tjenesten fungerer slik at firmaet tilkalles av styret og 
dem vi har bemyndiget til det når biler er feilparkert i borettslaget. Firmaet sjekker også 
gjesteparkeringen jevnlig slik at vi har kapasitet til å motta håndverkere og besøkende med 
bil.  

• Avtalen med skadedyrfirmaet medfører at de jevnlig følger opp åteboksene (rotte/mus-
tilstanden i borettslaget), samt at de følger opp oppdrag fra styret (eks. sølvkre, skjeggkre, 
mus i bygningsmassen m.m.).  

• Avtalen med forretningsfører medfører at det ikke skjer administrative feil som kan være til 
skade for borettslaget eller enkelte beboere. Praksisen utvikles og forbedres, selv om den 
heller ikke er feilfri. 

 
Firmaer på jobb her: Når et firma engasjeres for å gjøre en jobb for borettslaget, har de HMS-
ansvar i forhold til egne ansatte og ansvar for å sikre oss andre. 
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Oppfølging av avtaler: Etter at rammeavtaler og andre 
avtaler er utformet, trenger de i ulik grad av 
oppfølging. Både vi og leverandørene må balansere 
ulike hensyn, og svaret kan være et kompromiss.  
 
Hvor skal snøen plasseres når det er ekstraordinært 
mye som skal ryddes vekk? Og hvordan unngår vi at 
noe blir skadet? Svaret er ikke opplagt! 
Og representerer noe av dette en risiko? 

 
 
Sikkerhetsaspekter: Det er gjerne knyttet enkelte 
sikkerhetsaspekter til byggeprosjekter, - både 
prosjekter som andelseierne søker om og de som 
borettslaget selv er ansvarlig for. I vurdering av 
hekker/busker og trær er sikkerhet et moment som 
alltid inngår før vi tar en beslutning. Gjennomgang og 
valg av hvilke verktøy og utstyr som gjøres 
tilgjengelig ved dugnader og for sommerjobberne er 
også ting som blir vurdert ift HMS.  
Vi har også gjennomført tiltak i forbindelse med radon 
i en leilighet, og vi har justert på noe av oppsettet for 
radonviftene som er plassert ut ved enkelte leiligheter.  
 

 

Kontinuerlig forbedring: HMS er et arbeidsområde med få fasiter og hvor den systematiske 
tilnærmingen er viktig. Vi prøver å lære og forbedre oss kontinuerlig. Huskene blir nå tatt ned i 
vintersesongen med begrunnelse i HMS. Byggeveilederen får stadig små forbedringer knyttet til 
HMS-hensyn. Vi er på ingen måte ferdig utlært! 
 
Kunnskap: Styret forsøker å gjøre tilgjengelig relevant kunnskap for beboerne via nettstedet vårt og 
veilederne, alt etter styrets kapasitet og kompetanse. Artikler om f.eks. skjeggkre, mugg, kondens 
m.m. er lagt ut. Og i veilederne finner man f.eks. informasjon om ‘kjøkkenvifter’ (som ikke skal 
eksistere!) slik at andelseierne selv kan ta sin del av ansvaret for at problemer ikke oppstår eller at 
de blir håndtert best mulig. 
 
Sykkelstativ: Vi har søkt OBOS Miljøfond (“OBOS tar grønt ansvar og gir tilbake”) om støtte til 
utplassering av flere sykkelstativ og fått søknaden innvilget. Vi vil få dekket 50% av kostnadene 
(inntil kr. 30.000,-). I 2019 vil vi få utplassert stativ på egnede steder etter den kartleggingen som vi 
tidligere har gjort.  
 
Støy fra takvifter (og trafo på nederste vei): Et par takvifter og en transformator ved nederste rekke 
laget mye støy sommeren 2018. Det tok uforholdsmessig lang tid å få orden på dette på grunn av 
ulike forhold. Transformatoren var og er Hafslund sitt ansvar, og de var rimelig hurtige og 
konstruktive i prosessen. (Disse sakene er et eksempel på at vedlikeholdsarbeid og HMS henger 
sammen.) 
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Hendelsesrapportene fra vekterselskapet 
er både et varsel om noe til styret og 
dokumentasjon.  
I forhold til bråk og potensielle saker 
med brudd på Husordensreglene er disse 
rapportene veldig viktige. 
Bruk vekterselskapet! 
 

 
 
 
Bomiljø etc 
Styret anser at et viktig bidrag til bomiljøet er hvordan vi behandler søknader, håndterer 
vedlikeholdsarbeid og tar beslutninger. 
 
Støy, bråk og konflikter: Vi bor på alle måter i et rolig borettslag! Men når det bor over 500 
mennesker her, vil det være ulike opplevelser og aksept for hva som er vanlig lydnivå i et bofelles-
skap (barn som leker, oppussinger som pågår, hyggelig samvær på en balkong, nødvendig 
innkjøring med bil). Av og til blir dette saker for styret. Vårt utgangspunkt er Husordensreglene og 
den tilnærming som er kommunisert i artikkelen på nettet ‘Hva er støy i borettslaget?’ 
(https://hallagerbakken.no/konflikt/hva-er-stoy-i-borettslaget/). 
 
Det er tidvis forstyrrende bråk fra fotballplassen (Ljabru/Nordstrand) som vi ikke har sett noen 
forbedring på.  
Det er også en kontinuerlig vurdering av om det er greit at snø ryddes vekk veldig tidlig (noen vil si 
om natta). Og svaret er ja, dersom snøen skal være borte om morgenen. Avtalen vi har om dette 
ligger på nettet. 
 
Også i siste periode har vi hatt noen henvendelser som dreier seg om brudd på Husordensreglene 
der styret har vært involvert. 
 
 
Vi har miljøcontaineren ofte i 
borettslaget, men hvitevarer, 
maling o.l. skal ikke i den.  
Når dette skjer, og styret ikke 
vet hvem som er eieren, koster 
det felleskapet mye ekstra.  
Det er gratis å levere dette hos 
forhandlere for private. 
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Blomsterkrukker og vanning: Hver sommer setter vi ut noen blomsterkrukker som vi håper 
beboerne passer litt på og vanner.  Med den varme sommeren som var i fjor har det vært ekstra 
utfordrende å få vannet plenene (noe som ikke har vært lov i perioder) og de blomsterkrukkene som 
vi har satt ut rundt om i borettslaget. Takk til de av beboerne som har bidratt til å vanne disse 
blomstene! Alternativet til at vi alle tar et ansvar her er at vi ikke setter ut blomsterkrukkene. 
Kostnadene ved å la profesjonelle vanne og stelle dem blir for høye. 
 
“Privat dugnad” og utlån: Også i denne perioden har vi 
‘lånt ut’ beis slik at andelseierne selv kan vedlikeholde 
toppbordene på verandaene i rekkehusene.  
Vi prøvde oss også på en utlånsdag av utstyr som 
borettslaget disponerer, slik at de som måtte ønske det 
kunne ta en privat dugnad utenfor egen bolig.  
Det var vellykket, og vi tar sikte på å prøve dette igjen. 
 

 

Julegrantenningen: Sist jul kom julenissens hjelpere ut fra garasjen og overrasket store og små. 
Julegrantenningen med sang fra Holmlia Aspirantkor er en tradisjon som vi setter pris på. Styret vil 
bemerke at det er spesielt hyggelig at mange som selv ikke har små barn, er med på markeringen. 
 
Dugnaden. Vårdugnaden er en anledning til å bli litt mer kjent med flere naboer og samtidig bidra 
til stell og vedlikehold av våre fellesområder.  
 
Sommerjobb: Sist sommer var vi også i stand til å tilby alle fastboende ungdommer mellom 13 og 
18 år sommerjobb i borettslaget.  Vi takker ungdommene for jobben og andelseierne for støtten for 
dette tiltaket. På denne måten får vi gjort flere oppgaver som ikke blir gjort på dugnadene. Vi måtte 
ellers ha engasjert andre for å ha fått gjort deler av dette dersom vi ikke hadde hatt 
sommerjobbprosjektet. 
 
Heller ikke sommerjobb-prosjektet gjør seg selv. Foruten planlegging og tilrettelegging av 
oppgaver, arbeidskontrakter, så går det noen arbeidstimer fra styret i de to ukene sommerjobb-
prosjektet gjennomføres.  I skrivende stund er styret usikker på om vi greier å få arrangert 
sommerjobbene slik vi har greid de senere årene. 
 
Katt og problemer med avføring: Dessverre er katter også et problem ved at de markerer og legger 
fra seg uønskede ‘gaver’ rundt om i borettslaget og i trappeoppgangene. Det er vanskelig å se noen 
effektive løsninger (https://hallagerbakken.no/dyrehold/katter-til-besvaer/) på dette.  Et klart problem i 
oppgangen i  HB 58 ser ut til å være kraftig redusert nå, men vi forventer dessverre at problemer av 
denne typen fortsatt vil komme med ulik intensitet fremover. 
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Vi bor og lever sammen! 
Avslutningsvis vil vi i styret berømme alle de enkeltpersonene som bidrar til at vi alle har et så bra 
bomiljø! 
 
Å stelle uteområdet utenfor egen bolig 
betyr noe også for de andre naboene, 
å hjelpe en nabo med litt snømåking eller beskjære hekken, 
er et fint bidrag til både enkeltmennesket og fellesskapet, 
å tipse om en mulighet for barna på en av Facebook-sidene 
for borettslaget, gleder flere enn de som benytter seg av det, 
å delta i frivilligheten som leksehjelper, natteravner, 
fotballtrener, og 
å være foreldrerepresentant i foreningsstyrene og skolene 
osv. bidrar til godt bomiljø for oss alle. 
 
Takk til hver en av dere! 
 

 
Flinke gutter som rydder opp etter fyrverkeri 

som er blitt avfyrt nyttårsaften. 
 

 
 

Styret mars 2019 
 





Fyll ut og levers hele blanketten ved inngangen til møtelokalet.

...............................................................................................
Eierens fornavn og etternavn (skriv med blokkbokstaver)

Eierens adresse:  Hallagerbakken .........

Leilighetsnummer: .........

De som ikke kan møte på generalforsamlingen kan stille ved fullmektig. 
Dersom du benytter deg av denne retten, må både ovenstående 
registreringsdel og nedenstående fullmakt fylles ut.

Fullmakt
Eier gir hermed fullmakt til

...............................................................................................
Fullmektigens fornavn og etternavn (skriv med blokkbokstaver)

å møte på generalforsamlingen i Hallagerbakken borettslag.

Eierens underskrift og dato

................................................ ................
(Eiers underskrift) (Dato)
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