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Generalforsamlingen 2019

Agenda

§ Konstitueringen

§ Orienteringen og 
regnskapet for 2018

§ [Budsjettet 2019]

§ Godtgjørelser

§ Innkomne forslag

§ Valg

40!
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Borettslaget i tall...

§ Borettslaget er

– et selvstendig boligselskap med 307 andelseiere,
inkludert Oslo kommune 
(OBOS definerer oss som 219 hovedeiere og 88 medeiere)

– 219 leiligheter 
fordelt på 93 leiligheter i blokkene og 126 leiligheter i rekkehus. 

– eier av uteområder, en tomt (‘vaktmesterområdet’), 
noen lager-/bruksrom (i HB 38, HB 52 og HB 86 A/B), 
noen felles-/sykkelboder og styrelokalene i HB 54. 
Borettslaget leier også ut lokaler til Hallagerstua barnehage i HB 36.

– eier av et parkeringshus med 159 plasser på innsiden
– deleier i Multinett as

§ ’Omsetning’: ca. 12 millioner (2019)
§ Ca. 500+ ’innbyggere’ + husdyr

40!

Konstituering: 26. oktober 1979

Byggestart:
Juli 1980
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Siste eierskifte ....?

§ 1981: 6 leiligheter
§ 1982: 20 leiligheter
§ 1984: 6 leiligheter
§ 4-1-5-5-1-3-1-2-5 og 5 i 1995 etc

§ 2011: 2 leiligheter
§ 2012: 17 leiligheter
§ 2013: 14 leiligheter
§ 2014: 15 leiligheter
§ 2015: 16 leiligheter
§ 2016: 14 leiligheter
§ 2017: 16 leiligheter
§ 2018: 20 leiligheter
§ 2019: 3-4 leiligheter så langt

‘Den lille skrift’

• Tallene til venstre er ca. tall

• Siste eierskifte registrert på 

adressen, ikke hvor lenge folk har 

bodd her...

• Flere er ‘interne nomader’

• Skilsmisse/dødsfall kan ha endret 

statusen, selv som samme beboer 

har bodd der i flere år

• I tillegg kommer ‘bruksoverlatinger’ 

(utleie), inkl. i kommunens 8 enheter 

§ Det betyr noe for...
– Strømtilgjengelighet
– Byggestandarder når ulike 

ting ble bygd/rehabilitert
– Tidspunkt for neste 

rehabilitering 
– ...

§ Markering?
– En gave til oss selv

– Et høstarrangement

– Oppdatering av  ‘historiehefte’

– Det beboerne finner på ...

Hva betyr «alderen vår»?
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§ Det betyr noe for...
– Strømtilgjengelighet
– Byggestandarder når ulike 

ting ble bygd/rehabilitert
– Tidspunkt for neste 

rehabilitering 
– ...

§ Markering?
– En gave til oss selv

– Et høstarrangement

– Oppdatering av  ‘historiehefte’

– Det beboerne finner på ...

Hva betyr «alderen vår»?

Etter 1980 ≈ tåler vesentlig mer 
enn 40 cm våt snø

Orientering fra styret

- en beretning fra styrehverdagen fra siste styreperiode...

Delpresentasjoner + spørsmål

Bjørn Tommy Tollånes, styreleder
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§ Noen delpresentasjoner muntlig,

deretter spørsmål 

til den skriftlige orienteringen i 

innkallingen

§ Styrets oppgaver, s. 24 og
Økonomi og drift, s. 25

§ Vedlikehold av bygninger 
og uteområder, s. 27

§ Helse, miljø og sikkerhet 
(HMS), s. 31

§ Bomiljø, s. 33

Orientering i skriftlig form...

Budskapene som gjentas ...
«ting som skal håndteres»

√ Henvendelser
√ Problemer/utfordringer

√ Ansvar som skal plasseres

√ Avveiinger/kompromisser 

/prioriteringer

‘Laget’ er større enn styret:

-utvalgene, ressurspersoner, 

konstruktive beboere

Risiko og usikkerhet

må vi forholde oss til

«huske: et større perspektiv i hverdagen»
√ Vedlikehold og forbedring av

√ Økonomiske verdier 
√ Boverdier
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Styrets arbeid

Avgjørelse - gjennomføre
Oppgave-/oppdragsbeskrivelse! 

Tilbudsprosess? Avtale? Oppdrag til noen?

Drift ≈ oppfølging...
av ”gjennomføring”,

av forespørsler, av avtaler ...
Vaktmester – VVS – Elektriker – Skadedyr

Økonomi/admin
Fakturaer. Forsikringssaker. Likviditet.

Nye andelseiere. GF.  m.m.

Henvendelser
Beboere. 

Samarbeidspartnere. Leverandører. Myndighetene. Selgere...

Samarbeid – et middel
Multinett, SNE, andre styrer. 

Og forretningsføreren og 
andre samarbeidspartnere

Konkrete saker
Vedlikehold. Parkering. Trepleie. HMS. 

Byggesaker. Nabosaker. Sommerjobb. elbil. 
Lys. Trappeløp. Flagget. Bråk...  m.m.

Det uforutsette
?

Hva er problemet/spørsmålet?
Utrede, undersøke, avklare.

Avslutte, avvente eller gå videre?

Økonomistyring – hva betyr det?

§ Inntektene skal
– være korrekte / korrekt grunnlag
– følge prisstigningen

§ Kostnadsstrukturen bør
– reflektere borettslagets ansvarsområder
– ha en akseptabel gjeldsgrad

§ Bruke pengene hensiktsmessig
– kost-effektive anskaffelser eks. ved hjelp av seriøse tilbudsforespørsler til flere
– kost-effektiv drift eks. rammeavtalene, Beboerservice
– likebehandling / korrekt behandling av hver henvendelse fra andelseierne
– kontroll av fakturaer og korrekt utbetaling
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Sak: Grus

Når skal det gruses?
Hvor?

Hvor ofte?

Når og hvordan
skal grusen fjernes?

Hvem skal gjøre dette?
Avtaler Oppfølging fra styret
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Sak: Grus

Når skal det gruses?
Hvor?

Hvor ofte?

Når og hvordan
skal grusen fjernes?

Hvem skal gjøre dette?
Avtaler Oppfølging fra styret

≈ 77 000 NOK

Lovverket og avtalen, er det som gjelder!

Gode/riktige avtaler er krevende å få formulert i forkant....
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Henvendelse:

Mugg?

Fuktighet?
Hva gjør vi?

Henvendelse:

Skjeggkre?
[Sølvkre?]

Hva gjør vi?
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Hvordan følger styret opp Husordensreglene?

§ Styrets oppgaver, s. 24
§ Økonomi og drift, s. 25

– Henvendelser
– Fakturahåndtering
– Admin oppfølging
– Likviditetsstyring
– Langtidsplanlegging
– Beboerservice
– Regler

§ Vedlikehold av bygninger og 
uteområder, s. 27
– Byggesøknader
– Parkeringshuset
– Nye porter og portåpnere
– Lademuligheter inne
– Sandkassen
– Takviftene
– Hekker
– Lekkasjer og kondens
– Slagretningen på balkongdører
– Vedlikehold i blokkene
– Måling av fjernvarme
– Dørskilt

Orientering i skriftlig form...
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Fuktskade i HB 76C
√ vårt ansvar
√ dekkes ikke av 

forsikringen
√ skal håndteres

Fukt – kondens –lekkasje – dugg – vann...

Å rydde i     -spaghettien,  - i hver sak og i saker som muligens henger sammen:

Observasjoner/fakta ≈> Årsak(er) ≈> Konsekvenser ≈> Håndtering

Vann nedenfor HB 76-rekka.

Vann/kondens i HB 76 C. 

Vann/kondens fra ‘taket’ i HB 64 E. [Krise?] 

Vann/kondens i veggen i HB 64 F. 

Vannlekkasje nedenfor HB 60 E. [Hurra!?]

Vann ved HB 62 B.

Vann/kondens i bod i HB 78 A.

Og har saken i HB 66 A noe med 
dette å gjøre?

X?
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I år utbedrer vi trappeoppgangene i blokkene 
og noen balkonger, men hva er gjort i 2018?

Dette må forberedes!

Teknisk vurdering av trappene som medfører ord som

«armeringskorrosjon, betongrehabilitering» 

i tilbudsforespørselen!

Liten beboerundersøkelse og balkongdekke.

Stikkprøve på ‘rømningslukene’

Beslutning om

- ‘åpne/smøre’ rømningsluker

- kartlegge alle balkonger for skader

Som igjen blir grunnlag for en tilbudsforespørsel...

Og deretter avtale/gjennomføring.
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Dørskilt-saken

§ Begrunnelsen
– Flere skadde dører
– Mange har ikke dørskilt

• Rekkehusene fikk nr skilt tidligere
• Alle bodene fikk det i siste periode

§ Gjennomføring
– Oppmontering og kartlegging av skader
– Burde tidligere ha vært lagt ut 

papirbasert info
• ca. 140 oppslag på dørskilt-artikkelen

på nettet 
– CFE/vi burde ha informert om 

når festene skulle monteres

PS! Ringekl
okk

e....

§ Rehabilitering av bærende 
konstruksjoner og fasade

§ Nye porter og portåpnere

§ Lademuligheter inne

Parkeringshuset
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§ Ny gangvei og trapp ved søppelskur 
ned mot HB 90

§ Oppmerking av parkeringsplasser 
ved rundkjøringen og på taket

§ Hekk rundt vaktmesterområdet

§ Blokkene
– Utbedring av skadde trapper
– Vegger i trappeoppgangene
– Rømningslukene
– Utbedre utvalgte balkongdekker 

§ Sykkelstativ, sykkelpumpe

§ Endre på slagretning på 
balkongdører 

§ Utebelysning:  
Belysning av trappeløpene og andre 
steder folk ferdes.

Planlagt (’håp-tro-plan’) vedlikehold i 2019

§ Trepleie 2018
– Sikkerhet + litt hekker

§ Trepleie 2019
– Les Uteveilederen
– Frist: 1. mai

Trepleie
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§ Styrets oppgaver, s. 24
§ Økonomi og drift, s. 25

– Henvendelser
– Fakturahåndtering
– Admin oppfølging
– Likviditetsstyring
– Langtidsplanlegging
– Beboerservice
– Regler

§ Vedlikehold av bygninger og 
uteområder, s. 27
– Byggesøknader
– Parkeringshuset
– Nye porter og portåpnere
– Lademuligheter inne
– Sandkassen
– Takviftene
– Hekker
– Lekkasjer og kondens
– Slagretningen på balkongdører
– Vedlikehold i blokkene
– Måling av fjernvarme
– Dørskilt

Orientering i skriftlig form...

§ Hvordan vi
– håndterer henvendelser
– foretar ‘diagnoser’
– valg og prioritering mellom tiltak
– valg mellom ting som skal/bør 

håndteres
– foretar og følger opp anskaffelser
– tar beslutninger 

(kriteriene vi benytter)
– ...

Helse – Miljø – Sikkerhet
HMS er ikke «en pakke eller et system» 
som kan anskaffes, 
– det er et fokus som skal være integrert 
med de systemer og prosesser 
vi har for drift og styring av borettslaget 

Ikke hos oss! J
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§ Hvordan vi
– håndterer henvendelser
– foretar ‘diagnoser’
– valg og prioritering mellom tiltak
– valg mellom ting som skal/bør 

håndteres
– foretar og følger opp anskaffelser
– tar beslutninger 

(kriteriene vi benytter)
– ...

Helse – Miljø – Sikkerhet
HMS er ikke «en pakke eller et system» 
som kan anskaffes, 
– det er et fokus som skal være integrert 
med de systemer og prosesser 
vi har for drift og styring av borettslaget 

Ikke hos oss! J

HMS

Skal vi strø?

Trenger vi å skifte ut
alle rør

Ta ned huskene?

Hva med...?
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Parkering

Hva er nødvendig kjøring?

Synlig inn-/utlasting?

Hvem har ansvar?

√ vedlikehold?

√ HMS?

√ Bomiljø?
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§ Helse, miljø og sikkerhet 
(HMS), s. 31
– Systematikken og 

planmessigheten

– Oppfølging av avtaler

– Sikkerhetsaspekter

– Kontinuerlig forbedring

– Kunnskap

– Sykkelstativ

– Støy fra takvifter (og trafo)

– Hendelsesrapporter fra vekter

§ Bomiljø, s. 33
– Støy, bråk og konflikter

– Miljøcontainer

– Blomsterkrukker og vanning

– «Privat dugnad» og utlån

– Julegrantenningen

– Dugnaden

– Sommerjobb

– Katt(problemer)

Orientering i skriftlig form... 

Informere godt 
nok?

Bidra til at man 
kan bli informert?
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BoMiljø – skapes av oss alle!

Påskeharen

Kaffe og vafler på lekeplassene

Beplantning

Hilse på folk!

Tulle litt og snakke med barna!

Oppmuntre sommerjobberne!

§ Helse, miljø og sikkerhet 
(HMS), s. 31
– Systematikken og 

planmessigheten

– Oppfølging av avtaler

– Sikkerhetsaspekter

– Kontinuerlig forbedring

– Kunnskap

– Sykkelstativ

– Støy fra takvifter (og trafo)

– Hendelsesrapporter fra vekter

§ Bomiljø, s. 33
– Støy, bråk og konflikter

– Miljøcontainer

– Blomsterkrukker og vanning

– «Privat dugnad» og utlån

– Julegrantenningen

– Dugnaden

– Sommerjobb

– Katt(problemer)

Orientering i skriftlig form... 
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Orientering i ... -3-

Regnskap 2018
- sak som skal vedtas
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Økonomistyring:

Sentrale spørsmål for styret og andelseierne:

§ Har vi oversikt over pengene?
(hva har vi av penger, når; og hva vet vi om utgifter som kommer?)

§ Bruker vi pengene effektivt? 

§ Bruker vi pengene riktig? 

§ Har vi nok penger? 

«Økonomi på generalforsamlingen»:

Å lese regnskap + felles forståelse for økonomien

§ Regnskap 
– Eksempel: Renter er en (finans)kostnad og påvirker resultatet, 

mens avdragene er i Balansen
– Les notene

§ Økonomistyring innebærer også
– Renter og avdrag betales fortløpende av de pengene 

vi har eller burde ha tilgjengelig (likviditetsstyring).

§ I 2018
– Vi betalte ca. 900 000 i renter og ca. 1,7 millioner i avdrag
– 1/4 til 1/3 av tilgjengelige penger går dermed med til å betjene gjelden i året
– I 2019 betaler vi avdrag på alle lån
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«Økonomi på generalforsamlingen»:

Å lese regnskap + felles forståelse for økonomien

§ Budsjett vs. regnskap 
– Budsjett ≈ en (justerbar) plan

§ Forskjeller i 2018 i hovedsak pga
– Mindre brukt totalt på parkeringshuset
– Ikke gjennomført hekk rundt vaktmesterområdet
– Holdt igjen på pengebruken etter sommeren 

pga av potensielle store kostnader (‘feilkonstruksjon/vann’)

§ Resultat ble
– Vi kom raskere til «10%» enn planlagt

Bla i 

hefte...
s. 4
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Budsjett 2019
- til orientering

Økonomistyring og budsjett

Økonomistyring i borettslag:

■ Styret setter opp budsjettet, og justerer det underveis

■ Budsjettet skal være balansert, styre mot ‘null’

■ Ikke lånefinansiering av løpende drift

■ Lånefinansiering av store (rehabiliterings)tiltak.

■ Evne og kapasitet til god likviditetsstyring

Budsjettrammen for i år =
– Regnskapet og budsjett for de siste 1-3 årene

– Prisstigning, varslede økninger, nye avtaler, 

risikovurderinger, og planlagte tiltak
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Bla i 

heftet...
s. 5

s. 20

Bla i 

heftet...
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Godtgjørelser

Styrehonorar
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Innkomne forslag

s. 21
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s. 22

Valg



4/26/19

29

Lise Sjåfjell Halleraker, HB 92E

Finalen:

Takk til...

Fint om alle kan rydde...

Protokollen skal signeres!

Styret samles nå rett etterpå...

Vel hjem!
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40 år!


