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Hallagerbakken borettslag i tall...
• Et selvstendig boligselskap med 309 andelseiere, inkludert Oslo kommune 

(OBOS definerer oss som 211 hovedeiere og ca. 90 medeiere)

• Har 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; og inngår i et samarbeid i Søndre Nordstrand ENØK

• ’Omsetning’: ca. 12 millioner (2020)

• Ca. 500+ ’innbyggere’ og noen husdyr

Generalforsamlingen

starter kl. 18:00
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Digital generalforsamling i Hallagerbakken
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Praktisk informasjon

• Stemmer på https://vibbo.no/hallagerbakken (eller på papir)

• Alle andelseiere som logger seg inn på https://vibbo.no/hallagerbakken
(eller innleverer stemmeseddel på papir) er deltakere på generalforsamlingen!

• Reglene (hvem som kan stemme osv) er som før!

• Innlevert/stemt før torsdag 30/4 kl. 09:00!
(dersom både digitalt og papir er i bruk, vil stemmeseddelen være den som gjelder’)

• ‘Stemmene’ blir kontrollert digitalt (samt at papirstemmene blir lagt inn av OBOS). 
Protokollen underskrives av 2 andelseiere og deretter vil protokollen blir offentliggjort 
(som vanlig).
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Et forslag til vedtak:
Støtter – Mot  – Blank
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Om spørsmål (Q&A)

• Vi greier ikke å ha et beboer-møte på hvert tema, 
- spør gjerne konkret om ting som står i innkallingen!

• Vi prioriterer spørsmål, som ikke allerede er besvart i innkallingen 

• Er noe uklart, skriv inn dine spørsmål i meldingsvinduet 
(trykk på Q&A nede i skjermbildet)
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Agenda

1. Konstitueringen

2. Orienteringen og 
regnskapet for 2019

3. [Budsjettet 2020]

4. Godtgjørelser

5. Innkomne forslag

6. Valg
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Orientering fra styret

- en beretning fra styrehverdagen fra siste styreperiode... 
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Korona og borettslaget
• Konkret ift

• Generalforsamlingen
• Dugnaden
• Sommerjobb

• Økonomien (sak: budsjettet)
• For borettslaget
• For andelseierne
• For leverandørene våre
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Skriv inn spørsmål i Q&A (meldingsvinduet) til orienteringen, så svarer vi underveis/til slutt
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Geir Brunsvik Jimmy Bauge Qaman Kalif Musse Monica Roos 

Stein Høglund Tom Idar Andersen Liban Madar Lise S. Halleraker

Bjørn Tommy Tollånes

Styret 2019-2020
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Økonomi

Lovverket

Kapasitet?

Vedlike-
hold

Bomiljø

HMS Avtaler

Oppgaver

Uansett hvordan vi ser eller organiserer oppgavene, de henger ofte sammen!

Drift

Lekeplass

Lo
vv
erk

et

Økonomi

Kapasitet

HMS
Avtaler

Bo
m
ilj
ø

Vedlikehold

Funksjonalitet

Side 24
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Noe blir behandlet administrativt og noe via en styrebehandling

«Vi har jo internett i borettslaget, 

hvorfor får jeg regning fra Get?»
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Vedlikehold av bygninger                                            s. 26

• Litt om ...
1. Trapp/sti

2. Rampen ved parkeringshuset

3. Lekkasje på varmeledning 64 E+F

4. Byggeveilederen (revidert)

16

Vedlikehold og drift underveis...
• Mindre reparasjoner og utskiftninger

• Gjerder, porter
• Lys
• Kummer
• Skader på ytterdører
• Vurdering av skader i/rundt bygg

• ‘Vaktmestertjenester’
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Vedlikehold av bygninger og uteområder                    s. 26

• Litt om...
1. Vedlikehold i blokkene

• (Rømningsluker)
• 30 malte ytterdører
• Trappene
• Individuelle vannmålere i blokkene s. 28

2. Sykkelstativ

3. “Privat dugnad” og utlån

4. Befaring av parkeringshuset 
(forestående utbedringer)
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Vedlikehold av uteområder                                          s. 26+

• Litt om
1. Trepleieprosessen

2. Skogen nedenfor borettslaget

3. Uteveilederen (revidert)

4. Blomsterkrukker 
og plantekasser

5. Utbedringer og 
beplantningsplaner
fremover
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HMS s. 31

• Litt om HMS...
1. HMS-planen (revidert) / 

HMS er integrert med det meste!

2. Konkrete tiltak
• Rømningslukene
• Fjernet eller sikret lekestativ
• (Hekker, trepleie)

3. Løpende tjenester
• Vektertjenesten
• Skadedyr
• Renhold

20

• Avtale med Skadedyrvakta Tingstad AS
• Hvem gjør hva?

• «Skjeggkre i borettslaget»
1) Rengjøre (av beboeren)
2) Limfeller ≈ Oppdage/vurdere (brl)
3) Åte ≈ eliminere skjeggkre (brl)
4) Åte, noen flere runder? (andelseier)

• Andre skadedyr
• Sølvkre
• Maur
• Mus/rotter 

• Åtestasjoner + ryddig/rene søppelrom

Skadedyr
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Bomiljø                                                                            s. 33

• Støy, bråk og konflikter

• Julegrantenning

• Dugnad

• Sommerjobb

• 40 år
• Jubileumsfest
• “Vårt borettslag - og nabolag”
• Tilhenger
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«Tjenester fra borettslaget»:

Hjelp- til-selvhjelp (for beboere, styret og enkelte leverandører)

• Byggeveilederen

• Uteveilederen

• www.hallagerbakken.no
• Temaer:

• Hvem betaler for hva.
• Hvem har ansvaret,
• Konflikter, 
• Støy, 
• Parkering, 
• Når kommer miljøcontaineren?
• Forsikringssaker, 
• ...

• Beboerservice

26
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• Ryddig økonomi… fordi
• Rimelig kontroll på likviditeten
• Greie sikkerhetsmarginer
• Lån(etiden) samsvarer med 

levetiden til tiltaket
• Relativt nytt borettslag
• Rimelig bra vedlikehold
• ”Konkurransedyktige” felleskostnader
• «Forsikringsordningen for felleskostnader»

• Farer for vår økonomi
• Inntektene følger ikke prisstigningen
• Dårlig/mangelfullt vedlikehold
• ”Det ukjente”

Vår økonomi

28

Regnskap 2019
- en sak som skal vedtas

[og litt om økonomistyring]

Side 6-7
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Forretningsfører-tjenesten fra OBOS
Rammeavtalen
• Føre regnskapet
• Foretar utbetalinger (etter styregodkjenning)
• Grov likviditetsstyring
• Administrerer eierskifte osv
• Tilgjengeliggjør noen verktøy (styrerommet.no, vibbo.no)
• «Forsikringsordningen for felleskostnader»
• Råd/veiledning ift ‘borettslag-spørsmål’
• ...

Betaler ekstra for
• Juridiske råd/vurderinger
• Ulike administrative tjenester
• ...

Diverse
• Tjenesten utføres av flere enn forretningsførere vår, Daniel!
• «OBOS-selskap» betyr at vi har en avtale med OBOS, 

OBOS eier/bestemmer ikke over oss...
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Regnskapet for 2019

• Hva ble annerledes enn forventet og hvorfor? 
• Lite!
• TV-anlegg/bredbånd: økning pga at vi betaler "kollektivt bredbånd" (fra aug)
• Drift og vedlikehold (note 8)

• Drift/vedlikehold utvendig anlegg ≈ juletre, feilsøkinger, diagnose på skader/utbedring, 
tømming av sandfang, asfaltering, trefelling (ca. 164 000), rampe/trapp/sti, ....

• Drift/vedlikehold VVS ≈ skifte av målere i blokkene (ISTA, totalt ca. 360 000)
• Les notene

• Observasjoner 2019
• Vi betaler avdrag på alle lån
• Ca. 25 % av tilgjengelige penger går med til å betjene gjelden i året
• Note 10

• Miljøcontaineren
• Vaktmestertjenester uten ‘vinteravtalen’ og diverse ekstra vedlikeholdsoppdrag
• Velferdskostnader ≈ 40 års jubileum

• Vi har vært og vil fortsatt være forsiktige med pengebruken!
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Side 4
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Side 12-17
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Side 12-17
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Økonomistyring:

Sentrale spørsmål for styret og andelseierne

Ø Styret mener det!

Ø Rimelig effektivt, og styret 
arbeider kontinuerlig med å bli bedre

Ø Regnskapet og orienteringen 
svarer på det...

Ø En løpende vurdering!
Hadde nok i 2019, og 
sannsynligvis i 2020! 

• 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? 

37
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Du avgir din stemme!

Du skal ta stilling til om:

1. Godkjenner regnskapet?

2. Godkjenner at vi overfører 
resultat (1,8 mill) som 
egenkapital?

38

Budsjett 2020
- en sak til orientering

Budsjettet var ferdigstilt rett før Covid19 - krisen!
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Hvordan blir økonomien i 2020?
• Borettslaget er trygt

• Forutsigbare ‘inntekter’
• Har ‘en forsikringsordning’

• Stor usikkerhet hos leverandørene våre
• Permitteringer
• Smittetiltak når de arbeider
• Valutakurs
• Rentenivå
• Konklusjon: 

Om våre kostnader går opp eller ned er usikkert!

• Hva gjør styret?
• Budsjett og planer ble satt før ‘unntakstilstanden’!
• Disse vil bli justert, - hvor mye er usikkert.
• «Fellesutgiftene» vil være stabil 

(dersom det ikke skjer noe ekstra ordinært i løpet av året)
• Styret vil foresatt være forsiktig!

Franzefoss Gjenvinning AS
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Side 5
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Side 5
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Side 18
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Side 19
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Godtgjørelser
- en sak som skal vedtas
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Du avgir din stemme!

Du skal ta stilling til om:

Støtter eller ikke-støtter 
forslaget til styregodtgjørelse?

47
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Forslag til 
generalforsamlingen

√  ”spillereglene” er...
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Du avgir din stemme!

Du skal ta stilling til om:

Støtter eller ikke-støtter
forslagene?

49
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Side 21
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Side 21
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Valg
- flere valg, stem på alle

52

Side 22

Støtter eller er avholden til kandidatene på valg?
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Geir Brunsvik Monica Roos Lise S. Halleraker Qaman Kalif Musse

Stein Høglund Tom Idar Anderse Goran Khalaf Sverre A. Lunde-Danbolt

Bjørn Tommy Tollånes

Styret 2020-2021 ?
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Vær tålmodige med hverandre!

Ta vare på hverandre!
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