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Hallagerbakken borettslag i tall...
• Et selvstendig boligselskap med ca. 300 andelseiere, inkludert Oslo kommune 

(OBOS definerer oss som hovedeiere og 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. 13 millioner (2021)

• Ca. 500+ ’innbyggere’ og noen husdyr

Generalforsamlingen

starter kl. 18:00
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En kort introduksjon til digital generalforsamling
Du stemmer enten

på https://vibbo.no/hallagerbakken

eller via den 
utdelte
stemmeseddelen
på papir

Endringsforslag er sendt inn siste uke 
og disse er lagt inn i stemme-systemene
(endringsforslag underveis er ikke mulig).

Presentasjon(er) skjer nå via skjermen 
(og vi prøver å få besvart spørsmål)
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https://vibbo.no/hallagerbakken
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Et forslag til vedtak:
Støtter – Mot  – Blank
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Agenda

1. Konstitueringen

2. Orienteringen og 
regnskapet for 2020

3. [Budsjettet 2021]

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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Styrehverdagen...

• Svare på henvendelser
• Dialog/møter med leverandører
• Ha/delta på befaringer
• Avklare og utrede problemstillinger
• Dele ut nøkler, skriv...
• Bestille varer og tjenester
• Gjennomføre anskaffelsesprosesser
• Være litt ‘konfliktmegler’
• Kontrollere fakturaer, avtalte leveranser etc
• Planlegge og gjennomføre tiltak 

(normalt med leverandører)
• Uteområdene
• Sommerjobbprosjektet
• Skifte ut lys
• Reparasjoner

• Og mye mer som du finner i 
orienteringen fra side 24 i Innkallingen
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Skriv inn spørsmål i Q&A (meldingsvinduet) til orienteringen, så svarer vi underveis/til slutt
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Hvordan merker borettslaget korona?

• Trafikkøkning

• Mer papir/papp 

• «Skal vi gjør noe med…?»

• Å få gjort noe

• Treffe nyankomne?
• Digitale møter
• Hyggelige naboer

https://hallagerbakken.no/aktuelt/hvordan-merker-borettslaget-korona/

=> gi beskjed, og reager 

=> brett pappen!

=> les Byggeveilederen m.m.

=> dialog med leverandørene

=> kontakt oss

=> smil
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Korona 
og 

priser...

Byggevarer. 
økt med 3,8% i
1. kvartal 2020
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Noe blir behandlet administrativt og noe via en styrebehandling

Vi har jo internett i borettslaget, 

hvorfor får jeg regning fra Telia?

Kan vi stenge sandkassene og få trampoliner i istedenfor?

Kan vi bygge inn balkongen vår 

(glassvegger og solid tak)?

Kan vi betale ned vår andel av fellesgjelden
og få mindre felleskostnader?

Kan snekkeren få lov til å stå utenfor

mens han jobber her denne uken?

Vi vil lage en platting nøyaktig som naboen. Er det greit? Må vi søke styret...?
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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
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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

17
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Vedlikehold og drift underveis...
• Mindre reparasjoner og utskiftninger

• Gjerder, porter
• Lys
• Sikringer, el-anlegg
• Kummer
• Hull i asfalten
• Vurdering av skader i/rundt bygg
• ...
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Vedlikehold av bygninger                                            s. 28

• Litt om ...
1. Opprusting av felles utebelysning

2. Problemer med støy/sus i HB 42/44

3. Flere mindre utbedringer 
(ofte av gjort av vaktmesterfirmaet)

• Nytt gjerde i enden på midtre rekke
• Tagging
• Kummer, takrenner etc

4. Sakene som ikke ble saker..
• Er det trygt mellom boenhetene? 
• Er fasadene vår tilstrekkelig ‘brannsikret’? 
• Har Fortum, og dermed vi, potensielle problemer 

med vedlikehold av fjernvarmenettet? 

5. Byggesøknader fra andelseierne (s. 30)
• Byggeveilederen og Byggeutvalget
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Vedlikehold av bygninger og uteområder                    s. 29

• Litt om...
1. Utredning av asfalt-og dreneringsprosjektet

(Mer om dette senere)

2. Lekkasjer og kondens (innafra og utenifra)

3. Oversikt over skadde ytterdører/boddører

4. Utsatt
• Vedlikehold av balkongdekker i blokkene
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Vedlikehold av uteområder                                          s. 26+

• Litt om
1. Utenfor blokkene

2. Trappenedgangen 74C-76A og 
Stien mellom 76 - 82/84 rekka 

3. Hekk ved vaktmesterområdet

4. Ny plen og utbedring ved flaggstangområdet 

5. Planer videre
• Utbedringer og beplantningsplaner

22
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HMS s. 31, 34

• Litt om HMS...
1. HMS-planen  / 

HMS er integrert med det meste!

2. Konkrete tiltak
• Brann
• Hekker, trepleie
• Pålegg til enkelt beboere

• Lagring på balkong, i trappeoppgang, 
stenge rømningsveier...

3. Løpende tjenester
• Vektertjenesten
• Skadedyr
• Renhold
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Skadedyr

• Ny avtale/leverandør

• Avtalen og råd ligger på nettet:
Skadedyr i borettslaget
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https://hallagerbakken.no/aktuelt/skadedyr-i-borettslaget/
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Hva vi alle må bidra til å håndtere...?

• Styret kan ikke ta ansvar for hva folk gjør 
utenfor borettslaget (men som kan påvirke oss).

• Eksempler:
• Bål nær bebyggelse
• Kaste søppel i våre nærområdene
• Uheldig ungdomsoppførsel
• ...

• Styret kan ikke ta ansvar for hva folk gjør
hjemme

• Eksempler:
• Åpen flamme inne/på balkongen
• Blokkert egne rømningsveier
• «Amatør håndverker» 

- naboen kommer på ‘besøk’ via taket eller gulvet...
• Manglende renhold/vedlikehold
• ...
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Bomiljø                                                                            s. 36

• Støy, bråk og konflikter

• Julegrantenning på skjerm og 
Nissen som hang igjen en gave på ytterdøra

• 17. mai, med korpset på besøk

• Dugnad ‘Privat dugnad’ og utlån

• Miljøcontainer

• Blomsterkrukker og vanning

• Sommerjobb

29
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Bomiljø

Det hva hver og en av oss gjør, 
- og ikke gjør!

31
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Regnskap 2020
- en sak som skal vedtas

[og litt om økonomistyring]

Side 6-7
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Forretningsførertjenesten fra OBOS
Rammeavtalen
• Føre regnskapet
• Motta fakturaer og post 
• Foretar utbetalinger (etter styregodkjenning)
• Grov likviditetsstyring
• Administrerer eierskifte osv
• Tilgjengeliggjør noen verktøy (styrerommet.no, vibbo.no)
• «Forsikringsordningen for felleskostnader»
• Råd/veiledning ift ‘borettslag-spørsmål’
• Erfaringsoverføring – hva andre gjør
• ...

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

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

OBOS eier/bestemmer ikke over oss...

34
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Regnskapet for 2020

• Hva ble annerledes enn forventet og hvorfor? 
• Lite!
• Brukt noe mindre på driftskostnader enn planlagt 
• Avvik: 

• Honorar til Byggeutvalget (ført under Andre honorarer) ble først utbetalt i 2021.
• Utgifter til TV-anlegg/bredbånd ble noe høyt budsjettert siden det var usikkert hvordan omlegging til 

kollektivt bredbånd-avtale ville slå ut. Avtalen ble imidlertid rimeligere enn det ble tatt høyde for.
• Les notene

• Observasjoner 2020
• Vi betaler avdrag på alle lån
• Nesten 25 % av tilgjengelige penger går med til å betjene gjelden
• Vi har vært og vil fortsatt være forsiktige med pengebruken!
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Side 4
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Side 8-[9]-16
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Side 14
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Økonomistyring:

Sentrale spørsmål for styret og andelseierne

• Har vi rimelig 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? 

Ø Styret mener det!

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

Ø Regnskapet og orienteringen 
sier noe om det ...

Ø En løpende vurdering!
Hadde nok i 2020, og 
sannsynligvis i 2021 J

41
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Du avgir din stemme!

Du skal ta stilling til om:

1. Godkjenner regnskapet?

2. Godkjenner at vi overfører 
resultat som egenkapital?

42

Budsjett 2021
- en sak til orientering

43
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Hvordan blir økonomien i 2021?
• Borettslaget er trygt

• Forutsigbare ‘inntekter’
• Litt bedre likviditet enn tidligere
• Har ‘en forsikringsordning’

• Korona-usikkerheten er her fremdeles 
• Priser på importerte varer
• Leverandørenes handlingsevne
• Rentenivå
• Konklusjon: 

Om våre kostnader går opp eller ned er 
usikkert!

• Hva gjør styret?
• Vi har rimelig kontroll på økonomien, 

og er beredt til å justere planer ved behov.
• Styret vil foresatt være forsiktig!

I sum blir «småting» kostnader 
for oss alle

44

Side 5
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Side 5
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Side 17
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Godtgjørelser
- en sak som skal vedtas

49
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Du avgir din stemme!

Du skal ta stilling til om:

Støtter eller ikke-støtter 
forslaget til styregodtgjørelse?

51

Forslag til 
generalforsamlingen

√  ”spillereglene” er...

52
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Side 20
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Side 20

Asfalt og drenering – behovet

• Drenering
• Mer nedbør enn tidligere
• Overflatevannet går nye veier
• Dreneringen fungerer dårlig
• (Nye brl har strengere lovkrav til drenering)
• Borettslaget stiller nå strengere krav til drenering 

ved byggeprosjekter enn tidligere.
• Kostnader ved inntrengning i boliger (for brl)

• Asfalt
• Et lappeteppe
• Ofte hull
• Ofte behov for små(dyre) reparasjoner av asfalten

• Gevinst?
• Reduserte reparasjons-/vedlikeholdskostnader
• Økt boverdi?
• Økt boligverdi?

https://www.oslo.kommune.no/vann-og-avlop/arbeider-pa-vann-og-avlopsnettet/overvannshandtering/

Hva er drenering i praksis 

i borettslaget?

54
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Asfalt og drenering – finansieringen

• Hvordan forstå gjeldssituasjonen vår?
• Ca. 43,2 mill. (6 mill. nedbetales 2026 

og resten på 37 mill. rundt 2040)
• 11 mill. nedbetales de neste 30 år (2051)

• Har vi mye gjeld?
• Ift andre borettslag?
• Ift inntektene?
• Ift å tåle en renteøkning?

• Hvilket handlingsrom har vi?
• Slå sammen lån?
• Endre på løpetid?
• Endre på kostnadsstrukturen

• Større tiltak lånefinansieres
• De som har glede av tiltaket betaler for det
• Borettslag har sjelden mulighet til å 

finansiere slikt over vanlig drift

• Konsekvenser av nytt lån
• Alle lån koster (renter) og skal tilbakebetales

• I seg selv vil ikke dette lånet direkte føre
til økning av fellesutgiftene
• Men de kan øke pga

- økte kostnader, 
- aktivitetsnivå i borettslaget, 
- andre prioriteringer

• I hvilken grad vil dette (kunne) 
påvirke andre tiltak?
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«Betraktninger om økonomien i borettslaget» (2015)                  (artikkel på nettet)

• OBOS Banken/Braaten: 
• Det er ikke mulig å benytte samme terminologi ift. 

gjeldsbelastning for et borettslag sett i forhold til en 
privatperson. 

• Hallagerbakken brl har p.t. en gjeld på 
ca 4,5 ganger årlige inntekter og vil i 2015 gitt et 
kostnadsnivå iht. årets budsjettforslag på ca
kr 250.000,- i likviditetsmessig overskudd. 

• Til sammenlikning har et av de største 
borettslagene som OBOS forvalter, p.t. en gjeld på 
ca 9 ganger årlige felleskostnader og går også i 
likviditetsmessig overskudd. Gjennomsnittlig 
felleskostnad er her ca kr 4.300,-. 

• Og mens Hallagerbakken har en gjennomsnittlig 
fellesgjeld på ca kr 200.000,- pr. andel, er 
gjennomsnittlig fellesgjeld for det andre selskapet 
ca kr 475.000,- pr. andel.

• Om lån
Hvor mye gjeld tåler borettslaget, når vi ønsker å være 
konservative og forsiktige? En vanlig familie skal (ref. 
noen forbrukersider på nettet) tåle greit en gjeld på 
f.eks. 2,5-3 ganger familieinntekten. 
Hvilket nøkkeltall kan vi sette på et borettslag – og 
hvorfor? Stiller jeg egentlig riktige spørsmål?

https://hallagerbakken.no/fellesutgifter/betraktninger-om-okonomien-i-borettslaget/

Etter dette svaret har vi lånt: 

- 6 mill. til «
blokkene» (2016)

- 2,3 mill. til p
arkeringshuset (2018)

Gjeld på 53 mill.

= ca. 4,2 - 4,5 ganger
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Gjelden gjort personlig J

• Din/min andel av fellesgjelden (den varierer!)
• I dag i snitt: 197 000
• I snitt: 242 000 med nytt lån

• Avdrag og renter for nytt lån?
• Et lån på 11 mill. med avdrag og rente

vil koste hver av oss 
ca. kr 145 – 200,- per mnd. fra 2022.

• Hva skjer dersom renten dobler seg?
• Effekten av å øke renten fra 

1,58% til 3,2% gir ca. i 23% økte låneutgifter

57

Side 20
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Endringsforslag (forslag 2):              4.1 Om ballspill (Husordensreglene)

• I dag står det: 
"Ballspill skal kun foregå på fotballbanen".

Endringsforslaget:
• "Ballspill med tunge baller som fotball, basketball 

eller volleyball skal kun foregå på fotballbanen».

• Forslagsstiller: Olav Elgvin, HB 68F

• Begrunnelse: Dagens forslag er å stryke 
forbudet mot ballspill helt. Det er jeg skeptisk til, 
ettersom ballspill kan både kan gjøre at busker 
og vinduer osv. blir ødelagt, og i tillegg kan 
generere en del støy dersom det dreier seg om 
tunge baller. Det gjelder spesielt i slik 
bebyggelse som vi har, der lyd som genereres 
av baller som treffer bakken mellom tette hus vil 
forsterkes akustisk.

• Samtidig virker det urimelig, slik forslagsstiller 
skriver, at enkel lek med små baller hos 
småbarn har blitt stoppet av naboer. Lek med 
lett ball genererer heller ikke særlig støy. Jeg 
foreslår derfor at dagens setning endres på 
følgende måte.

59
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Side 22
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Endringsforslag (forslag 2):   4.3 Redusere bilkjøring i borettslaget (skilt)
• Jeg tror derfor at flere skilt inne på selve området ville hatt en 

normdannende effekt. Det ville fått folk til å kjøre 
langsommere, og ville også gjort det lettere å snakke med folk 
som kjører feilaktig eller for fort. Jeg har tillatt meg å lage et 
forslag til skilt som kan settes opp flere steder inne på 
borettslagets område, med utgangspunkt i et skilt jeg fant 
online. Se vedlegg - enkel tegning med forslag til skilt, og 
inspirasjons-skilt jeg fant på nettet.

Endringsforslaget:
• "Det utformes og settes opp enkle skilt inne på borettslagets 

område, som gjør det klart at fartsgrensen er 5 km/t og at det 
kun er nødvendig kjøring som er tillatt. 

• Styret får fullmakt til å fortolke og utføre forslaget".

Forslagsstiller: Olav Elgvin, HB 68F

• Begrunnelse: Jeg ønsker å foreslå et endringsforslag til 
forslaget om nye skilt ang bilkjøring. Mitt forslag går ut på å 
ikke lage nye skilt ved innkjøringen, men derimot sette opp nye 
skilt inne på borettslagets området. 

• Jeg er veldig positiv til intensjonen i dette forslaget, og er noe 
uenig med styrets vurdering. Spesielt er jeg uenig i at 
"erfaringen er for øvrig at skilting dessverre ikke har 
tilstrekkelig virkning for å hindre misbruk". Det er riktig at skilt 
ikke har noen absolutt effekt som hindrer all feilaktig kjøring, 
men forskning på skilt og fartsgrenser viser likevel at skilting 
har en effekt. Om den ikke hindrer all uvettig kjøring, så hindrer 
den en del, og det er viktig nok!

• Det jeg opplever som problemet i dag er likevel ikke at skiltene 
ved innkjøringen er utydelige, men at det ikke finnes noen 
påminnelser og skilt inne på borettslagets område. Jeg har 
flere ganger diskutert med folk som kjører inn og/eller kjører for 
fort, og har opplevd at de ofte ikke er klar over 
a) reglene
b) at fartsgrensen er 5 km/t
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Du avgir din stemme!

Du skal ta stilling til om:

Støtter eller ikke-støtter
forslagene?
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Valg
- flere valg, stem på alle
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Side 22

Støtter eller er avholden til kandidatene på valg?

Valgkomiteen
Therese Tveit

Fredrik Jørgensen
Lise Larsen
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Vær tålmodige med hverandre!

Ta vare på hverandre!
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