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Til andelseierne i Hallagerbakken borettslag 
 

Velkommen til generalforsamlingen 

 

Innkallingen inneholder borettslagets rapport og regnskap for 2020. 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. 

• [Ved en digital gjennomføring av generalforsamlingen vil det blir noen tekniske forskjeller på 

dette, men hovedbeslutningene som f.eks. kun en stemme per andel, gjelder selvfølgelig.] 

 

Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen. 
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Innkalling til generalforsamling 
 

Ordinær generalforsamling i Hallagerbakken borettslag avholdes  

onsdag 21. april 2021 kl. 18.00 i Hallagerbakken skole (Samlingssalen). 

(Et lite korona forbehold: Generalforsamlingen vil muligens bli arrangert digitalt.) 

 

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 2020 

 A)  Årsrapport og regnskap for 2020 

 B)  Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 

 

3. GODTGJØRELSER  

 A)  Styret  

 B)  Andre godtgjørelser 

 

4.  INNKOMNE FORSLAG  

 4.1  Om ballspill (Husordensreglene) 

 4.2 Låneopptak på inntil 11 millioner 

 4.3 Redusere bilkjøring i borettslaget (skilt) 

  

5. VALG AV TILLITSVALGTE 

 A) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år (og et styremedlem for 1 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, 09.03.2021 

Styret i Hallagerbakken borettslag 

 

 

Bjørn Tommy Tollånes /s/                Geir Brunsvik /s/ 

 

 

Lise S. Halleraker /s/                Monica Roos /s/                Qaman Kalif Musse/s/ 
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2. Årsrapport for 2020 
 

Tillitsvalgte 

Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: 

 

Styret  

Leder Bjørn Tommy Tollånes Hallagerbakken 74 A 

Nestleder Geir Brunsvik Hallagerbakken 68 B 

Styremedlem Lise S. Halleraker Hallagerbakken 92 E 

Styremedlem  Qaman Kalif Musse Hallagerbakken 58 

Styremedlem  Monica Roos Hallagerbakken 66 G 

 

Varamedlem Stein Høglund Hallagerbakken 62 B 

Varamedlem Tom Idar Andersen Hallagerbakken 84 C 

Varamedlem Goran Khalaf Hallagerbakken 92 A 

Varamedlem Sverre Andreas Lunde-Danbolt Hallagerbakken 86 D 

 

Delegert til generalforsamlingen i OBOS  

Delegert  Bjørn Tommy Tollånes Hallagerbakken 74 A 

Varadelegert  Geir Brunsvik Hallagerbakken 68 B 

 

Valgkomiteen  

Therese Tveit  Hallagerbakken 88 F 

Lise Larsen  Hallagerbakken 66 E 

Fredrik Jørgensen  Hallagerbakken 70 A 

 

Styrets medlemmer består i dag av 2 kvinner og 3 menn. Borettslaget sørger for at det ikke 

forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. 

 

Generelle opplysninger om borettslaget 

Borettslaget består av 219 andelsleiligheter. Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret med 

organisasjonsnummer 948758946 og ligger i bydel Søndre Nordstrand i Oslo kommune. 

 

Adresse:  Hallagerbakken 32-96 

Gårds- og bruksnummer:  185 – 43, 44, 45. 

Boligselskapet ble opprettet i oktober 1979. 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 2020 

 

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 2021. 

  

Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2020 er satt opp under denne 

forutsetning. 

 

Inntekter 

Driftsinntekter i 2020 var til sammen kr 12 612 518,-. Dette er kr 57 518,- høyere enn budsjettert og 

skyldes i hovedsak andre inntekter. 

 

Andre inntekter består i hovedsak av salg av nøkler, utleie av p-plasser og fakturering for brukt 

elbil-strøm. Grunnen til at forretningslokaler medfører lavere inntekter under Note 2, er at det pr 

31.12.20 er oppført flere objekter som ikke lenger er i bruk som utleielokaler. Disse er avviklet i 

2021. 

 

Kostnader 

Driftskostnadene i 2020 var til sammen kr 8 901 248,-. Dette er kr 487 752,- lavere enn budsjettert. 

 

Regnskapet viser god kostnadskontroll og få store avvik. Det forekommer imidlertid mindre avvik 

på enkeltposter: 

• 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. 

 

Resultat 

Årets resultat på kr 2 865 709,- 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 31.12.2020  

kr 4 590 739,- og viser borettslagets likviditet. De disponible midlene bør til enhver tid være 

positive, som en del av forutsetningene for videre drift. 

 

Det er tiltak som ikke ble iverksatt i 2020 pga. kapasiteten i styret og/eller redusert 

gjennomføringsevne hos leverandører pga “korona-tiltak”. Se orienteringen senere i innkallingen.  
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Kommentarer til budsjettet for 2021 

Til orientering for generalforsamlingen legger styret fram budsjettet for 2021. 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 at vi 

forholder oss til de inntektene som vi er sikre på at vi har. 

Mye av budsjettet er knyttet til rimelige forutsigbare utgifter slik som offentlige avgifter, 

rammeavtaler med vaktmesterfirmaet, skadedyrfirma o.l., mens noen faste utgifter vil variere over 

tid - som energikostnader og forskjellig vedlikehold. 

For 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. 

 

Om… 

• Drift og vedlikehold: Planlagte vedlikeholdstiltak fremgår i notene til budsjettet. I hvilken grad 

de vil bli gjennomført, avhenger av kapasitet i styret og hos leverandørene og endelige priser på 

de ulike tiltakene. 

• Fellesutgifter: Borettslaget tar sikte på at fellesutgiftene følger prisstigningen på det vi normalt 

anskaffer. I 2020 har den vært på ca. 2,5% (Byggekost-indeksen/SSB). I 2020 ble fellesutgiftene 

økt med i underkant av 4%.  Styret legger opp til en økning i 2021 (i budsjettet) fra 1. juli på 

3%. 

• Renter: Budsjettet er gjort opp med en rente på 1,7% (dagens rente: 1,58%) på alle lån. Det er 

løpetiden som påvirker likviditeten nå som rentene er relativt lave. 

• Lån: Hallagerbakken borettslag har lån i OBOS-banken og Eika. For opplysninger om 

opprinnelig lånebeløp og restsaldo henvises til note i regnskapet. Vi har budsjettert med at vi i 

år tar opp et nytt lån på 11 millioner. Dette er utdypet i forslaget om nytt lån i tilknytning til 

asfalt-og dreneringsprosjektet. Vurderingen av styret og forretningsfører er at et lån på kr 11 

mill (over 30 år) ikke direkte vil påvirke nivået på fellesutgiftene.  

• Styrehonoraret: I utgangspunktet øker vi styrehonoraret i takt med økningen av fellesutgiftene, - 

justert litt under.  En 2% økning gir dermed økning på kr 10 300.  

• Forsikring: IF har varslet en økning på 6,3% til kr 521 000 for 2021. Vi har bedt 

forretningsføreren på våre vegne utfordre dette, og vi har igangsatt en tilbudsforespørsel til ulike 

forsikringsselskaper. 

• Energikostnader: Energikostnadene har historisk sett har vært variable og er vanskelige å anslå. 

Ved starten av 2021 er strømprisen rekordhøy, og budsjettet er satt opp med tanke på at dette 

kan vedvare. 

• Kommunale avgifter: Oslo kommune la i sitt budsjettforslag høsten 2020 til grunn en økning på 

1,5 % for vann og avløp. Renovasjonsgebyret holdes uendret. Ny forskrift for innkreving av 

tilsyns- og feiegebyr er under utarbeidelse. Inntil denne foreligger, budsjetterer vi med samme 

kostnader som i 2020. Eiendomsskatten følger egne satser. 

 

I 2018 til 2020 la vi opp til å være ekstra forsiktig med å bruke en del mindre beløp fordi vi ønsket å 

sikre oss at vi får opparbeidet en tryggere likviditet, og vi fortsetter dette i 2021. Vi styrer mot å ha 

ca. ‘10% av inntektene på konto' til enhver tid. 

 

Vi viser til noter i regnskap og budsjettet for ytterligere avklaringer. 
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Informasjon om årsregnskapet 
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Oslo, 02.03.2021 

Styret i Hallagerbakken borettslag 

 

 

Bjørn Tommy Tollånes /s/                Geir Brunsvik /s/ 

 

 

Lise S. Halleraker /s/                Monica Roos /s/                Qaman Kalif Musse/s/ 
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Noter til regnskapet for 2020 
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Noter til budsjettet for 2021 
 

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. 

 

Note B:  Vedlikeholdsprosjekter 

Dette er noen av de tiltakene vi arbeider med å få prosjektert, prissatt eller iverksatt i 2021.  

I hvilken grad vi greier å realisere dette vil avhengig blant annet av kapasitet hos oss og hos 

leverandørene. Her er fremdeles smitteverntiltakene i forbindelse med korona en usikkerhetsfaktor!: 

 

 
 

Vi oppdaterer vedlikeholdsplanen jevnlig. Den finner du på 

https://hallagerbakken.no/vedlikeholdsplanen/ 

Der finner man også tiltak som har vært vurdert og som styret har valgt å ikke gå videre med! 
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Tiltak som vi har konkrete tanker om, men som ikke blir prioritert eller realisert i 2021 

Det er alltid noe ønsker og behov vi ikke får dekket, men som vi er oppmerksomme på. Her er en 

stikkordsmessig liste over prosjekter som vi i utgangspunktet ikke forholder oss til i 2021.  

Disse tar vi sikte på å ta tak i etterhvert: 

 

 
 

 

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 og julegrantenningen) ligger på denne kontoen. 

 

 

Note D: Finanskostnader/Rentebuffer 

Vi har lagt opp til å ha en rentebuffer på egne lån tilsvarende 0,3% økt rente, for å ta høyde for 

rentestigninger i løpet av året. 

 

 

Note E:   Nytt lån 

Vi har forutsatt en låneopptak på 11 millioner i budsjettet, hvor vi har avdragsfrihet ut året. 
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3. Godtgjørelser 
 

A. Styrehonorar 

Styret har et ansvar og en arbeidsbelastning som indikeres i vedtektene, og orienteringen fra styret i 

denne innkallingen. 

 

Styremedlemmene har tidligere fått en kompensasjon for bruk av privat datautstyr/mobil,  

og kostnader til internett/telefon. Dette inngår nå i styrehonoraret. Vi foreslår at styrehonorarene 

nesten følger prisstigningen. 

 

Forslag til vedtak:  

Styrehonoraret for siste styreperiode settes til totalt kr 525 000,-. 

 

B. Andre godtgjørelser 

Ingen andre godtgjørelser. 
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4. Innkomne forslag 
Forslag innkommet etter tidsfristen (5/3/2021) 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 Om ballspill (Husordensreglene) 

Forslagsstiller: Johannes Tveit, HB 88 F 

 

I punkt 3 i Husordensreglene, "Regler om ro og støy", under avsnittet "Barns lek", 

foreslås følgende setning fjernet: "Ballspill skal kun foregå på fotballbanen." 

  

Begrunnelse: Flere barn har meldt om at uskyldig ballek er blitt stoppet av voksne som sier det er 

forbudt. Dette burde ikke være nødvendig, da uskyldig ballek ikke er noe annet enn akkurat det. 

Noen setninger før står det at "Det er de foresattes ansvar å holde øye med barna og vurdere om 

aktiviteten kan være plagsom for folk rundt dem." Denne setningen ivaretar problemet om balleken 

blir for ivrig og plagsom for andre. 

  

Styrets kommentar: 

Styret har fått varsler om barn som sparker ball mot gjerder og vegger og som ikke stopper opp med 

dette når de blir tilsnakket. Vi har også opplevd knuste lykter etter ballspill. Men i det store og hele 

oppfatter vi ikke dette som et stort problem. 

 

Styret har ikke som kollektiv en mening om forslaget. 

 

Vedtaksforslag: 

Husordensregelen endres i tråd med forslaget: 

I punkt 3 i Husordensreglene, "Regler om ro og støy", under avsnittet "Barns lek", 

foreslås følgende setning fjernet: "Ballspill skal kun foregå på fotballbanen.” 

 

4.2 Låneopptak på inntil 11 millioner 

Forslagsstiller:  Styret 

 

Asfaltering og drenering: Det er over 40 år siden borettslaget ble stiftet. Mye er blitt rehabilitert 

siden da, men selve veinettet har bare blitt flikket på. Det er nå et klart behov for å forbedre hele 

veinettet. 

 

Like viktig som selve asfalteringen er imidlertid behovet for å få gjort noe med overvanns-

problematikken. Prosjektet vi nå ønsker å få gjort noe med, er egentlig like mye et drenerings-

prosjekt som et asfaltprosjekt. Vannet følger som kjent sine egne veier. Blant annet har det nærmest 

«tatt seg til rette» ved å lage bekker i hjulsporene etter tyngre kjøretøy, hjulspor som ikke var der i 

utgangspunktet. Dette innebærer at vannet ikke alltid treffer kummene, men renner forbi. 

 

Vi må se i øynene at det i årene som kommer blir økende ekstremvær. Lovverket blir også 

strengere, slik at man ved nyetableringer pålegges planer for håndtering av overvann. Begrepet 

«flom» brukes om situasjonen der kummene ikke evner å ta unna alt vannet. 
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Siden borettslaget vårt ligger i en skråning, blir det fort et økende problem jo lenger ned man bor, 

noe vi opplever allerede i dag. Det vil også bli lagt ned nye «trekkerør» for kabler/fibernett, slik at 

vi ikke senere blir nødt til å grave opp igjen den nye asfalten. 

 

Hva har vi gjort til nå? Vi engasjerte før sommeren 2020 konsulentselskapet Norconsult as. Sist 

høst foretok de en nøyaktig prosjektering av hele området vårt. Scan Survey bistod med nøyaktige 

målinger for å sikre riktig avrenning. Det har vært viktig for oss å understreke at man må unngå 

«vannfeller», dvs. at det danner seg små dammer, f.eks. foran fartsdumpene.  

 

På bakgrunn av prosjekteringen ble det sendt ut en anbudsinnbydelse til 10 entreprenører. Vi har 

inngått en intensjonsavtale med Park & Anlegg AS og har hatt forutgående avklaringsmøte med 

dem. Dersom generalforsamlingen godtar at borettslaget tar opp et lån på inntil 11 millioner kroner, 

vil vi undertegne kontrakt med dem.  

 

Anleggsperioden vil bli i sommerhalvåret 2021, og - om nødvendig - noe til våren/sommeren 2022.   

 

Utfordringer: Vi må regne med at det vil bli noen ulemper under arbeidet. I kontrakten ligger det 

imidlertid klare føringer for entreprenøren, bl.a. med hensyn til fremkommelighet så vel for myke 

trafikanter som for utrykningskjøretøy, renovasjonsbiler og postbiler. 

 

Som nevnt i tidligere skriv, må vi også se i øynene at enkelte gjerder, støttemurer etc. ved 

inngangspartiene til rekkehusene, kan få skader eller til og med rase ut. Dette har sammenheng med 

at eksisterende asfalt skal fjernes og ny fundamentering etableres. Normalt er slike markeringer 

andelseiers ansvar. Likevel kan det i enkelte tilfeller – etter særskilt vurdering - være aktuelt at 

borettslaget tar utgiften ved nyetablering, eventuelt deler på utgiften. 

 

Det vil - sannsynligvis - bli gitt mulighet for den enkelte andelseier til å inngå avtale med 

entreprenøren om å foreta asfaltering innenfor eget disponibelt område, for eksempel fram til 

inngangen. Dette blir eventuelt private avtaler som styret ikke involveres i. 

 

Om lånebeløpet:  Kontrakten med Park & Anlegg AS har noen usikre variabler, og vi bør ta høyde 

for noen uforutsette omkostninger. Vi regner derfor med at kostnaden vil bli mellom 9,5 og 11 

millioner, og ber derfor om tilslutning til at styret får myndighet til å ta opp et nytt lån på inntil  

11 millioner for dette formålet.  

 

Vi har bedt om en kort vurdering fra forretningsfører/OBOS av hvordan dette vil påvirke 

økonomien vår og de konkluderer med: 

• et nytt lån på 11 millioner over 30 år vil ikke i seg selv utløse behov for å øke fellesutgiftene 

utover det som vanlig prisstigning og aktivitetsnivå tilsier. 

• borettslaget har en veldrevet økonomi og ser ut til å ivareta vedlikeholdsbehovene sine på en 

god måte 

  

Vedtaksforslag: 

Styrets får fullmakt til å oppta et lån på inntil 11 millioner med løpetid på 30 år. 
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4.3 Redusere bilkjøring i borettslaget (skilt) 

Forslagsstiller: Julie Gjørtz Howden, HB 92A 

 

Det er mye unødvendig kjøring fra ulike leverandører, og mange har ikke fått med seg dagens skilt. 

Disse skiltene er små og tettskrevet. De nye skiltene bør være litt større og forbud og vilkår bør 

komme tydeligere frem. 

 

Vedtaksforslag: 

Det utformes og settes opp større skilt ved alle bommene, hvor forbud mot innkjøring, fartsgrense 

og vilkår for nødvendig kjøring kommer tydelig frem. 

 

(Styret forstår forslaget slik at styret pålegges å fortolke og utføre forslaget.) 

 

Styrets kommentar: 

Styret er helt enig i utgangspunktet for saken. Vi har på forskjellig måter forsøkt å få redusert 

trafikken (ved informasjon, skilting og bruk av parkeringsselskapet). Ved hjelp av fartshumper har 

vi dessuten prøvd å hindre for stor hastighet. Likevel ser vi at flere fortsatt kjører for fort.  

Vi har brukt noe tid til å følge opp leverandører som vi antar har noe kontroll over sine sjåfører 

(avisbud, isbilen, fiskebilen, pizzabud, kolonial.no etc.), mens det dessverre ikke ser ut til å hjelpe å 

kontakte større firmaer (som Bring, DHL m.fl.).  Også egne beboere kjører en del inn i området. 

Det er ikke alltid lett å vite om dette er strengt nødvendig kjøring.  

 

Styret - både før og nå - har forsøkt å oppmuntre 

beboerne i borettslaget til å gi beskjed til hverandre 

og til eksterne om kjøring og parkering som er i 

strid med det vi alle ønsker oss. 

 

Skiltenes viktigste funksjon er den rent juridiske, 

noe som gir oss anledning til å bruke 

parkeringsselskapet til å regulere trafikken og 

parkeringen (bøter). Erfaringen er for øvrig at 

skilting dessverre ikke har tilstrekkelig virkning 

for å hindre misbruk. 

 

De skiltene som nå står ved de tre 

innkjøringsstedene, er ca. 1 meter høye og har etter 

styrets vurdering relativt stor skrift. 

 

Styrets konklusjon: Styret fortsetter å observere 

situasjonen knyttet til unødvendig kjøring og vil 

vurderer eventuelle behov for ytterligere tiltak. Vi 

ser ikke at større skilt i seg selv vil endre på 

situasjonen. Vi anbefaler å avvise forslaget 

ovenfor. 
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5. Valg av tillitsvalgte 
 

A) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år (i år velger vi også et til styremedlem for et 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. For ordens skyld, styret velger selv 

nestlederen blant syrets medlemmer, etter valget. 

 

Forslag til nytt styre  

Styreleder (for 2 år) 

• Bjørn Tommy Tollånes  Hallagerbakken 74 A (ikke på valg. Sitter til 2022) 

 

Styremedlemmer (for 2 år) 

• Geir Brunsvik  Hallagerbakken 68 B (ikke på valg. Sitter til 2022) 

• Lise S. Halleraker Hallagerbakken 92 E (trekker seg i april 2021) 

• Gro Monica Roos Hallagerbakken 66 G  (for 1 år) 

• Henriette Schrøder Børresen  Hallagerbakken 90 D 

• Tom Idar Andersen Hallagerbakken 84 C 

 

Varamedlemmer (for 1 år) 

• Stein Høglund Hallagerbakken 62 B 

• Santina Crolla Hallagerbakken 40 

• Syvert Holbek Feed Hallagerbakken 78 A 

• Elisabeth Lanseng Hallagerbakken 32 F 

 

Valgkomite (for 1 år) 

• Therese Tveit Hallagerbakken 88 F 

• Fredrik Jørgensen Hallagerbakken 70 A 

• Kari Mette Wik Hallagerbakken 70 B 

 

Forslag til delegerte til neste OBOS generalforsamling 

• Delegat:  Bjørn Tommy Tollånes 

• Vara:  Geir Brunsvik 

 

 

Oslo, 15.02.2021  (oppdatert: 17.03.2021) 

Valgkomiteen i Hallagerbakken borettslag  

 

Therese Tveit /s/               Fredrik Jørgensen /s/               Lise Larsen s/  
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Orientering om borettslagets drift i 2020 
 

Styrets orientering er i hovedsak for perioden fra generalforsamling i 2020 til mars 2021. 

  

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 

boliger. I tillegg disponerer borettslaget, ved styret, noen lager-/bruksrom (i HB 38, HB 52 og HB 

86), noen sykkel-/fellesboder, og styrelokalene i HB 54. Borettslaget leier også ut lokaler til den 

foreldredrevne barnehagen i HB 36 (og HB 38). I parkeringshuset er det 159 parkeringsplasser i 

tillegg til dem vi har ute. 

  

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: 

  

Det er naturlig nok mange ting som gjentar seg år etter år. I denne orienteringen blir det også noen 

repetisjoner - for at nye beboere skal få et litt mer helhetlig bilde av hva som har skjedd i 

borettslaget i siste periode. 

  

Noen saker er - på grunn av deres viktighet, kompleksitet eller usikkerhet 

mht. kostnadene - av en slik art at de i en periode blir de mest 

fremtredende oppgavene for styret. I tillegg er det noen oppgaver som 

bare er arbeidskrevende. I siste styreperiode gjelder dette først og fremst:  

 

• problemer med støy/sus i HB 42/44 

• utredning av asfalt-og dreneringsprosjektet 

• utbedring av uteområdene ved blokkene (HB 46-54) 

• et par komplekse byggesøknader 

• utarbeiding av rapport over tilstanden for ytter- og bod-dører i 

rekkehusene 

• utebelysning 

• og til slutt; konsekvenser av “korona” har vært merkbare. 

 

 

 
Korona har påvirket oss! 

Generalforsamlingen i 2020 ble digital, og forberedelsene  tok merkbart mer tid fra styrets side. 

Vårdugnaden ble avlyst, og julegrantenningen med nissebesøk ble avviklet på en alternativ måte. 

Håndteringen av flere drifts- og vedlikeholdsoppgaver har også blitt påvirket av smitteverntiltakene, 

og styret har hatt tett dialog med leverandørene for å finne de best mulig løsningene. 

 

Å få gjort jobben?: Våre leverandører har møtt på ulike problemer. De kan ha hatt ansatte som 

måtte være hjemme for å passe barn på «hjemmeskolen», mange av deres ansatte har familie i 

utlandet og har blitt truffet ekstra hardt av karantenebestemmelsene, leveransen av mange 

nødvendige produkter fra utlandet er blitt forsinket, blitt dyrere eller blitt så utilgjengelige at man 

har måttet finne nye løsninger. I sum har korona skapt vanskeligheter for firmaer som normalt 

fungerer bra. Korona har utfordret vår felles gjennomføringsevne. Styret har prøvd å være 

imøtekommende overfor våre leverandører og ha en god dialog med dem fordi vi tror det tjener oss 

alle best.  
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Trafikkøkning: Flere og flere handler mer og mer over nettet. En av konsekvensene er at det ofte 

kommer leveranser inn i borettslaget, og det er ikke alltid slik at denne kjøringen er «nødvendig». 

Og det er ikke alle budfirmaer og leverandører som har ansatte som kjører helt forsvarlig hele tiden. 

Det er i utgangspunktet ikke lov å kjøre inn i borettslaget, – men vi har en unntaksbestemmelse for 

nødvendig kjøring. 

 

Hver og en av oss kan bidra til å redusere trafikken inn i borettslaget ved å tenke oss litt om og ved 

å gi tydelig beskjed hver gang vi har anledning, f.eks. til Kolonial.no, om at de skal parkere på 

gjesteparkeringen og bringe inn varene på traller. Kolonial.no har med seg traller i bilene, og det har 

også de andre store aktørene som Bring osv. 

 

Mer papir/papp: Det er merkbart mer papir og papp i papircontainerne i søppelrom/-skur. Mer om 

dette senere. 

 

 

Styrets oppgaver 

De som har lest de siste årenes orienteringer, vil se at det er noen gjengangere i orienteringen fra 

styret. 

 

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. 

Burettslagsloven gir oss lovteksten, og 

bøker som “Håndbok for styremedlemmer i 

boligselskaper” minner om rammene som er 

satt gjennom rettssaker og praksis:  
 

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. Dette 

medfører både at 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 plikt 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 bortsett fra saker der Borettslagsloven sier at 

de må besluttes med 2/3 flertall i en generalforsamling (Borettslagsloven § 8 - 9). 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. 

https://goo.gl/Cvz8t8
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1996-12-06-1127
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Innflytting: Ved skifte av eiere av en bolig eller ved utleie (som kalles bruksoverlating) blir styret 

involvert da borettslaget på noen vilkår har muligheten for å nekte å godkjenne nye 

andelseiere/beboere. Vi har ikke vært avvisende til noen i de senere årene. 

 

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 aktuelle regler, bl.a. avstemningsreglene. 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. 

Vi har etter beste evne forsøkt å håndtere 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 hatt 

kontakt med forsikringsselskap, leverandører, eiendomsmeglere og en og annen selger. 

 

Fakturahåndtering: Fakturaer slutter ikke å komme, og kontroll av disse 

medfører at to styremedlemmer må lese og vurdere hver av de ca. 500 

fakturaene som kommer i året. 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. 

 
 

Likviditetsstyring: Har vi de pengene vi trenger når fakturaene skal betales, og har vi den 

nødvendige bufferen for usikkerhet underveis? Sammen med forretningsfører tilstreber vi å ha 

oversikt og kontroll, noe som ikke gjør seg selv. 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 kan komme i tiden fremover, 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 vi bør prøve å få til i 

den grad vi har kapasitet til det og at grunnlaget for det er gitt. For eksempel ønsker vi å reasfaltere 

hele borettslaget, men om vi bør dele opp prosjektet og ta det over flere år, eller om vi bør ta opp 

lån å få det gjennomført på et år, inngår i en slik vurdering av hva vi kan eller bør gjør epå kort- vs 

lang sikt. 

 

En del av det løpende arbeidet er også å sørge for at vi har de best mulige anskaffelsesrutinene og at 

rammeavtalene forbedres jevnlig. 
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Beboerservice: 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 kjøp og salg av noen tjenester rimeligere for beboerne enn 

tidligere, selv om det medfører litt mer arbeid for styret. Vi har kortet ned 

leveringstiden betraktelig og har fått gode tilbakemeldinger på tjenesten. 

 
 

Utlån av tilhengeren: Borettslaget anskaffet seg en tilhenger til 40-års jubileet, som kan lånes/leies 

av oss som bor i borettslaget. Det har vært en suksess og tilhengeren lånes ut jevnlig. Det er 

hyggelig at den blir brukt og at alle har tatt godt vare på den. Dette administreres via Beboerservice 

på nettsiden vår. 

 

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 selvsagt 

ansvar for egen atferd. 

 

Spør heller styret en gang for mye enn en gang for lite. Sjekk gjerne først ut hva som finnes av svar 

på www.hallagerbakken.no. 

 

“Sakene som ikke ble saker” 

Før vi orienterer om sakene, så kan det også være verd å nevne ‘sakene som ikke ble saker’. I løpet 

av et år så kommer det varsler, henvendelser eller sidespor på diverse saker, som bør sjekkes ut 

nærmere. De kan være av en slik karakter at vi vil vurdere å gjøre endringer i vedlikeholdsplanen, 

Byggeveilederen og/eller andre dokumenter. Noen av disse sakene kan også potensielt være 

bekymringsfulle og ressurskrevende. Noen eksempler: 

• Er det trygt mellom boenhetene? Mellom boenhetene i første etasje i blokkene går det 

fjernvarmerør o.l. i kanaler. På grunn av en henvendelse har vi sjekket ut om det er trygt der 

med tanke på brann, og vi har fått fjernet denne bekymringen.  

• Er fasadene vår tilstrekkelig ‘brannsikret’? Fasadene på rekkehusene har royalimpregnert 

trekledning. I forbindelse med en kontroll fra Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK) ble det 

avdekket at denne typen kledning fra én produsent ikke hadde egenskaper i samsvar med 

brannklassifiseringen. Typen kledning er derfor nedklassifisert. Produsentene har startet en 

prosess med branntesting for å få på plass riktig dokumentasjon. Vi må følge dette fremover 

og vurdere om det vil få en konsekvens for oss. 

• Har Fortum, og dermed vi, potensielle problemer med vedlikehold av fjernvarmenettet i 

borettslaget? Når lekkasjer oppstår på fjernvarmenettet, kan vi fort bli utrygge på om dette 

er innenfor “normalen” eller om dette er et varsel om alvorligere problemer.  

 

Det er også enkelte forhold som vi får melding om eller som vi selv registrerer, som viser seg å 

være reelle saker, men hvor det blir bestemt at de skal utsettes eller tas i sammenheng med noe 

annet. F.eks. vil luftenetting som er skadet ved takutstikk på rekkehusene, bli utbedret i forbindelse 

med fornyelse av taktekking. Trekk ved andelseiernes ytterdører i blokkene er en sak som bør 

vurderes ved neste oppdatering av vedlikeholdsplanen, osv. 

 

  

https://hallagerbakken.no/ny-i-borettslaget/beboerservice/
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Vedlikehold av bygninger og uteområder 

Vedlikeholdsplanen, som ligger på hallagerbakken.no, beskriver hvordan vi tilnærmer oss, 

planlegger og gjennomfører vedlikehold. Denne revideres normalt sett. 

 

Vaktmestertjenesten: Vår leverandør av 

vaktmestertjenester er Christiania Forvaltning & 

Eiendom AS (CFE). CFE er vårt hovedverktøy for 

jevnlig drift og vedlikehold. Borettslaget har en avtale 

(“Vaktmesterordningen”) som regulerer 

vaktmestertjenestene.  

 

Behovet for å avklare og følge opp praksisen rundt denne 

blir dekket i en løpende dialog mellom styret og CFE. 

Selv om det alltid er noe som kan forbedres, er styret 

fornøyd med kommunikasjonen og arbeidet som utføres. 

I tillegg til det som er dekket av avtalen, ber vi ofte 

vaktmesterfirmaet utrede og/eller utføre små og 

mellomstore vedlikeholdssaker. 

 
    

 

Utenfor blokkene: I 2020 igangsatte vi utbedringsprosjektet 

utenfor HB 46 til 52/54. Underlaget er blitt forbedret, 

kantstein satt opp, blomsterbed ved alle inngangspartier og 

ny plen er etablert. Stenbed er blitt lagt der solen sjelden 

skinner og regnet ikke når frem (under et par lave 

balkonger), og det vil etter hvert komme ny beplantning 

langs blokkene, inkl. frukttre og bærbusker. 

 

Trappenedgangen 74C-76A: Borettslagets ungdommer 

ryddet opp og malte rekkverket langs trappenedgangen 

mellom 74C og 76A i sommer, og vi oppgraderte området 

med å legge på ny jord og ny ferdigplen.  

 

Stien mellom 76 - 82/84 rekka: Som en forlengelse av 

oppgraderingen av trappenedgangen 74C og 76A ble det 

også gjort utbedringer på stien mellom 76 rekka og 82/84 

rekka. Stien ble gjort bredere og tilført mer subbus. 

 
    

 
 

Hekk vaktmesterområdet: Sommeren 2020 ble det anlagt en hekk rundt vaktmesterområdet. Dette 

ble gjort for å oppgradere førsteinntrykket av borettslaget når man kommer opp hovedveien. 

 

Ny plen: Ved flaggstangområdet har vi rehabilitert underlaget og lagt ny plen. Vi har valgt å la 

plenen få tid til å sette seg for å sikre at den blir solid og pen. Vi har hatt noe problem med 

overflatevann under arbeidet. 

 

Ved nedre del av stien ved flaggstangområdet burde området med varmekabel ha blitt trukket helt 

ned til kanten av gangveien. Styret ser nå på hvordan dette kan utbedres. Rundt steinen vil 

grøntutvalget plante blomster våren 2021. 

 

Rehabilitering av benkebordene: For noen år siden gjorde vi den tabben å male benkebordene i 

borettslaget, med den konsekvens at de deretter har blitt et løpende vedlikeholdsproblem.  I 

2020  har vi derfor reparert noen benkebord, pusset ned noen av dem skikkelig og malt over de siste 

https://goo.gl/EPcYk3
https://hallagerbakken.no/vaktmestertjenester/vaktmesterordningen-i-hallagerbakken/
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bordene. De malte bordene vil bli pusset ned i 2021 slik at alle benkebordene deretter vil fremstå i 

naturlig treutgave. 

 

Nytt gjerde i enden på midtre rekke: Da gjerdet innerst på midtre rekke hadde dårlig standard, ble 

dette skiftet ut sommeren 2020.  

 

Opprusting av felles utebelysning: Styret har satt opp en plan for opprusting av utebelysningen vår. 

I vinter ble første fase av dette arbeidet gjennomført. Det er satt opp nye lamper på de fleste 

lysmastene og ny belysning på stiene og trappene mellom gangveiene. Tiltak som kommer senere, 

er utskifting av felles veggarmaturer på bodene og belysning av inngangspartier i blokkene. 

 

Oversikt over skadde ytterdører/boddører: Flere boddører og ytterdører i 

rekkehusene er skadet eller i ferd med å bli skadet (avskalling), og noe bør 

gjøres. Vi har skiftet noen dører, og vi har malt noen for å teste om det er en god 

vedlikeholdsmetode. I tillegg har vi fått foretatt en systematisk gjennomgang av 

alle boddører og eksponerte ytterdører i rekkehusene og identifisere dører som er 

synlige skadde og som vi bør gjøre noe med (fortrinnsvis male). Det er tatt bilde 

av alle problemdørene. 

     
Mindre støy fra pumpehusene? Varmtvannet til radiatorene og dusjen blir pumpet rundt om i 

borettslaget fra tre pumpehus. Et av dem er i blokkene og de to andre på hvert sitt sted i 

rekkehusene. Det har tidvis vært noe støy, spesielt fra de to sistnevnte for de tilstøtende naboene, og 

Fortum har iverksatt tiltak for å redusere dette. Spesielt i det ene huset er mye gjort i 2020, og 

dersom dette viser seg å fungere som ønsket, vil det også bli iverksatt i de andre husene. 

 

Fortum Oslo Varme as har ansvaret for anlegget i borettslaget, og Oslo kommune med Vann- og 

avløpsetaten sørger for at vannet kommer fram til oss.Til orientering: siden alle boligene er knyttet 

til et av pumpehusene, betyr det at «1/3-del» av oss kan f.eks. mangle varmtvann samtidig dersom 

det oppstår et problem i borettslaget. Det er viktig at man først spør sine nærmeste naboer dersom 

det er problem med fjernvarmen slik at vi kan identifisere om problemet er knyttet til den enkelte 

bolig, det ene pumpehuset eller at det ligger utenfor borettslaget. Det er selvfølgelig flere 

varslingssystemer her som skal melde til Fortum dersom det er problem i et pumpehus m.m. 

 

Utredning av asfalt-og dreneringsprosjektet: Før sommeren 

engasjerte styret konsulentselskapet Norconsult as. I løpet av 

høsten foretok de en nøyaktig prosjektering av hele området 

vårt. Scan Survey bistod med nøyaktige målinger for å sikre 

riktig avrenning. På bakgrunn av prosjekteringen ble det 

sendt ut en anbudsinnbydelse til 10 entreprenører. Vi har 

inngått en intensjonsavtale med Park & Anlegg AS og har 

hatt forutgående avklaringsmøte med dem. Dersom 

generalforsamlingen godtar at borettslaget tar opp et lån på 

inntil 11 millioner kroner (se forslaget i 4.2), vil vi 

undertegne kontrakt med dem.  Anleggsperioden vil bli i 

sommerhalvåret 2021, og - om nødvendig - noe til 

våren/sommeren 2022.   

 

 
    

Oversikt over kummer: Rundt om i borettslaget er det mange kummer i bakken, noen for å håndtere 

vann, noen for å gi tilgang til ventiler og stengsler for vann og noen for kabler. I 2020 har vi hatt en 

inspeksjon og en kartlegging av samtlige kummer slik at vi nå har en sentral oversikt over dem. 
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Vedlikehold av balkongdekker i blokkene:  Det er identifisert skader på en del balkonggulv i 

blokkene. Styret har ikke hatt kapasitet til å få fulgt opp dette i 2021.  

  

Byggesøknader fra andelseiere: Med essensiell faglig bistand fra 

Byggeutvalget, og tidvis andre, har styret i perioden behandlet flere 

byggesaker fra andelseiere. Prosess og grunnlag for løsning av mange 

av problemstillingene finner vi i Byggeveilederen. Her finnes 

føringer, regler og gode råd som er relevante for de fleste sakene. 

Byggesøknader 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 under noen 

betingelser) 

• noen ønsker å fjerne radiatorer (og får etter søknad positivt 

svar - på noen vilkår). 

• noen planlegger utbygging utover og/eller nedover i terrenget 

og trenger få avklart mange spørsmål før de eventuelt får 

klarsignal fra styret til å sende en søknad til kommunen. 

• noen ønsker å fornye "uteområdet sitt" med ny platting, 

etablering av ny hekk e.l. 

• og diverse annet 

 

    

I tillegg er det flere henvendelser knyttet til vedlikehold av egen leilighet, f.eks. om sikringsskapet, 

katteluker og maling av dører. Heldigvis kan de fleste besvares ved å peke på artikler i 

www.hallerbakken.no, eller i Byggeveilederen og/eller Uteveilederen. Innimellom dukker det opp 

nye problemstillinger. I slike tilfeller definerer styret, sammen med Byggeutvalget, både prinsipielle 

føringer og svar. I tillegg prøver vi i størst mulig grad å være pragmatiske når vi gir svar på 

søknader, samtidig som vi - under ellers like forhold - bestreber  oss på likebehandling. 

 

Fra sommeren 2020 har det vært flere som har glemt å orientere eller søke styret om 

vedlikeholdsprosjekter i eget hjem. Noe skal man orientere om og noe skal man søke om til styret. 

Byggeveilederen gir informasjon om dette. Både ureglementerte prosjekter og noen vanlige 

prosjekter har medført noe arbeid for styret i perioden, men uten at det så langt har medført noen 

kriser/skader. Vi merker i disse koronatider at folk ønsker å gjøre mer hjemme og utenfor boligen 

og derfor har flere spørsmål til styret. 

 

Støy og avfall: Vi har hatt noe problem med at ikke alle respekterer støybestemmelsene i 

Husordensreglementet. Noen har også tatt seg til rette med tanke på plassering av byggematerialer i 

fellesområdene.  Dette skal man søke styret om, noe som også flere har gjort. 

Har det betydning? Vel det kan ha betydning for sikkerheten, og i år var det et par steder at avfall 

stod i veien for arbeid som var planlagt for sommerjobberne. 

 

Vifter og støy? Av og til kan det oppstå feil og skader på takvifter og andre vifter. Slike ting blir 

utbedret. I tillegg har vi et par steder hatt støyplager som ikke så lett har latt seg løse pga. uklart 

årsaksbilde. Noe er knyttet til vifter. Vi har brukt en del ressurser på å finne ut av dette, og vi har 

skiftet ut et par vifter, samt igangsatt støydempende tiltak i tilknytning til dem. Vi og våre 

leverandører håper dette bidrar til forbedringer og at vi lærer ting som også kan implementeres 

andre steder. 

 

https://goo.gl/dUVft3
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Trefelling: I perioden har vi fått varsel om noen potensielt farlige trær, og disse er håndtert av 

trefeller (noen er tatt ned og noen er beskåret). I 2021 blir ikke den ‘store’ trefellingprosessen som 

er beskrevet i Uteveilederen gjennomført.  

 

Skogsområdet nedenfor gangveien langs «Gamlelinja»:  

Vi har en aksjonsgruppe på nedre vei som i samarbeid med 

styret har hatt kontakt med Bymiljøetaten og fått en åpning 

for at borettslaget (på egen bekostning) kan felle noen få trær 

på nedsiden av gangveien - på kommunal grunn. Når 

detaljene i dette er avklart, er styret innstilt på å få det 

gjennomført. 

 
 

Hekker: Vi har også vært nødt til å komme med henstillinger og et par direkte pålegg om å trimme 

hekker utenfor egen bolig. Det kan være delte meninger om hvor mye det haster å gjøre noe med 

hekker og busker av estetiske hensyn, 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 ut mot gagveiene og andre ferdselsområder, fra lyskilder som kjøkkenvindu 

og bodlys. Dette gjelder flere steder dersom ikke hekker og busker jevnlig blir trimmet. 

 

Stenging av stoppekraner, målere og annet: Det er selvfølgelig ikke tillatt å stenge inne eller bygge 

inn stoppekraner, målere o.l. i boligen. Når dette blir oppdaget, pålegger styret nåværende 

andelseier (uavhengig av hvem som i sin tid f.eks. bygget inn en stoppekran eller en radiator) å 

utbedre situasjonen. Vi har hatt saker på dette i siste periode. 

 

Lekkasjer og kondens: Vi har heldigvis få problemer med vannlekkasjer i borettslaget, men de som 

kommer, krever gjerne en del arbeid. Selv når forsikringen blir benyttet, belastes også borettslaget 

noe. 

 

De ulike lekkasje-, kondens- og fuktsakene som 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”, for det med skyld 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 et 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 umiddelbart kommende vedlikeholdsbehov her. 

   

Vi minner om at styret har lagt ut artikler på nettstedet om ‘Dugg, fukt og kondens”,Hvordan 

radiatorene bør behandles og annen informasjon som gjør at beboerne kan redusere muligheten for 

f.eks. kondens. Dette kan også bidra til en bedre privatøkonomi. 

 

Parkering: i siste periode har det vært påtakelig færre 

parkeringsproblemer i borettslaget, selv om styrets inntrykk er 

at det har vært flere som kjører inn i borettslaget av bud og 

andre i disse koronatidene. 

 

Både enkelte beboere og enkelte leverandører, som 

Hjemmetjenesten, ser ikke ut til å forstå at det å parkere på 

gressområder/plener får konsekvenser....  
 

https://hallagerbakken.no/vedlikehold-i-egen-leilighet/dugg-fukt-og-kondens-i-boligen
https://hallagerbakken.no/energi-og-strom/viser-malingene-riktig-forbruk/)
https://hallagerbakken.no/energi-og-strom/viser-malingene-riktig-forbruk/)
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Dersom beboere har ekstraordinære behov for parkeringsplass for sine gjester eller seg selv,  

bør man kontakte styret for å se om vi kan bidra til en løsning. 

 

 

Søppelrom-/skur m.m.: Det er merkbart mer papir og papp i 

papircontainerne i søppelrom/-skur. Disse containerne blir tømt 

hver annen uke. Det er fristende å tenke at vi bare skal bestille 

hyppigere tømming, f.eks. hver uke, slik vi gjør med restavfallet. 

Ideen høres ut til å være god, helt til vi begynner å reflektere 

over at borettslaget betaler kr 900 000 (i 2020) for renovasjon til 

kommunen.  

 

I 2020 gikk styret – sammen med Renovasjonsetaten – igjennom 

alle søppelrom/-skur for å se om vi kunne justere/øke 

kapasiteten, og det ble gjort på et par steder. Vi har ingen rask 

måte å få økt kapasiteten på, det nærmeste måtte være å gjøre 2-

3 søppelskur noe større. 
 

 

Hver og en av oss kan bidra til å forbedre situasjonen ved å trykke papp- og papiresker o.l. 

skikkelig ned, og skjære opp det som er ekstra stort eller gjenstridig, før det plasseres i 

papircontainerne. Da vil vi i alle fall få utnyttet kapasiteten maksimalt. Og dersom vi ofte får varer 

fra samme leverandør, f.eks. Kolonial.no, så kan vi be dem ta med de gamle eskene når de lever 

nytt til oss.  

 

Utleie av bodlokalet i HB 86 A/B: Styret har inngått avtale om midlertidig utleie av lokalet til to av 

våre andelseiere. Det er imidlertid full anledning til å kontakte styret dersom andre andelseiere 

skulle være interessert. Se nettstedet (Beboerservice) for betingelsene. 

 

Lekeplassene: Lekeplassen ved barnehagen trenger noe vedlikehold. Dette har utløst et mindre 

vedlikehold der. Styret ønsker i tillegg å få tatt en vurdering av alle lekeplassene og få satt opp en 

helhetlig plan for forbedringer. Tanken er at vi deretter vil gjennomføre vedlikehold, rehabilitering 

og oppgradering iht. denne planen. 

  

Andelseiernes ansvar: Alle beboere har vedlikeholdsansvar, og i løpet av året blir det gjerne enkelte 

spørsmål knyttet til dette. Svaret på mye av dette, kanskje det meste, vil man finne på 

hallagerbakken.no, i Uteveilederen og i Byggeveilederen.  Noen problemstillinger som har vært 

reist, er: 

• Renhold av takrenner. Normalt er beboeren selv ansvarlig for dette, men fellesskapet bistår i 

spesielt vanskelige tilfeller. 

• Ringeklokker er den enkelte andelseiers ansvar. 

• Dørskilt i blokkene. Disse er nå standardisert, og skilt kan bestilles kostnadsfritt via 

Beboerservice. Personaliserte skilt kan også bestilles direkte på foldal.no, for beboers 

regning, men det er ikke tillatt å ta ned de standardiserte festene og/eller montere opp andre 

typer dørskilt i blokkene! 

• Ytterdører. Fellesskapet har ansvar for selve ytterdøren, mens dørhåndtak og lås er 

andelseiers vedlikeholdsansvar. 

• Vepsebol, stanksopp etc. er beboers ansvar. Fellesskapet bistår i spesielt vanskelige tilfeller. 

• Sikringsboksen og alt innenfor av elektrisk utstyr er andelseierens ansvar. 
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Brannvarsling: Brann i våre boliger skjer heldigvis ikke så ofte, men 

er desto mer alvorlig når det faktisk skjer. Brannvarsling kan være et 

viktig bidrag til å redusere risiko og skader, men som alltid, må kost 

og nytte veies opp mot hverandre. Det har vært et ønske om 

utredning av muligheten for felles brannvarslingsanlegg.  

Utredningen anbefaler - for de fysisk sammenkoblede rekkene  

- trådløse, seriekoblede røykvarslere, altså for de aktuelle 

rekkehusene, men ikke for blokkene. Dette fordi en slik løsning 

teknisk/praktisk ikke vil fungere etter hensikten i blokkene, samt at 

en eventuell brann utvikler seg betydelig senere i murbebyggelse 

enn i trebebyggelse, noe som reduserer behovet for felles varsling. 

For blokkene vil det likevel arbeides videre med mulige løsninger 

for felles brannvarsling, hvor det kan vurderes å etterinstallere et 

fullt brannvarslingsanlegg, med kablede sensorer og varslingstavle, 

evt viderekoblet til Brannvesenet. 

 

For (noen av) rekkehusene er det utarbeidet og mottatt tilbud på 

felles brannvarsling. Testing og evt. montering er planlagt i løpet av 

2021 

 

 
Brannvesenet har  

vært her å sjekket 

fremkommeligheten! 

 

Ladeinfrastruktur: Antallet ladbare kjøretøy i borettslaget øker jevnt og trutt. Ladepunktene, både 

fellesboksene på taket av P-huset, og de private boksene inne i P-huset,  fungerer stort sett etter 

forventningen, både med tanke på stabil tilgang til strøm og stabil infrastruktur for betalingsløsning. 

Enkelte har opplevd midlertidig bortfall, men i sum vil vi si at borettslagets infrastruktur for lading 

er blitt en suksess. Oslo Kommune har også godkjent å støtte anlegget slik at borettslaget mottar et 

ladetilskudd (engangsbeløp, ca. 20% av kostnad for infrastruktur) i disse dager. 

 

Økningen i antall beboere med ladbare kjøretøy vil på sikt utløse et behov for ytterligere investering 

i infrastruktur, for å unngå at tilgjengelig ladekapasitet, per enhet, blir for lav. Foreløpige planer for 

dette er allerede utarbeidet, og ladesituasjonen vurderes fortløpende. 
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Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 

HMS-arbeidet i borettslaget er i hovedsak integrert med annet arbeid. HMS-planen er vesentlig 

revidert og godkjent av styret i 2020. 

  

Systematikken og planmessigheten er koblet på de 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 forhold 

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. Firmaet kan tilkalles av styret og av 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 har som formål at det ikke skal skje administrative feil som 

kan være til skade for borettslaget eller enkelte beboere. Praksisen utvikles og forbedres. 

  

Bedrifter styret har engasjert: Når en bedrift engasjeres for å gjøre en jobb for borettslaget, har den 

HMS-ansvar for egne ansatte og ansvar for å sikre oss andre. 

  

Oppfølging av avtaler: Etter at rammeavtaler og andre avtaler er utformet, trenger de ulik grad av 

oppfølging. Både vi og leverandørene må balansere ulike hensyn, og svaret kan være et 

kompromiss. Eksempler på vurderinger som må tas: Hvor skal snøen plasseres når det er 

ekstraordinært mye som skal ryddes vekk? Hvordan unngår vi at noe blir skadet? Svaret er ikke 

opplagt! 

  

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 med tanke på HMS. 

  

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. 
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Rømningsluker:  Alle balkongene på blokkene har rømningsluker. Disse skal være tilgjengelige og 

funksjonelle. Alt som hindrer adkomst til lukene, må fjernes! Kostnader forbundet med dette, samt 

brukerskapte skader på balkongene, er andelseiers ansvar. Vi har totalt 73 balkonger i blokkene. I 

2019 fikk vi åpnet, smurt og utbedret alle lukene. 

  

En kommentar til dette er at vi alle må merke oss at det å bygge hinder foran rømningsveier, 

stoppekraner osv. kan medføre store kostnader (som andelseier kan stilles til ansvar for) og i verste 

fall tap av liv. 

 

Skjeggkre, sølvkre og mus: Vi har hvert år hendelser med skadedyr, og vårt inntrykk er at dette er 

omtrent likt år for år. Vi vurderer løpende behovet for å endre policy/praksis når det gjelder 

håndtering av skadedyr generelt og skjeggkre spesielt. 

 

Vi har i februar skiftet samarbeidspartner når det gjelder forebygging og håndtering av skadedyr. 

Ordningen vår for “Skadedyr i borettslaget” og avtalen med Oslo Veggdyrkontroll as  ligger på 

nettsidene våre. Der ligger det flere tips om hva hver enkelt av oss bør gjøre i egne hjem! 

  

Renhold: Renholdsfirmaet rengjør trappeoppgangene hele året, unntatt i juli. Dersom 

sommerjobbprosjektet gjennomføres i juli (noe som ikke ble gjort i fjor), vasker ungdommene 

trappene en gang.  Styret forventer (ref. Husordensreglene) at beboerne selv tar ansvar utenfor egen 

bolig. 

 

Vekterselskapet:  Hendelsesrapporter fra vekterselskapet er et varsel til 

styret og gir oss samtidig viktig dokumentasjon. I forhold til bråk og 

potensielle saker med brudd på Husordensreglene er disse rapportene veldig 

viktige. Bruk vekterselskapet!  
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Bomiljø etc 

Styret anser at et viktig bidrag til bomiljøet er hvordan vi behandler 

søknader, håndterer vedlikeholdsarbeid og tar beslutninger. I tillegg er det 

noen forhold som også er knyttet direkte til bomiljøet: 

 

Koronaen har påvirket mye i perioden. Generalforsamlingen (som også er 

sosial) ble avviklet digitalt, og vårdugnaden ble avlyst. Men som barna sier 

på ulike oppslag i borettslaget: "Det blir bra til slutt!" 

 
 

“Privat dugnad” og utlån: Også i denne perioden har vi levert ut treolje slik 

at andelseiere selv kan vedlikeholde toppbordene på verandaene i 

rekkehusene. Vi hadde også 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.  

Styret greier stort sett å organisere det slik at også verktøy og annet utstyr 

kommer tilbake (men vi lurer på hvem som “spiser” trillebårer?). 

 

 

Støy, bråk og konflikter: Vi bor på alle måter i et rolig borettslag! Men siden vi er over 500 

mennesker her, vil det være ulike opplevelser og aksept for hva som er et rimelig lydnivå i et 

bofellesskap (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?’. 

 

Også i siste periode har vi hatt noen henvendelser som dreier seg om brudd på Husordensreglene 

der styret har vært involvert. 

  

Det gjøres 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. 

 

Flere beboere blir forstyrret av innkjøring av avisbud om natta og slamring med postkassene. Styret 

(og beboere) har tatt dette opp med Schibsted Distribusjon gjentatte ganger. 

  

Miljøcontaineren:  Vi har miljøcontainer noen ganger i året i 

borettslaget, men hvitevarer, maling o.l. skal ikke plasseres der.  

Når dette skjer, og styret ikke vet hvem som er eieren, koster det 

fellesskapet mye penger. For privatpersoner er det gratis å levere dette 

hos forhandlere. 

 

Styret har gjennomført en ny anbudsrunde på denne tjenesten i 2021, 

samt vurdert om vi skal prøve komprimeringsbil i borettslaget. 

 
 
 

Blomsterkrukker og vanning: Hver sommer setter vi ut noen blomsterkrukker som vi håper 

beboerne passer litt på og vanner. 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. 

 



 
 

 

 

Side 37 av 37 

Julegrantenning: Julegrantenningen med sang fra Holmlia Aspirantkor er 

en tradisjon som vi setter pris på. I koronatiden ble sangen arrangert 

digitalt, og nissens hjelpere leverte en liten oppmerksomhet på ytterdøren 

til alle barn (som ønsket det) i borettslaget. Vi har inntrykk av at det ble 

det satt stor pris på dette. 

 

 
Sommerjobb: Til tross for pandemien klarte styret å tilby alle fastboende ungdommer mellom  

13 og 18 år sommerjobb i borettslaget også i 2020. De ble delt inn i kohorter som jobbet sammen 

hver dag, og vi takker ungdommene for jobben de utførte.  På denne måten får vi gjort flere 

oppgaver som ikke blir gjort under dugnadene. Vi har blant annet fått utført følgende: 

• Rydding av hage- og naturavfall fra skogsområdet bak blokkene 

• Rydding av hage- og naturavfall på og rundt lekeplassene og inngangsstiene til borettslaget 

• Frisert en del hekker og tatt ned småtrær 

• Fjernet mose, ugress o.l. fra murer og trapper 

• Utbedret benkebordene 

• Beiset og satt istand gjerdet i enden på nedre nivå  

• Vasket søppelcontainere, kostet søppelrom og vasket oppslagstavlene 

• Malt noen rekkverk i trappenedgangene 

 

Vi måtte ha engasjert andre til å gjøre deler av dette dersom vi ikke hadde hatt sommerjobb-

prosjektet. Det er alltid en utfordring å ha de riktige arbeidsoppgavene på plass for sommer-

jobberne. De skal kunne gjøre dem, det skal være nyttig for borettslaget og de skal i rimelig grad 

oppleve oppgavene som meningsfulle. Det er greit at det ikke alltid er “gøy”. 

 

Styret  prøver å blande gruppene med tanke på kjønn, alder, erfaring og andre forhold som vi måtte 

kjenne til. Hver gruppe får også en gruppeleder som får kjenne litt på lederoppgaver.  

23 ungdommer fikk i 2020  prøvd seg i arbeidslivet med arbeidskontrakt, regulering ift. korona og 

spilleregler generelt i arbeidslivet. 

 

 

 

 

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 også noe for 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 leksehjelp, natteravn, fotballtrening, og 

å være foreldrerepresentant i foreningsstyrene/skolene osv.  

bidrar til godt bomiljø for oss alle. 

 

Takk til hver og en av dere! 

 
Styret, mars 2021 





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)

Registreringsblankett for generalforsamlingen



Stemmeseddel                        1 Stemmeseddel                        2

Stemmeseddel                        3 Stemmeseddel                        4

Stemmeseddel                        5 Stemmeseddel                        6

Stemmeseddel                        7 Stemmeseddel                        8


	Til andelseierne i Hallagerbakken borettslag
	Innkalling til generalforsamling
	2. Årsrapport for 2020
	Kommentarer til årsregnskapet for 2020
	Kommentarer til budsjettet for 2021

	Til orientering for generalforsamlingen legger styret fram budsjettet for 2021. 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 g...
	Styret har satt opp budsjettet konservativt i betydningen at vi runder opp kostnadsbeløpene og at vi forholder oss til de inntektene som vi er sikre på at vi har.
	Mye av budsjettet er knyttet til rimelige forutsigbare utgifter slik som offentlige avgifter, rammeavtaler med vaktmesterfirmaet, skadedyrfirma o.l., mens noen faste utgifter vil variere over tid - som energikostnader og forskjellig vedlikehold.
	For 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...
	Informasjon om årsregnskapet
	Noter til budsjettet for 2021
	3. Godtgjørelser
	A. Styrehonorar
	B. Andre godtgjørelser

	4. Innkomne forslag
	4.1 Om ballspill (Husordensreglene)
	4.2 Låneopptak på inntil 11 millioner
	4.3 Redusere bilkjøring i borettslaget (skilt)

	5. Valg av tillitsvalgte
	Valgkomiteens innstilling:
	Orientering om borettslagets drift i 2020

