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Boligselskapet:
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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Agenda

1. Konstitueringen

2. Orienteringen og 
regnskapet for 2021

3. [Budsjettet 2022]

4. Godtgjørelser

5. Innkomne forslag

6. Valg
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Konstituering

1. Valg av møteleder
• Forslag:

2. Navnefortegnelse
• Forslag: Godkjenner navneregistreringen/

kontrollen ved inngangen
• Antall stemmeberettigede: _____

3. Valg av referent
• Forslag: Daniel Walter, forretningsfører fra OBOS

4. Valg av andelseier(e) til å underskrive protokollen
• Forslag:

5. Er møtet lovlig kalt inn?
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Orientering fra styret

- en beretning fra styrehverdagen fra siste styreperiode...
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Orientering fra styret – hva skal vi orientere om?
Innsatsen eller resultatene? Hvordan vi arbeider?

Å finne løsninger?

Å lytte til alle, inkl. fagfolk?

Likebehandling?
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• Fyldig orientering i innkallingen
• Hva og hvordan ting er gjort
• Noen resultater
• Litt om status og hva som skjer framover

• Noen ord om disse temaene:
1. Uteområder
2. Vedlikehold
3. Driftsoppgaver
4. Økonomi

• Spørsmål til orienteringen i innkallingen
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Uteområdene

Asfalterings- og dreneringsprosjektet
De grønne tiltakene
De andre tiltakene

Skiltene?
Lysplanen
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Asfalt- og dreneringsprosjektet
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Fra s 38
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Ute(grønt)tiltakene
• Utført...

• Noe beplantning (i bed etc)
• Oppdatert plan/kravspesifikasjon for uteområder 2022

• Utsatt...
• Vanskelig å få gjort tingene parallelt med asfaltprosjektet...
• Kapasitetsvansker

• Informasjonsskiltene
• Lysplanen

• Grønt-utvalget hjelper styret med...
• Tilstandsvurdering-/kravspesifikasjon 

=> grunnlag for tilbudsforespørsel
• Beplantning
• Råd 
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Vedlikehold
Har vi (tilgang på relevant) kompetanse?

Noe selv, mye via Byggeutvalget 
og en del må kjøpes!
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Vedlikeholdet for felleskapet
• Vedlikeholdsplanen

• Noe forventet
• Noe uventet

• Vedlikehold via avtaler (og enkelt oppdrag)
• Vaktmestertjenestene
• Elektriker, VVS, Skadedyr
• HMS vernerunder

• Forsikringssaker

• Prosjekter-/tiltak
• Asfalterings-/drenering
• Dører
• Utbedringer ute
• ...
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Hvordan jobber vi med vedlikehold?
• Hva er situasjonen?

• Tilstandsvurdering
• Undersøke/utrede «problem/symptomfag

• Hvordan kan det håndteres?
• Rammer: Faglig, juridiske forhold, økonomi
• Alternative løsninger
• Risikovurdering

• Hva ønsker vi?
• Formulere tilbudsforespørsel og/eller en bestilling

• Hva kan/bør vi gjøre?
• Økonomi/likviditet
• Prioritet ift andre oppgaver

• Få jobben gjort iht avtale
• Oppfølging, koordinering
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Overraskelse?
Trykket på vannet til borettslaget

• Bakgrunn
• 2010: varierende trykk
• 2022: henvendelse fra en beboer
• «...mmm, dette må vi få faglig og 

juridisk vurdert»

• Pågående fase
• En risikovurdering

• Hva er borettslagets risiko her?

• Mulige utbedringsalternativer? 
≈ trykkreduksjon i mange boliger 

• Trykkreduksjonsventil(er)?
• Foreløpig estimat: 1,5-1,8 mill.

Vann- og avløpsetaten Desember 2010
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Alt som er knyttet til fasaden 
er ikke felleskapets ansvar!

Det private vedlikeholdet

Selvgjort
er...? Kjøkkenvifte...

nei, takvifte!

Uteområdet.
Platting? Hekk? Gjerde?
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Driftsoppgaver
• Oppgaver knyttet til...

• Beboerservice 
(nøkler, ladere, utlån av tilhenger etc)

• Veiledning/avklaringer 
(henvendelser om regler/ordninger etc)

• Nye andelseiere-/leietakere
• Bestille / følge opp / koordinere innsats fra 

leverandører 
• Varmeregnskapet (akonto, Ista)
• Ladeordningene for elbil
• Forsikringssaker
• Likviditetsoppfølging
• Søknadsbehandling 

med hjelp fra Byggeutvalget o.a.
• Utlån av treolje
• m.m.
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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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Økonomi

Finansiering og likviditetsstyring≈ Å ha pengene når vi trenger dem
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• dd

• Faktura fra borettslaget via OBOS Factoring as
• Radene på fakturaen er: felleskostnadene dine;

og spesifiserte ting
• Kollektivt bredbånd (obligatorisk) 
• Tillegget for utbygginger
• A-kontobeløp for fjernvarme (i blokkene)

• Eget betalingssystem for Beboerservice
• Portåpner/nøkler
• Leie av tilhenger (mer enn en dag)
• Leie av bodlokale
• Leie av parkeringsplass
• etc

Quiz!
Hvorfor er felleskostnadene litt høyere i mars?

Andelseierne
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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
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En dag i rampelyset.... (reklamefilm for OBOS – 80-talls opplevelsen)
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Regnskap 2021
- en sak som skal vedtas

[og litt om økonomistyring]

Side 6-7
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Forretningsførertjenesten fra OBOS
Rammeavtalen
• Føre regnskapet (+ årsregnskapet)
• 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...
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Regnskapet for 2021

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

• Noe høyere kostnader på konsulenter/advokater
• Energiprisene er høyere...

• Les notene

• Observasjoner
• Vi betaler avdrag på alle lån
• Ca. ¼ av tilgjengelige penger går med til å betjene gjelden
• Vi har vært og vil fortsatt være forsiktige med pengebruken!
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Side 8-[9]-16
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Side 14
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Økonomistyring:

Sentrale spørsmål for andelseierne og styret

• 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 2021, og 
sannsynligvis i 2022 J
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Budsjett 2022
- en sak til orientering
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Hvordan blir økonomien i 2022?

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

• Usikkerhet knyttet til...
• Prisstigningene 
• Leverandørenes handlingsevne
• Rentenivået
• «Vanntrykk-saken»?

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

og er beredt til å justere planer ved behov.
• Styret vil foresatt være forsiktig!
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Side 5
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Side 18-19
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Godtgjørelser
- en sak som skal vedtas
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Forslag til 
generalforsamlingen

√  ”spillereglene” er...
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Side 20
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Valg
- flere valg, stem på alle
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Side 22

Valgkomiteens innstilling

Valgkomiteen
Therese Tveit

Fredrik Jørgensen
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Vær tålmodige med hverandre!

Ta vare på hverandre!
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