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STYRETS OPPGAVER:

Stlret skal lede borettslaget i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i
generalforsamlingen,

Stlret kan treffe vedtak i alle saker med mindre beslutningsmyndigheten
gjennom lov eller vedtakter er flyttet til generalforsamlingen.

Noen av st Tets vihigste oppgaver:

/ Styret vedtar budsjett og nødvendig reguleringer av husleie/fellesutgifter

7 St 'ret foretar bestillinger og anviser fakturaer til betaling

/ St,,ret tar beslutninger om bruk av midler til vedlikehold og andre
bomiljøtiltak.

/ Stlret godkienner nye andelseiere og behandler søktuder om framleie,
bygningsmessige endringer etc.

z Sftret behandler klagesaker og vedtar eventuelle reaksjoner i form av
advarsel eller oppsigelse av leieforholdet

r' Styret behandler skader på bygnitg og melder fra til USBL om eventuelle
forsikringssaker

r' Styret opptrer som arbeidsgiver for vaktmester

St,:ret avholder styremøter så ofte som borettslagets anliggender tilsier det.
Styret skal føre protokoll over sine forhandlinger.

INTORMASJON TIL A}|IDELSEIER

Informasjon til aldelseieren gis vanligvis av stlret og henvendelser bør derfor
rettes til stlret.

USBL bør kontaktes når det gielder:

/ Betaling av husleie, purringer, utkastelse med mer
/ Salg av din bolig
/ faksering av boligen

BADEB{KKTN BORETTSLA(;

INNHOLDSFORTEGNELSE

SAKSLISTE _ GENERAI,FORSANILINGEN DEN 3I. MAI 2OOO

-ÅRSMELDING FRA STyRET FoR PERIoDEN 1999/2000

RE!'ISJONSBERETNING

DRI}'TSOVERSIK'I' FOR I999 NIED NOTER / BUDSJETT 2OOO

- Driltsovcrsikt 1999 og budsjet 2000

- Noter til d.ifrso\ersik I999

Disponiblc midler, kommentarer

- Opplysnrnger orrr iaget, forsikring med mer

- Opplysninger om lag€ts Ljn

- Opplysninger om lcilighetene
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BADEBAXKEN BORETTSLAG

Til borcttshaverre

Det iorkalles til ordinær generalforsamling i Badebakken Borettslag

Tid og sted: Onsdag 31. mai kl. 19.00 i fellesronEnet Maridalsveien 242

SAKSLISTE

Spørsrnål om møtet er lovlig innkalt

Kotrstituertug

1.1 Valg av rnøtel€der
1.2 Valg av seketær
1.3 Valg av 2 medlernmer til å undedegne protokollen sammen med møtelederen
1.4 Otr ptak av navnefortegnelse
1.5 codkjeDniDg av saksliste

Årsmetding fra s§ret

Årsoppgiøret

§pørsmål om ansvarsfrihet for styret

Eventuell godtgiørelse til styret og revisor

Aldre saker

6.1 vedr. balkonger
6.2 Nytt pkt. i husordensreglene

VaIg

Stlrets innstilling til de saker som skal behandles Då borettslagets ordhære generalforsarnling
den 31. inai 2000:

Sak 1: Kotrstituering

Innstilling til de respekive poster blir lagt fram på generalforsarnlingen.

Sak 2: Å,ismeldinq fra sttret

Åsmelding for 1999 følger vedlagt og anbefales tått til etterretning.

Sak3: Årsopogiøret

Driftsoversikt 1 999, oversild over eietrdeler og deld pr. 3 1 . I 2. t 999 og budsjett for 2000,
saflmen med kommentarbrcv fta USBL'S forvalhdngsavdeling følger vedlagt.
Revisors bereting blir opplest på generalforsamlingen.

3.1 Forslag til vedtak

Drifisovesihen for I 999, som viser en øloing i disponible midter
på k. 85.57?,- anbefales godkjent.

Det bekeftes i deDne sarnrnenheng a1 alle iDrtekø og utgifter borettslaget har,
er medtatt i detr temlagte driftsoversikt.

3.2 Budsjett for 2000 anbefales tatt til orientering.

Sak 4: §pørsmål olu ansvarsfrihet for styret

S§Tet foreslås meddelt ansvaNAihet.

Sak 5 Evetrtuell qodtgiørelse til styret og revisor

Forslag vedrørende godtgidelse til stltet for det forløpne år framlegges
på geæralforsarnlingen. Hoaolamota fia revisor refereres og anbefales godkjent.

Oslo, den 12. mai 2000

BADEBAKKEN BORETTSLAG

SIYRET

!,EDLAGTE NAINESLIPP FYLLES UT OG LEVERES !'ED IIINGAIIGEN.



Side

Sak 6: Atrdre saker

6.1 Vedr. bslkonger

Det har kommet irln forslag til sfrret om at Maridalsveiei 232,234,238 og24}
skal utst Tes med balkonger.

Forslag fia srrrer.

Stlret fiir i oppgave å utede utbygging av balkonger i Badebakken Bor€ttslag.
Når prosjektgnrppen kommer med sin innstilling, innkalles det til ekstraordinær
geietalforsamling for å avgiøre om Fosjeket skal gjermomføres.

6.2 Nytt pkt i huso!49!!I9d!4q

Det har kommet inn forslag til stret om al det tas inn et punkt i husordensreglene
som regulerer tidspunk for søyende bygningsarbeid i leilighetene.

FoNlag ta s§ret.

Det tas inn følgerde tillegg til husordensreglme. Det er ikke tillatt med banking,
boring etc. mellom kl. 2 I .00 og 07.00.

§ak 7: valg

Valgkomitåens innstilling blir lagt iam på gercralforsamliogen.

7.1 Valg av 3 medlemmer til styret.
7.2 Valg av 5 varamedlemmsr til styret.
7.3 valg av valgkomiG.

BORETTSLAGET BADEBAKK.EN

ÅRSMELDTNG
MARS 1999 MAI2OOO

Sllrer har i denne perioden bestått åv følgende represenørt€r:

Side 4

Srein Bjørnb€kk, s§relede.
Johtr Rune Kvåle, nesd€der
Saghir ul-Hassan Klua utleie fellesrom
Tore Igelkjon, grøntkomitåkonlakt
Aåse Per Reme. økommiånsvarlis

Sb,rets vardepresentanld:

Sissel DåmEen
Bjørs Halvoden
øivhd Slugaard
Inger Lise Ryetrgen
Rune Øvergård, represedant i sameiet

BoretislageB representanl i sameiel:

Elisabedr Bjømbekk
Hilde Faller
Tor€ lgelkjøn
Henny Ingebrigls€n

Klaus Borgar Vellen

Maridalsveien 234, 046? Oslo
Maridalsveien 236, 0467 Oslo
M idåls\€ieo 234, 0467 Oslo
Måridålsveien 232, 0457 Oslo
Mdidalsvein 238- 0467 Oslo

Mari&lsveier 236, 0467 Oslo
Mari&lsvei{ 236, 0467 Oslo
Maridal§!€ien 236, 0467 Oslo
Maridalsveier 242, 0467 oslo
Maridalsveietr 240, 0467 Oslo

Ma.idalsveien 234, 0467 Oslo



Side

Styrets rrb€id
I deme streperioden har det væn avholdt 12 styremøt€r og d.t har blilt arrången 3 dugnadd. Vi håt behrndlel 3

klagesak€r Fa beboere og godkjent I forespønel om hundehold. Del har i peioden blitt solgt 12 leiligh€ler og vi
ønsk€r de ny€ beboeme velkornmen til bo.etlslaget. Styre§ a.beid hår lErt koffefiert om å forvålte
boret6lagets økonomi på en forsvarlis måte, om vedlikeholdsppgaver og bomiljøtilt .k.

Sr)æleder ha ledet styremøt n€ og hait answr fo. dm løp€nde ko all m€d vaktnester i forbindelse m€d

\€dlikehold og reperdjoner. Protokollføring i forbitrdelse Eed stlr€Eøt€æ har sått pl rundsary blæt
styrenedl€nm€ne. Ryengea wr boretblaget! repre§enta.at på USBI§ g€neralfoNar ing vårer 1999. Streleder
og rcstleder deltok på USBb seminar for dllitsvalBe på Geilo høsten 1999

Ved åftts generalfo$amlirg sttu Sashn ulHa§an Khan og John Rutre Kvåle på vals, sammen med ålle

økorori
Borcnslaset samlet i forrige s§{€penode alle rdre lån i t{usbarkerl L:inet €r bundel til en fastsEEle på 5,5% frem

1iI31.12.03.

De av boreGlagets b€boæ som har valSl å selge i løp€t av år€i, hd n)'l€t godt av dcn generelle ptis\€kster på

boligel bilighclene som he blitt solat hd gån for til dels meget eode pris.r.

Det mesle av husleien sår til å belale renGr og avdrag på Iåæft i Husbant€n. Når rEDter og avdråg stisa vil
dette på sik fil imvnhing på husleienildet. Vi betraker likevel økorcmi€E som så god at vi valete å rcduserc

husleien med 5% sieldende Sa 01.01.00.

Bofttlslåget har for tiden en rneg€t god likviditet. Årets akiflso!€rsikt viser en øhing i disponible hidler på k.
85.577,-- Styret har tatt idtiativ til €n s,emongalg av hva soE E€trgs av v€dlikehold i løpet av de nærmesæ

åææ, og utFå de forclspige b€r€gdryer føl€r vi oss trygge ø at vi har de Dødve ige nidler til disPosisjon.

I løp€t åv kommende år vil åll€ vind$kårere i borettslåget bli dalt, og i detr fo6indels. vil og§å rak og

tåkeDrer bli sjekj(€t.

RepcråsjoD€r og v€dlikehold
Urgangsdørene i bor€ttslagets oppganger har fiil et nllt strøk m€d maling. I rillegg har oppgangen i Dr. 236 blitt
Dåt for borettslase6 regning. Beboere i flere av opPgaDgene hat selv latl itridativ lil å dåle på duglad, os i slike
tilfcller d€kter borEtlslaget maMiellutginene. Hver oppgang hår osså åv styret nitt godkjenning til å bn*e k
3000 .il trivselsfr€Dlnende tilhk som gardinea bilder og blomster.

S§uel hå! osså engaljen ses i arbeid€t med å sike borelBlasers i æs§er i foftindels€ med

StudentsækipMdens komende nybygg på bussg@jelomten.

Tyverisikiry
Stlret har i løpel åv p€rioden giennomføn flere tiltak soE ble ve&an av det fo.egående StyrEt. Vid€o'
overvåtoing av såråsjen har blilr elrektu€i, os vi he bytlel ut alle fellesrøld€r tned en am.n t)?e lå§€§vsrem. I
rill€gg he vi fiitl mont€rt metallkaime, på alle oPPgugsdøren€, slik at det er langt vanskeligere en tidligere å
bryte opp dørene. Det er tundbrtid viklig å huske på at vi selv også kan,re vålf ved å wrc PåPasselige med

hvem vi slipper irm i oppsången.

Grontkomit€€n
Vi har i år han €n svætt åktiv Grøn&omitå. De hår avholdt en rekl<e møter giennom åæt, og har blant annet tått

initiativ til €øbl€ring av steinbeddet i gårdsrommet, samt til maledugnadene §om ble avholdt i begFnels.n av

mai. vi mim€r om at Grønikomiæen ønsker seg flere medlemrner, og at deftakelse her er et godt utgagsPunkt
for de som ønsker å påvirke utfomingen av vån felles utemiljø-
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BiølseD servicesetrtral
Vaktmestene ved Bjøls€n seric€s€nral har i tillegg lil de fasle arbeidsøhene lo gang€r i uken også utød
repamsjoaer og vedlikehold. Våkmestrene tr€ffes på tlf.22 l8 31 79 alle hverdager mellom kl. l0 og I l.
Nornalt vil de kunne løse, ell€r svare på, henv€ndelser om de fleste pl"kiske problemer som kar oppstå i
leiligheren, inkluden vamteltøsje. Det er ikke rEdvendig å ko al(e stlreleder for slike praktiske spølsnål.
vi mimer isien orfl at del er uheldig ar våltu€strerc må bn*e lid på å ordne opp i ml i søppelskrcne utenfor
Maridalsveieo 232 og 240. Detle er tid soD kuaæ vært beDlrtet tit v€dlikeholdsoppgaver.

EusordeDsr€gler
Son vantig mimer srFet om at husoredeBreglene gield€r for alle, både de som eitr og de som Ieier leiligherer i
borenslåeei. Klager på brudd på husordensregl€ne oå leveres skiftlie til styret og vil da bli behandlet på

fnstkomeDde st}renøte. Stådige og \€dvareDde brudd på husordersresl€h€Dtet kan øre dl oppsigelse av

leieforholder. Dette sjelder både de som eier og de som leier leiligh€tene. Husordelsreglene er for ølrig giengitt
Ieryer bak i heliet.

Vi har i pelioden blttet vaskebyrå, og vi hår ener byttel regis§€rt fæIre klåger på dårlig vaskirg 6nr tidligere.
Hvis vi skal ha trivelise oppganger må iDidlertid osså beboeme ta årsråI for oppgaqen€, og rydde opp ener
seg §€lv eller bama når de skiItle! lil oppgangen.

vj miBe, igjm oD at kjøntrg i gården og på gdgveien ild(e €r tillatL Dette har dessreæ forrsat selv etter at
sqæt satte opp bon f(ru gangveieo høslet 1999.

For styret i Badebak*€n borellllag, Oslo 6- Eai 2000

Stein Bjømbekk
styreleder
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DRIFTSOVERSIKT

NOTE BELøP
I999

, Revisornr osorsån såsjonsnr

BEI,øP BUDSJETT BUDSJETT
1998 7999 ?AAA

Til generalforsafi lingen i
Badebakken borettslag

Revisjomberetning for 1999

Vi har revidert årsregnskapet for Badebåkken borettslag for regnskapsåret 1999, som viser en
øknin8 i disponible midler på kr. 85 577,-. vi har o8så revide.t opplystun8ene i årsberetningen om
årsregnskapet og forslaget til anvendelse av drsponible nudler. fusregnskapet består av drifts-
ove$il( ove6ikt over €iendeler og gjeld, noteopplysninger og sllrets bereming. Å,rsregnskapet og
å$beretningen er avgitt av borettslagets st).re og fonetningsfører. Vå. oppgave e. å uttale oss om
årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til kraveoe i revisorloven og lov om borettslag.

Vi har utført revisjonen i samsvar med revisorloven og god revisjonsskikk- God rcvisjonsskikk
kever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsrcgn-
skapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omJatter kontroll av utvalgte deler av
Datenalet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benlttede regnskaps-
prinsipperog vesentlige regnskapsestimater, samt wrdering av innholdet i og presentasjonen av
ånregnskapet. I den grad det følger av god revisjonsskikk omfatter revisjon også eD gjennom-
gåelse av selskapets fomuesfor-valming og regnskaps- og inteme kontrcllsystemer. Vi mener at
vfu rcvisjon gii et forsvarlig grunnlag for vfu uttalelse.

Vi mener at
. årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og iorskifter og gir et uttrykk for borettslagets

økonomiske stilling pr. 31. desember 1999 og for driften i regaskapsåret i overensstetrrmelse
med god regnskapsskikk.

. styret har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og
dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar: med lov og god regnskapsskikt.

. opplysningene i årsberetningen om ånregnskapet og forslag til anvendelse av disponible
midler er konsistente med årsrcgnskapet og er i samsvar med lov og forskdfter.

. i henhold til regnskapslovens kav har styret ikte uttalt se gom det ),tre miljø og anvendelse av
disponible midler.

Oslo, 15. mai 2000
ERNS)Æ yOUNG AS

,"/ S,4-{- /,.--
Thorbjøm Sneve
statsautorisert revisor

rviedlemmer av Den no6ke Revisorfor.nins

.ak., Arcn,lil, Herscn. Bodo, Bo, Drnnn,.n, F inlnes. r.rivir
Hrnnlcle!, rloln)d.and Hon.n, H.ncnxr, kofgsb.ry, kr4c«).
( ieiJnniid, Larv li L.!:nge,, tLl.htrn,m.r, Mo Riii, M.$. Nor"l ,,
Oslo O[r, PoBsrunn/sl.n, S..delrod, s..dnes{xn, Sodiand S1 !r !
'r l" '..'. 

'o.\,-rgrr- r'i r

DRI E?S INNTEXIER :

HUSLEIEINNTE«TER
!EIEINNTEKTER PARKER]NGSAN],EGG
ANDRE IEIEINNTEKTER
ANDRE DRlFTSINNTEKlER
ANDEI DRlFTSINNTEKTER ] SÅME]E
RENTEINNTEKTER
ÅNDEL RENTEINNTEKTER I SAMEIE
GEVINST V/SAI,G IETI,IGHET/EIENDOM

SI'U DRI!':ISINNTEKTER

DRI FISIOSTNÅDER:

SlYREHONOFARER
ÅRBElDSGIVEBAVGIFT
ÅNDEL PERSONAIKOSTNADER I SAMEIE
FORRETNINGSFøREBIIONORAR
REVI SJONSHONORAR
ÅNDRE HONORÅRER OG IE]ET HJEIP
KONTINGENTER
EORSIKR]NGER
ENERGIKOSTNADER
KOMI4UNAIE AVGIFIER
ANDRE DRIFTSKOSTNADER, ElENDOM
DRIETSI<OSTNADER, ADMINISTRASJON
REPAFASJONER OG VEDIIKEHOLD
PÅKosTNINGER, EIENDoMMEN
ø«OI-OGI OG MILJøTII,TAK
ANDRE DRIFTSKOSTNADER
ÅNDEI, DRIFTS(OSTNADER I SÅMEIE
PANTEGJEI,DSRENTER
ANDRE FINÅNSKOSTNADER

SOU DRIEASBOSINADER

RESI'I-IAT FøR EINANS IEI.I.E POSIER

ENDRINC I,ANGS IrTI GE POSTER:

ENDRING I,ATGSIt(TIG GJEID
IIETTO ENDBINC IÅNGSTKTIGE POSIER

IiIETIO EIiIDRING DISPONIBI,E MIDITR

7 4.794.3',7 2 -
0

2 21.084 -
0

35.424 -
3 150.987 -

494
0

4.403-361-

49.999
7 .050

134.602
81 - 118
4.244

4 6.16 t
5 13.460

81.35?
5 169.615
'7 291.981
I 110.057
9 2.1,42
10 3AO.2L2
11 56 - 130

0
12 15.930

58.387
13 2 .113 .375

516
3.509.589

493.612 -

4.428.33 8 -
17.300 -
6.011-

800 -
45.820-

109.345 -
349 -

657.341,-
5.215 .304 -

40.000
5.64A

r32 ,412
85.636
4.200

90.838
13.320
59.813

224 .331
295,469
t2a .965

9.426
7t4.229
32.256

0
24.924
56-302

1.679.080
576

2.995.135

2 -2AO -16A -

809.200
409.200

1.470.954-

4.1,94 - 3.984-
0 11-
00
00

44- 45-
35- 35-
00
00

4.273.. 4-O75-

47 57
68

151 168
88 84
45

40 40
t4 14
81 99

215 2',7 5
291 300
116 160

44
200 20a

00
0 10

155 165
5',1 64

2 -7!6 2.016
01

3.611 3.724

602- 351-

809
809

207

809
809

454

808.095
808 .095

14 45.577-
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EIEI{DEIJR OG G.JEI,D

NOTE SAIDO
1999

USBL
O9OI BADEBAKKEN
PERJODE: 1299

N O T E R T I L R E G N S KA P E T

ADdel inntekter/ulgifter i sameie refererer seg ril borettstagers åDdeI i
Bjø1sen setvlcesentral.

Side I I

SÅIDO
1998

19 99IORTSIKTIGE POSTER

OMIøPSIdIDI.ER :

KONIÅNTKAS SE
DEBITORER
INNESTÅENDE I USBI
PIASSERING I USBI
HgSLEIEB!STANSER
FORSKqDDSBETAITE KOSTNADER
ÅI{DRE KOB.TSIKTIGE EORDRINGER
ANDE! OMIøPSMIDIER 1 S}MEIE

SlU OMIøPSMIDI.EiR

KOBTSIKTIC Ci'EIiI':

EORSKUDDSBETå.ITE HUSI,EIER
KREDTTORER
Pi\l-øPfE RENTER
DEPOSITOM
P,$øPTE AvDaAG, rÅNGsrKTrG G,rErD
ANDEI KORTSI!(TIG GJEID I SÅMEIE

SI'M KOBTSIKIIG Gi'EI,D

TqlE 1 EI'SI.EIEI}INI!(IEB
Husleieinntekter
Mer-/mindreleie v,/utleie
SgM ITUSIEIEINNTEKTER

NOIE 2 ANDRE I,EIEINIEETIER
Inngått på tidl.avskrevet Ieie
Div- leieinntekter
SgM ÅNDRE I,E]EIN![TEKTER

NOTE 3 RBNTENNAEKIER
Renteinnt. i mel.Iomregnins
Andle renteinnlekter
Renteinntekter husleie
SUM RENTEINNTEKTER

15

l7
18

11 .7 45
3.500

1.757.642
2.000.000

52.931
4.242
1.496

3.424.357

62.L28 -
520.635 -

300 -
201.195 -

4 . 315 -
ao2 -561 -

3.025.820

5-139
0

3.797.466
0

22.498
0

145.000
11.495

3.975.598

58.953 -
320.916 -
447 .t3B -

300 -
202.300-

5,748 -
1- 035 -354 -

2.910.243

4 -194.372-
0

4.194.3 72-

15.242-
5.842-

2\.484-

145.329-
1.800-
3.858-

150 - 98 ?-

5-551
1.200
6 -15L

13 .4 60

105.959
63.716

169 .615

123,654
52 ,039

122.294
0

291 .98 7

6A -362
8-900

30.732
5 -2AO

559

110.067

0
0
0

2.L42
0

2-142

4.421 .450-
a78-

4.428.33A-

5 .371-
640-

6.011-

108 .104-
0

1.241-
10 9 - 345-

90.838
0

90-83I

13 .32 0

220.331
0

220 -331

NETTO DISPOITIBI,E IIIDI.ER 14

IIOEE 
' 

ÅIIDRE EOIIOEARER OG I,EIEI Ei'E].E
Juridisk/teknisk honorar (OPAK, tiIst. koDtr. )
Honorarkostnader, øvrise (Iikv. -oq lanst-budsj. )
SO!4 ANDRE IIONOBÅRER OG I,EIET HJEIP

NOIE 5 TONIINGENIIIR
Kontingent til USBI.

NOTE 6 EIiIERGIKOSTTADER
Elektrisitet - strøn
Nettleie for elektrisitet
SUM ENERGIKOSTNÅDER
81.a. p.g.a, noe uplesis fakturering fra Oslo
Energi, er det awik me]lom budsjetterte og
kostnadsf ørte energikostnader.

NO!E 7 KOIiMI'IIAIE AI/oIEIER
Renovasjorsgebyr

Avløpsavqift
Eiendomsskatt
SUM KOMMSNÅIE AVG]ETER

NO!E 8 ÅITDRE DRII:ISTOSIIIIID8R EIET{DOU
Renhold v/byrå (Altirent)
containerleie, -tøminq
Avgift for radio/Tv-aDleqg (Janco Multicon)
ver ktøyldriftsmate!ie11, innkj . (høyrrykks spyler )
Nøkler/Iåser o.1-, innkjøp
Andre driftskostnade!, eiendom (postkasseski_1t)
SI'I{ SNDRE DRIETSKOSTNÅDER EIENDOM

}IOTE 9 DRIE:ISKOAIAUDERÅDiMINI§1B,AA.'ON
Kontorrekvisita, innkjøp
Trykksåker, innkjøp

Kopierins (gen.fors.heftex,protokoll)
Andre dliftskostn., konlorhold
SuM DRIFTSKOSTNADER ADMINISTFASJON

19

115.819
41 .264

111.132
27-254

295.469

86 -626
2.183

3A -206
239

t.172
0

124,965

1.243
3 . O'14
2,101

94t
1-100
9.426
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NOISE 10 RAPARASiIOIIER OG T'EDIIKEEOID
Malerarbeid (utg -dører, oppgaDger)
EIekt!ike!arbeid
Rørleggerarbeid
Blikkenslagerarbeid

veier og park.plasser, ved].h. (bon gangvei)
Gart$erarbeid/grøntanf ., vedl.h
Garas jeporter/inngangsdører (a1arm, 1åsbytre)
l.{atelialkjøp for rep - /vedl.h.
§kadedyrutrydding/-inspeks j on (ReDtokiI)
veDtilasi onsanlegg
Heiser
Annet vedl.h -, tekniske anlegg
Sefvassuranse (egenaodef )
§UM REPAAASJONER OG VED],IKEHOI,D

llo:rE 11 påxos1}rrNcER, ErBm,otaGN
PåkostDinger, vålron (fiåkonsen & Hande)

t{otE 12 åNDRE D&II:!91(OST!IADEB
KLlrs for stylelepresentanter (ceiloseminar)
Betalingskostnader, bank/post
Fel1esarrangement i borettslag
Diverse kostnader, øvriqe (trivselstiltak etc.)
SOM ÅNDRE DRIETSKOSTNADER

lrolE 13

SATDO
1999

SA,IDO
1998

IÅNGSINTIGE POSTER

ÅNI.EGCSUIDIIIR:

EIENDOM _ TOMI
E]ENDOM - BOI,IGBYGG
ANDE' ANIEGGSMIDLER I SÅMEIE

SO!{ åNI.EGGSI{IDI.ER

Ii'NG'SIKIIG 6i'EII':

PÅNTEIiII'I HSSBANKEN
SIDI IÅI|GSIETIG CJEI.D

INNSKUDDSl<APITAIJ

ÅNDEIS XAP I TA].

],]GNINGSVERDI EIENDOM
PåIiTSTIIIEI,SER
GARANT IÅNSVAR

osIo, den 31. 12 .99

Tore Igelkjøn /s/
saqhir u1-Itassen Khan /s/
.lohn Rune Kvale /s/
Aaqe Per Reme /s/
stein Bjørnbekk,/s/

20

4.619.994
7 9 .371 .9AO

165.124
44.103 -O1a

79 .317 . 90 0

765.124
84-103.018

51 .812
4. 010
4-811
4.'7 72

0
33 .94I

1.688
122.335

90
?-830
3.075

51.843
0

14.000
3AO.2t2

56.130

8.400
350

0
7.170

15.930

2.039.878
13 .49 7

2.113.375

0
7.242

0
0

3.811
0

11 .114

10.089
7 .491

49 -599
984

6-000
114.229

32 -256

19.350
370

2 -374
2.831

24.924

1.609,005
?0-075

1.579.080

2t

23
24

37.871.205-
37.871,205 -

4a .823 -129 -
8 .400 -

21.688.954
78.895.529-

0

38 .679.300 -
34.679.300 -

40.823 -129 -
8 .400 -

2L.6AA -954
19.744-129-

0

Boligbyggelaqet UsBI

,rens veiteberg /s/
forval!ninqssjef

PaDtegj ,lente Husbank, betaLt
Pantgj.rente netto periodiserr
SUM PANIEGJEIDSRENTER

NOITE 14 DISPONIEI.E UIDI.E]R
Disponible hidler har økt ned kr. a5.51't,- i 1999. rotåIe disponibte nidler pr.
31.72.99 l].g)øt k),. 3.A25-820,-. Borettstager har ned dette meger god
Iikviditet.

!IOfE 15 DEBITORER
Iaget har til gode penger hos YU SERVISE vedr, malerårbeider.

NOIE 16 P!å§SEIUIIG T USBT
Høyrenteplasser:irq i USBI, Pengene e! bundet flen til 3O.OG.oO ned en rente på
5g pr, 31.12.99. Renten er satt ned ril 5,8t fom. 20-01.00.

NOCE 17 EOR§KT'DDSEIETIIIIE KOSIIIADEB
Tilgode strØ fra oslo EDelgi som laget har fårt utbetalt i januar 2OOO.

!{OIE 1A N|DRE BORIISIKTIGE T1CBDRINGER
Forskutter.ing fra borettslaget i forsiklinqssak 162199.

NOIE 19 KREDIAORER
Gjelder hovedsakelig ikke forfalte f,akturaer fla oslo Enelsi.
Betalt i februa! 2000.
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NO!E 22 OFP],YSNINGER OM I,EIUGEETEIiIE:Eiendon tomt:
x"stpri. vea tiøp av tomta. Eiendomen er stillet som sikkerhet for pantesikrcr
9jeld.
Eiendon - Boligbyqq:
Kostpris for oppføring av byqninger, byggeåi 1988.

OPELYSNINGER OM I,AGET :

- Eorsikrlng: Borettslaqets eiendommer er forsikret på srunnlaq av
huseierforsikrinq med bygninqskasko i "if ..." skadeforsikrinq
(tidliqere stcrebrand skadeforsikrinq).Polise nr.: 3051179.

-- Tomtr Areal 5.479 f,2, 9Dt.222, bnr.lA2,
- skattetakst: Kr. 20.035.000,--

ANT . ANT.n2 Kostpris
leil. ANT ron

Åndel Åhdel Andel Husleie
Iangs. gj. lisn.v formue 1.I.00
31.12.99 inkl. **)

d.isp.
midler

NOTE 21 TÅ!iIGSIKfIG GJEI,D

opprinnelis
qjeld

Avdrag Langsiktig
1999 qjeld pr.

31 - 12 -99

Avdrag Rente å
budsjert 31. 12.99

2AOO

l.Husbanken 10.000.000
13.000-000

13.460.000

200.000 9.400.000
260.440 12 .220 .AOO

269.240 12.552.400

200.000 5,5
260.000 5,5
259 .200 5,5

4.Husbanken 4.000.000 80.000 3.800.000 80-000 5,5

sm langsiktig gleld
Herav ført som korEsiktig qjerd

38.072.400
201.195

Se også punktet <<pantegjeldsrenter» under Budsjett 2000.

vil kår for laqets ]ån:

1 - 3. lån til oppfØring fra 1988. Halvårliqe forfal1.
Avdraqene føIger følqende nedbetallngsplan. Eørste forfall var 1.4-91

?. dva-a9 -'l at.a4.-AA2 fø!sLe r å'i
4å avdrag til 01.04.2008 (nesle 6 år)
63 avdr:aq til 01.04.2019 (siste 11 år)

Lånene vil være nedbetalt i år 2019.
+ Garasje følger leilisheten. opprinnelig innskudd er inkl. qarasje

innskudd på kr.75.0 00, -.
*+ Husleiene er inkl. varnt vann.

Andelenes størrelse er kr.100,- for samtlige leilighetst}?er.

I andel langsil<tig gjeld er det ikke tatt med den kortsiktige delen av langsikrlg
qjeld - jfr. note 21.

OMSETN]NG AV ],E]IIGHETER
!r;; -aEi-;;ti e omsetninssprisene for leilisheter som btir overførr i
boiettslaget. Disse opplysninqene vil aLLtid være viktige for den soh skal
selge, foldl de gir en antydning on prisnivået i borettslaget. For å få frem
individuelle forskjeller kan usBL gi en takst til den enkelte son opplyser om
leiliqhetens kvalitet og antatte markedsverdi.

NOIE 23 LIGNIIICS\IERDf EMIDOM
Iagets ligningsverdi er son fØ]qe av vedtak i Slortinget uendrer i forhold til
fjoråret.

NOt824 PANtStlltiElSER
Borettsinnskuddet er en del av lagets pantstillelser.

Renten er bundet trl en fast rente på 5,58 i 5 år
Lån til oppføring fra 1989. Samne vilkår son for
Åvdragene startet 2 terrdn 199?.

fom. 01 . 01.99 .

lån 1-3 -

123.800

783-100
793.I00
832.000 386.000
832.000 396.000
852.300 442.AAa
860.?00 398.000
891.300

331.093 189.618
346-832 198.632
351.280 2Al-719
364 -542

381.162

24.349 2,612, -
25 - 646 ? -414. -
26.454 2.943,
2',7,',71,1 3.041,

14/2* 920.000 473 .000 441 .394

217.442 29.442 3.23t,-
2L7.042 29.442
216 -131 30.153

225.OAA 31.529
233.31,6 32 -55A

34.591 3.196,-
251.245 36.44L
252.839 36.669
212.7 6A 38.054
281 .456 44.\59

298 .495 41.699

301- 116 42 -Aa9
310 . 913 43.375
313.983 43.804
375 -224 43 -917
316.008 44-AB6
316.008 44.0A6

450-000 429-462

11/3* t-029-900 525 - 000 456-094
+ 1.035.600 528 .000 458 .945

93/3 1.0?5.500 498 - 000 476-241

102/4 1.183.800
1. 18 7 .400

701,/3* \.226.LaA 616.000
7a2/4. 7.238 .aOO

1.2 43. 100

1.245.300 551.784
1A3/4+ 1.246.3AA 551.784
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BUDSJETT 2OOO

Budsjettet for 2000 står i høyre taLlkolonne på første side i driftsoversikten.
Det er satt opp ned utgångspuDkt i det budsjett som ble vedtatt av styret sisE
høst. For poster hvo! en er kjent ned l1ye og endelige tafl: forretnings-
førerhonorar, forsikringer, konununale avgifter og ]ån, er budsjettet justert
der dette ga vesentLiqe awik. Budsjettet vll gi en ieduksjon av disponible
nidler med kr. 458.000,-

Budsjettpostene fo! "andel i seeie" er basert på budsjettet til Bjølserl
servicesentral.

Side t6

Dlif, tskootnade! a&dnistEas joa
Eer budsjetteres b].a. kontorrekvisita, telefon, porto, kopiering, event.
abonnementer, kjøp og dr-ift av kontornas kiDer/EDB-utstyr.

RerE!å6j one! oq vedJ.ikehold
styrets vuldeting av behovet for vedlikehold av eiendomnen framkommer i
budsjettposten. Posten vil bli korn€ntert av styret på qenexalforsarnlinqen,

Påkostninqet, eiendeen
Påkostninqer utover ordinært vedlikehold, f .eks. vindusutskifting
m/standardheving, etteriso.Iering o. I. buds jelteres på denDe posten.

er oppsatt ut fra nåværencle leie på årsbasis.

Stylehono!æ!
Honoraret er salt ut fra en rirneliq ]1o!n fo. borettslagets størrefse. Honoraret
er beregnet økt i forhold til fjoråret.

Albei&qivelavqift
Det betafes 14,18 arbeidsqiveravgift av all utbetalt ]ønn oq styrehonorar.

ro!!etlli.pqsf r!.Ehonola
Beregnioqsmetoden for honoraret ex av styret i usBf, vedlatt endret noe fra
01.07.2000. Må1et med endringen, og den nye og mer spesifiserte kontrakten, er
å qjøre det enklere for bolisselskapene å forholde seg ti1 nivåe! på honoraret
oq de tjenestene son ligger inDenfor foEetningsføierkontrakten. Det er
budsjettert ned uendret honorar for 2000. Fo! stølre baligselskap vil den
endrede beiegninqsnetoden medføre redusert honorar.

Ii.vis i ort8hollorå!
Fra 01.06.1997 ble de! inDgått ny avtale ned Elnst & YouDg A,/s on fast pris
fram til 31.05.2000. En øknins på ca 10å på årsbasis er lagt ti1 grunn i
budsjettet for 2000. Bokført beløp i 1999 gjelder 3/5 knyttet til 1998 og 2/5
knyttet t.il 1999. Det er budsjette.t ned en tilsvarende fordelinq i 2000.

Aidte hono!.re! oq leiet hieLp
Advokatbistand, teknisk bistand o.1. føres på denne kontoen,

KontirqEnte!
Be14)et utgjør bereqnet kontinqent til usBI ned k!- 150,- pr. andelseier.
Kontingent til Husleiefondet betåfes i sin helhet av usBI.

Folsikliaqe!

avsetning svarende til kr 10,- pr leiliqhet pr mnd

kostBader ved transpoxt, nøter, kurs, annonsering, gave!
i laget.

ø(oloqi oE rril jrtil,tak
Det er budsjettert en
(forhøyet lil narneste

Andle &iftskosEraale!
1{er b;a;l.tt"!es br. a.
og fellesauangementer

Pateqjoldslate!
Renteutgifte! på pantelån er beregnet i overensstemelse ned gjeldende vilkår-
I-aget har fastlenteavtafe ned Husbanken, oq renae i pelioden 01.01-1999
3I.12.2001 e! 5,51, 5e noEe nE.21.

Endrinq husb.ri.låp/aBaetl Låtlqsittiq qjeLd
Åvdrag er budsjettert i henhold til gjeldende lånevilkår. se note nr 21.

Euateielesuf€linq
såfrent laqet ikke planlegger støEe vedlikeholdsarbeid eller på aDnen måte går
ut ovei den oppsatte budsiettramrne, skulle det ikke være nødvendig å regulere
leiene fra 1-7.2000.

oslo den 31. desember

Med vennliq hilsen
Bol.igbyggelaget USBl,
Forvaltninssseks joneD

1999 / tt- april 2000

Premiegrunnlaget er justert i henhotd til
bygqe kostnadsindeks . I 2000 gir dette en
I tillegg er det gitt et generelt pås]ag
i premien pa 22,3\.

StlrE:

koDswprisindeks og
indeksøkninq på 10,98

på 10,38, noe som gir

///

/,ilrl//-.k
wigqo wollbråten
22 98 38 A6
wiggo. wollbraaten@usb1. no

for bygninger-
et totalt påslaq Regnskapsansvarlig

Heidi w Eriksen
Dii.tlf:22 98 38 48
E-post: heidi.woien. erikseneusbl. no

De ca. 135 lagene som har inngått avtale rned Vattenfall har fått bundet prisen
fran til 30.6.2001. Budsjettet for 2000 er satt opp etter en nøktern vurdeling
av forventet foibluk oq pris-

N@]naLe av.ifter
De enkelte avqifter
vannavqift
Åv1øpsavgift
Renovasj onsgebyr
Feieravgift
Eiel1donsskatt

er vedtatt regulert soh følge!:
uendret
uendret
+ 3,0*
+ 3,03
i kke e.skatt

anaEc aEiftskostnadeE, ei€ndop
Her budsjetteres bI.a. avgift på radio- og Tv-anleqg, renhold v/byrå, innleid
vaktaestertieneste os diverse innljøp vedrørende eiendondnen.
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EUSORDENSREGLER FOR BADEBAKKEN BORETTSLAG

1. INNLEDNING
Hver beboer plikter å påse at han, hans husstånd eller andre som han er ansvarlig for, eller Bir
adgang til bygningeng holder ro og orden slik at det itke voldes ulempe eller ubehag for andre

beboere.

2. RO OG ORDEN
Mellom kl. 22.00 - 07.00 skal det være nattero i boligene og på borettslagets omdde. I dette
tidsrommet skal det ikke spilles på instrumenter, nyttes støyende hø,ttalere eller forårsakes annen

støy som sjenerer ødge boliger.

a) Skal det ved spesielle ar edninger musiseres eller tlrives selskapelighet etter kl. 22.00, skal
beboem€ av tilstøtende bolige forespørres.

b) Utgangsdørene i blokkendgarasjeanlegget skal til enhver tid være låst.

c) NøDUTGANG - Maridalsl,rl. 236 (hus 5): Nødutgang (vindeltrapp) i hus 5 skal bare betryttes
som røruingsvei i nødstilfeller.

Som generell regel gjelder at der til eohve! tid på dø$et skal vises tilbørlig her$yn til an&e
beboere.

3. EU§DYREOLD
Huode- og kattehold eller hold av andre husdlt er betiDget av:

a) Husdyr kan først anskaffes eller medtas etter at sølnad om det er hnvilget av styret. Dette
gielder også ved evertuell $enanskaffelse av husd1,r.

b) At dlret til enhver tid er under eierens kontroll og ikke tillates å løpe løs på borettslagets område.

c) At dyret ikke på noen måte et ti1 sjenanse for andre.

d) At lufting av dyr skjer under kontroll slik at en unngår at dyreeksrementer spres utover plener,
veier, sandkasser, blomsterted etc.

e) At forckiftene om båndtvang etterkommes.

0 Den som ikke overholder pkt. 3a), b), c), d) og e) vil Iå en skriftlig henvisning om reglene fra
s§Tet, og ved eventuell gientagelse vil bortsetting/avliving av dyret bli lsevet.

Side l8

4. RENHOLD

a) Det er ilC(e tillatt å plassere "søppel, andrc steder enn i c. aineme i søppelbodene.
Hushol&ringsavfall legges i anviste beholdere, som lukkes etter bruk. Avfallet srnballeres
forsvarlig. Støre gienstander er beboeme selv ansvarlig for forskriftsmessig levering.

b) Hovedængiøring av felle$otr/ -ornrade skal foletas erl gaog fulig. Ansvarsorråder vil bli
fasdagt av styret i sarndd med huskotrtakg/beboerne.

c) - Klestøking i trappeoppganger eller på andre fellesaæaler i borettslaget er il4<e tillati
- Banking av teppe! o.l. fra balkonger er ikke tillan.

d) Lufting av leilighetene. Det er ikke tillatt å lufte leilighetene mot trappeoppgaDgene.
Utgangsdørene skal holdes lulket. Det herstilles til bruk av ventilasjoDsanlegg/vinduer ved
udufting av boligen.

5. DUGNADER
Alle beboere har plikt til å delta på dugnader.

6. FELLESAREALET
Ballspill og andre støyer:de aktiviteter som er til sjenanse for andre beboere er forbudt på

fellesalealet.

7, DII'ER§E

a) Markiser etc.
Anskaf[es ma*iser, blomsterkasser o.1. ef, leilighetens mehaver ansvarlig for at det moDteres

slik at det iLke oppstår fare for a[dre, eller sjenerer naboer. Ved anskaffelse av tuarkiser skal
disse være av t ?e og farge som er fastsatt av beboeme i fellqsskap. Pr. idag er det følgende
vedtak som gielder: Barc enkle oarkiser i farge lys til mørk gul kan oppsettes.

b) oppsetting av stenger for flagg eller vimpler skal forelegges styret.

c) Trinnlydglennomgang i bloLkene. På grunn av problerner vedrøende trilllydgienrrolngang (støy) i
blokkene gjøres beboeme her,,red oppmerksom på dette, og vi ber om at det blir vist aktsomhet
ovenfor disse "faktiske" tekniske fofiold i borettslagets bygningsmasse.

d) Før oppussing av baderom skal s§ret Iå skdftlig melding slik at a6eidet kan kontrolleres. Vi
giør oppmerksom på at s§Tet har i[speksjonsrett i leilighetene og kan pålegge beboer å utføre
Dødvendig vedlikehold. Beboere er selv a[svarlig for alt indre vedlikehold, og også for følgeskader
på naboens leilighet som følge av manglende vedlikehold.

e) Som husordensregler gielder også særskilte tekiiske bestemmelser (f eks. Bygflingsforslaiftene),
besterDmelser som byggefirrdaer eller leveråndøer ftåtte gi r det delder bruk av
bygoingsmateriell innendørs, samt for ventilssjorssystemer, våtrom, vanr! klosetterD
fellesanternear egg, tekriske installasjoner o.l.

0 Beboeren blir erstahingspliktig for enhver skade sonr oppstår soE følge av overtredelse av
husordensreglene eller aDtleE Eat gel på aktsoDrheL
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8. EUSLEIELOVEN
Husleieloven er lagt til grulm for disse husorden$egler. Oppståtr Mls- eller tolkingsspørsmål
vedrørende disse ægle!, eller om an&e forhold, skal husleielovens besteDrmelse! og
husleiekontrakten legges til grurm. Ethvelt fremleieforhold av leilighet etler garasje, skal
godkjennes av s§Tet i borettslaget i h.h.t. husleieloven og lov om borettslag. Kontraktsformular
kan fis ved henvendelse til styret.

9. ONDRINGE& RETTELSER OG TILLEGG
Beboele som måtte ølske tillegg, rettelser eller endringer til disse regler bes meddele deue til
sgret i god tid fø! ge[eralforsarnling.

10. MELDINGE& KLAGER OG EEIYI'EI\DELSER
Meldinger fira borettslagets stlie eller USBL til andelseieme ved rundslciv eller oppslag §elder på
sanune måte som husorden$eglenes bestemmelser og inngår dermed som en del av leiekontralten.
Klager eller henvelrdelser til st].ret i forbindelse med husordensreglene skal skje skdfflig.

I det beboeme øtrskes lykke til med sitt hjem i Badebakken Borettslag, giøres dette i forvissning
om at den elkelte husstand vil medvtuke til et godt naboforhold og boEiuø.
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VEDTEKTER

fo!'

BADEBAKKEN BOR.ETTSLAG

tilknyttet BBL UNGDOMMENS SELVBYGGERLAG

vedtatt på konstituerende generalfonan ing 19. februar 1987
med senere endringer, se[est 18. april 1989

§r

NsI,n, lagsforD, formål ogiorrehingskontor

Badebakken Borettslag er et andelslag som har til formål å skaffe andelseieme bolig ved å erverve
eller forestå oppføring av boligbygg til andelseierne og leie ut boliger i slike bygg til andelseieme.

Laget har dessuten til formål å erverve eller foresLå oppfiaringen av andre bygg etm boligbygg
(herunder garasjer) når de skal bmkes til felles formål for andelseieme, eller når utleie av lokalene i
slike bygg skal skje i sarimenh€ng med lagets øwige virksorDhet.

Dersom det innen boligorDradet oppettes et fellesorgan som skal ha til formål å ivareta beboemes
felleshteresser, eksempelvis felles vakhnestertjeneste, vedlikelDld etc. av felles altenneanlegg og
ftiarealer, har borcttslaget plikt til å være medlem av dette. Medlemskapet medfører plikt til å betale
de beløp sorn fellesorganet fastsette! til formålet.

Videre har laget til formål å organisere og forvalte andre tiltak som har sarnmenheng med
andelseiernes bointeEsser.

Forletrdogskontoret er i Oslo.

Borettslaget er tilknyttet BBL Ungdommens Selvbyggerlag som er forretningsfører.

§2

Andeler - Ansvar

Andelene skal være på ett hundle l(Ioner.

Andelseieme har iL*e personlig ansvar for lagets forplikelser.

)
I

1

)
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§3

Andelseiere

Bare andelseiere i boligbyggelaget og bare enkeltperconer (rysiske pemoner) katr være sndelseiere i
borettslaget. Ingen kan eie mer €nn 6n andel. Likevel kan staten, kommunen, USBL eller amen
institusjo[ eller sammensluhing med samfDnsnyttig fomål eie imtil 30% av andelene i borettslage!
i samsvar med § 13 arnet ledd i lov om borettslag. Andelene behøver ikke være øremerket for en

bestexntjuridisk p€rson. Dog kan ORAS A,/S eie andel 050 i-r:neofor den totalra$fle på 30% juidiske
per§oner som loven setter.

Andre enn ekefeller eller peEoner som i mhst to år naturlig har utgjort en husstand kan ikke tegne
andel sammen eller erverve den i fellesskap på annen måte enn ved arv. Har flere arvinger i fellesskap
eller et dødsbo ervervet a[del, kaD borettslaget pålegge arvingene eller dødsboet innen 6 måneder ettsr
at pålegget er mottatt å overdia aodelen med boreftsinnskudd til en person som sB.ret godkjenner.

Enhver andelseier skal få utlevert ett eksemplar av vedtektene og andelsbevis.

§4

Overføring av andel

En andelseier har rett til å overdra sin andel etter reglene i lov om borettslag § § I 5 og I 6.

Andelseier som ikke har betalt borettsinnskudd, kan bare overdm andelen til etr person som sB,ret
utpeker dersom ilke stlret gir såmtyli*e til armet.

Knytter det seg borettsinnskudd til andelen, kan andelen ilke gyldig overdtas eller erverves uten at
erververen samtidig overtar borettsiinskuddet.

§s

Godkjenning av den ny€ andelseier

Den som har ervervet en andel må godkjennes av s§ret for at srverve! skal bli gyldig overfor laget.

Styret skal neke godkjenning dersom ervervet vil være i strid med § 3 i disse vedtekter, jft. § t3 i lov
om boreftslag.

Styret skal også nekte godkjefiring dersom overdragelsen er i stsid med besternmelser om
overdragelsespisen, husstandens størrelse eller liknende forhold som måtte være fastsatt eller godkjent
av den offentlige kedittinstitusjon som har gitt laget lån. Videre kan stFet nekte godkienning når det
ellers e! saklig grunn til det.
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Codkjenning kan - utenom de tilfeller som er devnt i annet ledd - ikke nektes de$om åndeleD er
eflervet av andelseierens ektefelle eller andelseierens eller ekefellens slektringer i rett opp eller
nedstigende linje, søsken, adoptivbam eller andre som faktisk står i adoptivbams stilling, eller av noen
som andelseieren i minst 2 år har hatt felles husslatrd med eller hadde felles husstand med ved sin død.
Heller ik*e katr godkjenning neldes nåJ overilragelsen er et nødvendig ledd i bltte av boligø og den
tidligere andelseier skal ta i varig bruk som bolig deD bolig han f;L ved byttet.

Neker sryTet å godkjenne erververen som andelseier, skal det gi erververen og overdrageren shiftlig
melding om dette innen 30 dager etter at det mottok søknaden om godkjenning. I meldingen skal gis
opplysning om gruimen til avslaget og om at dette er endelig dersom søksmål ikke er reist irlnetr 30
dager etter at meldingen er mottatt.

Har styret ikke iffrcfl fristen gitt melding med opplysoinger som nevnt i ierde ledd, er erververen å

arse som godkjent. Godkjeming kan hekles tilbake innen ett år dersom opplysninger av betydning
for godkjenringen er urikige eller holdt tilbake, og erververen har eller burde hatt kjennskap til dette.

Når en andel skifter eier, skal den nye eier gi melding herom til borettslaget, selv om styrets
godkjennirE ikke er nødvendig.

§6

Forkj6psrett

Dersom andel ov€f,abas, har ardelseieme i borcttslaget og dernest de øwige andelseieme i
boligbyggelaget - utpekt av s§Tet i boligbyggelaget -forkjøpsrett. Borettslagets stlre skal dra omsorg
for at de som er nevnt i fdste ledd får høve til å giøre forkjøpsrettea gieldende og på deres vegne
giøIe retten gieldende innen 30 dager efter at borettslaget har mottatt søklad som nevtrt i § 5, ferde
ledd eller en annen skiillig delding om at andel er, eller ønskes ov€r'f?,rt på nærmere oppgitte
prisvilkår. Blir andel overfiød på guostigere vilkår for erververer enn det som er opplyst i meldingen
eller blir andelen overført senere enn 4 måneder etter at meldingen er mottatt, skal ny helding sendes

og forkjøpsrett kan brukes innen ny Aist som nevnt i forrige prmktum- Retten kan ikke giøres

delderde ved siik overførilg av andeler som odrhandlet i vedtekteles § 5, tredje ledd, tedje og 6erde
punkum.

St ret besteomer på $unnlag av arNiennitet hvilken andelseier som skal få overta andelen.
Ansiennitet i borettslaget er avgjørende ved tildeling av ledig leilighet. Ansienniteten settes lik for
alle ved første galgs innflyttitrg. Står 2 eller flere søkere liLt med hens]n til ansiennitet vil
husstandens større1se, antall bam, bamas kjønn og alder være avgiørende. Står 2 eller fler€ fotsatt likt,
skal st Tet ta hensyn til sosiale og medisinske gunner. Andelseier som søker om å bytte seg over til
leilighet av sarnme størrelsesorden som den han bebor, skal ha fortrinnsreft ør leiligheten tildeles
søker fia mindre leilighet.

Andelseier som vil overta ny andel, må sti1le sin tidligere afldel til rådighet for borettslaget- Det
gielder selv om andelen tilhører flere. S§,ret tildeler andel etter reglene i ørste og annet ledd.

Dersom andel overdms eller blir stilt til radighet etter hedje ledd, og idgen ardelseier i borettslaget er
interessert i å overta andelerL utpeker styret i boligbyggelaget den som skal Iå overta andelen.

Løsningsswnmen skal være betalt innen 2 måneder etter at søhad eller melding som nevnt i armet
ledd er mottatt av laget, likevel slik at oppgjør ikle kan keves før en måred etter at løsningssummen
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er endelig fastsatt. Nfu det ikke er til vesendig ulempe, kar borcttslaget likevel besternme at den
for§øpsberettigede skal betale et rimelig forskudd etter at forkjøpsretteD er blukt.

§7

§tyre

Laget skal ha et st Te som skal bestå av en leder og 2 - 4 ardre medlemmer med like mange
valarepresentantei.

Funksjonstiden for lederen og de øwige styrernedlernher er to år, dog slik at 2 av medlemmene etter
loddtrekning her ut ettø følste driftsfu. Vaftrepresentanter velges for ett år. Styremedlem og
vararepresentanter kan &ienvelges.

Boligbyggelaget har rctt til å oppnevne I styrernedlem med vararepresentånt. Ellers velger
generalfoEamlingen styrernedlemmer og vararepresentanter, se dog lov om borettslag § 8, anflet ledd.
Leder velges ved særskilt valg- Stret velger innen sin midte nestleder og sel«etær.

§8

S§'rets vedtak

Stj.ret kan treffe vedtak når minst hah?afien av medlemmene er til stede og sterDmer for vedtaket.

Sqfet kan ikke uter at gereralforsarnliogen med rninst to tredjedele.r av de avgitte stenrma har
samtykket:

1 . Ombygge, påbygge eller rive de husene laget eier, bygge nye boliger, selge €ller kjøpe
fast eiendom eller på annen vesentlig måte endre bebyggelsen eller tomten.

2. gennomføre tiltak i samsvar med de formål soft er nevnt i § l, fredje ledd når tiltaket
føer med seg økonomisk ansvar eller udegg for laget på mer erur 5 Fosent av den
årlige husleie.
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§e

Firmategring

L€der (nestleder) og ett styrernedlem i fellesskap tegnqlagets firma. Styret kafl gi pmkura.

§10

GeneralforsaElitrg

DeII øveNt€ myndighet i borettslaget utøves av geneElforsamlingen-

Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen 30. mai.

Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret eller boligbyggelaga finrler det nødvendig.

Likeså skal generalforsarblingen in lalles rdr revisor eller minst en tiendedel, dog mirst tse, av

andelseieme slaiftlig hever det, og samtidig oppgir hvilke saker som ønskes behandlet.

Innkalling til gercølforsan ing skal skje slcifflig til medlemmene med varsel på minst 8, høyst 20
dager. Det skal dessutetr gis skriftlig melding til boligbyggelaget. Ekstraordinær generalforsadling
kan likevel, om det er nødveadig, innkalles med korterc frist som dog skal være minst 3 dager.

Saker som en andelseier ønsker behandlet på den ordinære generalforsan ing, skal ne\.nes i
innkallingen når det settes fiam kav om det senest åtte uker før generalforsaDlingen.

§11

Saker som skal behandles på ordinær getrerallorsamling

På detr ordinære generalforsamling skal disse sakene behandles:

Konstitlrering.
Årsmelding fra sstet.
Årsopp§øreg og i denne sammenheng spørsrnål om aovendelse av overskudd eller
dekning av tap.

Spøsmål om aBvarsfrihet.
Eventuell godtgiøring til s§Tet.
Analre saker som er nevnt i innkallingen.
Valg av de medlernmer til stlret som er på valg.

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

Skal et loslag som etter lov om borettslag tuå vedtas med miDst to tedjedels flertall krmne behandles,
må hovedinnholda være nevnt i innkallingen.

§12

Møteledelse og avsteEring

Generalfonamlingen ledes av leder i stFet, eller en møteleder, valgt av gercralforsamlinge[
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Med de tllmtak som følger av loven eller vedtekene, jfi. §§ 8 og 15, avgiøres alle saker fted
almimelig flertall av de avgifte sternmer. Ved stønmelildet giør rMtelderens stenme utslaget. Har
møteledere[ ikke stemt, eller det gjelder valg, avgiøes det ved loddtrekdng.

§13

Revisor

Borettslagets revisor skal være den som til enhver tid er valgt til revisor i boligbyggelaget.

§14

Parkering og parkeriDgshus

I borettslag med parkeringshus og opparbeidede henstillingsplasser for biler er det forbudt for
andelseiere og deres husstand (evnt. fiamleietakere og dercs husstand) å palkere biler på lagets inteme
veier.

Andelseier som eier eller disporcrer bil (ev . firmabil) har i den utstrehdng det er ledige plasscr i
parkeringshuset rett og plikt til å leie parkeringsplass i dette mot å betale fastsatt innskudd og å €rlegge
en mfutedlig leie som til enhver tid blir fastsatt av stlret. Det samme gjelder om andelseierens
husstand (eller evrt. fiamleietaker eller hans husstsrd) eier eller disponerer bil.

§ls

EndriEger i vedtektetre.

Endringer i borcttslagets vedtelder kan bare besluttes av generalforcamlingen med minst to tredjedeler
av de avgitte stemmer.

Endringer i vedtehefle er ikke gyldige uten samtyl*e fia boligbyggelaget.

§16

Forholdet til borettsloven

For alle forhold som disse vedteldene ikke har besternmelser om, gielder reglene i lov om borettslag
av 4. februar 1960, jft. lov om boligbyggelag av samme dato.
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SAMEIENE PÅ BJøLSEN

Styrets årsmelding for perioden I 999/2000

S§T et har i denne perioden bestått av:

Turid Ekker

Eli Marie Åsen

Heiulv Amkvem

Espe Am ndsen

Roget Austbø

Viggo Evensen

Leder

økonomiansvarlig

Seketær

Garasj eansvarlig

St remedlern

St remedlem

olsengården

Japan

Opsalg&den

Badebakken

Turtergården

St,.remedl./HMSAK ansv. Grønnegården

Sameiest,.ret har som ansvarsomrade å adminisftere ahiften av de to sameiene:

Sameiet Biøls€n Servicesentral har som formål å drive vaktrnesterlbeboertjenester for beboere i
tilknyttede borettslag. (Japan, Opsahlgården, Olsengården, Turtergården, GrøolegMen og
Badebakken.) I till€gg utføres det tjenester for eksteme borettslag som fakureres direke:
Garasjeanlegget Maidalsveien 176, Bedehernsveierl borettslag, Sameiet Larviksgata 5, Larviksgata
14, Sameiet SarpsborggL 16, Idyllen borettslag, Brochmarlnsgr. 6 (eid av USBLS Boligstiftelse),
Kirkens Bymisjon og Ungbo.

BjølseD Garasjesrmeie har som formål å eie og fo alte garasjeai[eggene som ligger i Tutergården,
Olsengården og Japan. Sameiet eies av de fem borettslagene Japan, Opsahlgården, Olsengfuden,

Turtergården og Grønnegården.

Styrets arbeidssituesjon:
Stret har avholdt s§'rernøter ca. an gang pr. rnnd. I tillegg er det avholdt et møte med representanter

for styrerc i borettslagene. St'ret har arbeidsgiver- og personalansvar for de ansatte på service-

sentralen. Dette følges opp av st Teleder md ukendig kontakt eller etter behov.

SERVICESENTRALEN:
Vi har siden 1995 hatt tre faste stillinger ved sentralen. Arild Hoffsbakken er arbeidsleder. Han har
vært ansatt side[ 1987. Bjøm Hagen er vaktnesterassist€nt, han hadde pemisjon i novernber måned

og sluttet hos oss 31.12.99. Det er vedtak i sBTet om å ansette elr person på tilsvarende vilkår som

Bjøm Hagen. Han har vært ansatt siden 1995. Heffik Haugnes Bøje er oppsagt. vi har ansatt* (*:
vikar i t.o.m. november 99) Kurt Zickfeld som ny vaktmester hos oss, han beglmte i sluften av okob€r
99 og trives godt og fimgerer godt i stillingen. Pr i dag drives vak&nestersentralen med 2 stillinger.

Vi har innf?,rt HMS/IK rutiner for å oppfylle lovens kav, her har vi ben)rttet et ekstemt byrå -
Holwad Revisjon for å gjeDnohfare oppdraget etter de l(Iav som gielder for vid$oDheten i
services€ntrale[ Som erl del av dette arbeidet er det iDnføt et system hvor man loggffier utffft
arbeide med a all timei i hved enkelt borettslag.(F.o.m. mals 2000.)

Dette skal ajourføres daglig med et *jema pr borettslag og summeres ved månedsslutt. I det daglige
har A;ild Hoffbakken aasvar for al disse rutinene blir tulgt og har fått utdelt nødvendig materiell.
Ellers e! det be.egnet at et styrernedlem må være HMS/IK ansvarlig.
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Styrene i tilknyttede borettslåg oppfordres for øwig til å gi melding til st,rct i servicesentralen -
gjeme pr fax eller brev - om det ønskes utføt arbeide som er €kstraordinært i forhold til daglige
rutiner.

Ellers er da forslag om å bytte inn traktoren til vaktnesteten i en ny. Den vi har er ca I 2 år og
begl,nner å bli slitt - noe som medføe! økte vedlikeholdskostDader og stadige reparasjond. Dette kan
nok også ha noe med å giøre at den er litt for liten i forhold til de oppgavene den skal betj€tre. Ny
trakor ønskes bestilt før sommeren 2000. Dette innebærer elr itrvestering på totalt kr. 600 - 650 000,-
inkl. mva. Verdien av vår trallor ved iff$],tte ca kr 20 - 30 000,-.

Vi frr en demonstrasjon av egnet arbeidsmaskin 13. April 2000 på ettenniddag&veld hvor vi
oppfordrei styreledeme i respektive borettslag til å møte. Hvert borettslag må finansiere sin del utifia
eksistercnde kostnadsbrøk. Målet er å f;l mer vakhnesteroppgaver og bedre vedtkehold med mer egnet
utstlt. Eger innkalling vil bli sendt.

Økonomien ved servicesentralen
Diftsinntekene fia andre enn eiente ble i 1999 på 138.688. Dette var noe lavere effl
budsjeftert. Dette skyldes forsinket fakturerirg og utgiør i størelsesorden ca kr. 38.326,-
Budsjettet for 2000 er1o 185.000,-

Det oppfordres til å giennomgå og oppdatere altalene for 2000/2001 når det gielder eksterne tjenester.

SgvicesentoaleDs regDskap viser totale kostnader på Ic. 787.71l,-, mot et budsjett på
k. 899.000,-, og er altså be§deligere lavere enn budsjettert. fuets resultat yiser et negatit.esultat på
k.637.026,-, og er lavere enn forventet- hovedsakelig p.g.a. lavele lønnskostnader/bruk av vikarbrå.
E8enkapitalen i sefficesentralen sr kr. 685.505,- ned fra lx. ?20.891 i §or, og gir et rikig bilde av
denne.

Neste år (år 2000.)er budsjettert med et ddftsunderskudd på Ig 758.000. I tillegg beregnes kjøp av ny
tralitor.

GARASJESAMEIET:
Vi har tilsåmmen 147 gansjeplasser for biler og fue motorcykkelplasser. Garasjene ligger i
Olsengården, Turtergården og Japan. Gaiasjene har de te siste årene hatt fullt belegg. carasjeleien er
nå på 1<I. 420 for beboere og k. 500,- for eksterne leietagere. Uendret leie i forhold til 1999.
På grura av lavere rentekostnader er årets undfskudd redusert til 224 .150,- fot 1999 mot279.311,-
for 1998. Ellers er driftsresultatet tiltrærmet uendret fia 1998 til 1999. Kr 568.677 i 1999 og k.
568.035,- i 1998.

Vi har hatt noe økte rep./vedlikeholdskostnader meu også øke driftsinntekter for 1999.
Driftsinntekter 1 999
Driftsutgilter I 999
Ddftsresultat I 999

Hilsen Styret for I 999/2000
Rune øvergaard /s/
Turid Ekker /s/
Espen H. Amundsen /s/
Høulv A:rkvom /s/

Lr.147.250,-
k. t78.572,-
l<r.568.677

kr- 720-875,-
k r52.839,-
k . 568.035,-

1998
1998
1998
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=Jl EnNst*YouNc I Revnornr. o3 Ol3anhisjonsnr l

Ernsl & YoungAS Tel. +.17 22 03 50 0o
Tullins8åre 2 F:r +r7 22 r I 00 9s
Ponboks 6314 Sr. O avs pl.xs

]\ledleomer av Ddn rouke Revisorlorening

Til generalforsamlingen i
Bjølsen servicesentral
Oslo

Revisjorsberetning for 1999

Vi har revidert årsregnskapet for Bjølsen servicesentral for regnskapsfuet I 999, som viser et

underskudd på k. 637 026,07. Vi har også reviden opplysnjn8ene i årsberetningen om åmrcgn-

skapet, foruEemingen om fortsatt drift og forsla8er til dekning av underskuddet. Arsregnskapet

består av resultatregnskap, balanse, noteopplysninger og st).rets beretning. Arsregnskapet og
årsberetningen er avgitt av såmeiets stjne og foretningsfører. Vår oppgave er å uttale oss om
årsrcgnskapet og øvrige forhold i henhold til kavene i reviso oven, rcgnskapsloven og lov om

Vi har utført revisjonen i samsvar med reviso oven og 8od revisjonsskikh. God rcvisjonsskikt
krever at vi plar egger og utfører revi sj onen for å oppnå betryggende sikkerhet for at

å{sregnskapet ikke inneholder vesendiS feilinfomasjon. Revisjonen omfattff kontroll av utvalgte
deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de ben)ttede
regnskapspdnsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdedng av innholdet i og
presentasjonen av årsregnskapet. I den Srad det følger av god revisjons§kikk omfatter revisjon
også en glennomgåelse av sameiets formuesforvaltning og rcgn§kaps- og inteme kontrollsystemer.
Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse-

Vi mener at

. årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og for§kifter og gir et uttrykl for sameiets

økonomiske stilling pr. 31. desember 1999, og for resultatei i regflskapsåret i overens-

stemmelse med god regnskapsskikk.
. styret har oppfylt sin plikt tii å sørge for ordentlig og ove$iktlig registrcring og

dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god regnskapsskikk.
. opplysningene i ånsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt ddft og forslaget

til anvendelse av overckudd/dekning av underskuddet er konsistente med årsregnskapet og er i
samsvar med lov og fo6knfter.

a^ha, Arendå|, 8elaen, 3odo, 3o, Drammen, tinnsies, fosna!å8,
Hrmmerien, Holmenrand, Ho.1en, Hønefos, Kongsb€G, K.aserø,
(rkriansafd, Larik, LevanBer, Lill.hanrmer, Mo iRana, Mos, Norodd.t.
oslo, Orrå, Po'i8runn/§kien, s:nd.riord, sandne§læn, S.nlandr siavanso.
sreinkicr, srlørdal, Trom5o, rrondhe m, Tonlbers, v (eGUnd, Ålesund

statsautodsert revisor



USBl
OO1O BJøLSEN SERVICESENTRA],
PERIODE: 1299

Side 29

RESI',.TÅIIIEGNSKAP
BUDSJETT

1998
BUDSæTT

1999 2AA0

DRIETS INICIEKIER :

øVBIGE DRIFTSINNTEKTER
SUM DRlETSINNTEKTER

DR.TFISROSTNADER :

LøNN, FERIEPENGER, FOTKETRYGD
683
øVRIGE PERSONÅIKOSTNADER
HONORARER OG IEIET HJEIP
KONTINGENTER OG l,ElEKOSTNADER
EORSIKRINGEB.
øVBIGE DRI!'TSKOSTNADER EIENDOM
KONTOPJIO!DSKOSTNADER
REP. OG \rEDI](EHOLD EIENDOM
SATGS- OG MARKEDSFøRINGS«OSTNADER
øVRIGE DRIFTSKOSTNADER

SUM DRIETSKOSTNADER

DRIFTSRESUITAA

FINåNSPOSTER:
RENTEINNTEKTER

NETTO FINANSPOSTER

ÅRETS REsuarar

3
4
5
5
1
8
9

148 . 668, 00-
148 .668,00-

535.073,20

14.324,00
57 .084,00
29,668,O0

3 .713, 00
96. 18 4, 98
22.296tAO
16.918,33

388,00
2.442,3s

'787.717,46

539 .043,46

2.017,',l9-
2 -Otl ,79-

631.025r41

187.019, 00-
187.01.9, 00-

524.705,59

15.995,2A
64.524,04
29.370,00

3 . 6't 6,04
58 .043, 93
35.212, 47
14.216,86
28.265,70

316,O0
'110 - 505,7 5

583.481,15

t -424,95-
1.424,95-

582.062 t 80

18 5-
18 5-

565

18
58
30

4
70
18

5
0

499

'714

0
0

'7 74

18 5-
18 5-

18
'72

31
4

90
19
20

5
1

943

158

0
0

758
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BAIÅIISEREG§S&NP

NOTE 1999 1998

EIENDEIiER:

ÅNIAGG§!4IDIiER:
EIENDOM - EEII,ESÅNIEGG

SU!'{ ANIECGSMIDIER

OUIøPSMIDLER :
KUNDEEORDRINGER
FORS«UDD OG UTTiIll TII ÅNSATTE
KONTANTER

SUM OMLøPSMID',ER

SL]14 ElENDEI,ER

E@I|XAPITÅ', OGi G.'EID :

EGENKAPITÅ!
SAMEIEKAPITÅ!

SVM EGENKAPITAI,

aoBtsrKIIG 6i,E r:
I EVERANDøRGJIID

SUU KOR]ISIKTIG G,'E],D

SI]M EGENKAPITAI, OG GJE],D

10

11
12

13

14

673.974,36
613 .914,36

5,221,0O
2.309, 7\
4.000,00

11.530,?1

685.505,07

55',7 .445,17-
66',t.886,17-

17 .618,30-
17.618,30-

685.505,07-

673 -974,36
613.974t35

40.507,00
2.349,',l1
4.000,00

46.9a5, 17

120.89!, O 1

691 .43t,07-
69'7,437,07-

23,460,AO-
23 .45O,AO-

'724.491,a1-
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OO1O BJøI,SEN SERVICESENTRAL
PERIODE:1299

NOIER TIL RAGN§K]APEI
DETTE ÅR EORRIGE ÅR

NOTE 1 øVRIGE DRIFTSINNTEKTER
Inntekter på vaktreste!tjenester
lnntekt'er på kontortjeneste
SI]M øVRIGE DRIFTSINNTEXTER

138 .668-
10.000-

148 .558-

1,77 -Otg-
10 .00 0-

18? - 019-

Mindre inntekter enn budsjettert pga forsinket fakturering av kr 38.326,- for
tilfeggstjenester 1999.

359.889
10.125
tl.826
11 .5 83
39.096
29.251
62.925

2.342
8.118
5.196

300
15.995

60.024
4.500

64.524

26.856
2.514

29 -3lO

3.676
3 - 6',1 6

Eorsikr.ins av diverse utstyr i If skadeforsikring (storebland). polisenr 3061801.

NOTE 2 IøNN, FERIEPENGER, EOI,KETRYGD
Iønn til fast ansatte
lønn tit ekstrahjelp

lønn for overtid
På1øpne feriepenge!
Style- og møtehonorar
arbeidsgiweravgift
SUM IøNN, EERIEPENGER. FOTKETRYGD

NOTE 3 øVRICE PERSONAIKOSTNADER
Gruppeforsikring
Yrkesskadeforsikring

velf erdsutq. /arbeidsniliørilr.
S!1]'I øVRIGE PERSONAIKOSTNÅDER

NOTE 4 HONOMRER OG LEIET I]JE],P
torretDingsføierhonorar
Revisjonshono!ar
SUM HONOBARER OG IEIET HJEI,P

NOTE 5 (ONTINGEITIER OG IJE]EKOSTNÅDER
Husleie
1,eiekostnader, øwrige
SUM KONTINGEMER OG I,EIEXOSTNADER

NOTE 6 FORSIKRINGER
Fo!sikringer
SUM EORSI«RINGER

384,343
0

8.387
0

q0 - 058
35.000
65.285

535,073

2.63A
5,634
6.O52

0
14.324

62.584
4.500

61 .AA4

21 .336
2.332

29.668

3 - 713
3 - 7l_3

3 9 .915
5.793

0
2.445
5.445
3.063
1,627
8 ,618

22 -',l 8t
4.890

0
1.155

95.185

37.425
0

2.239
5.53 8

0

0

0
7.360
3 ,963

827
5.693

0
58 .044

NOTE ] øIJ'R]GE DRlETSKOSTNADEB EIENDOM
vakthestertjenester innleid (Kenco personal)
snømåking og strøing
containerleie, -tømming
Driftskostn. tra ktor/arb. mas ki!
Vedlh. traktor og arb.lnaskiner
Driftskostnader for utstyr
Vedli keholds kostn. for utstyr
verktøyldriftsmatexiell, innkj .
Lyspæter / Lysrør,/ sikrinqer, kj øp
Nøkler/låser o.1., innkjøp
støEe anskaffelser, eiend. drif
Andre d!iftskostna.ler, eiendoh
SUM ø!'RIGE DRIFTSKOSTNADER EIENDOM
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NOTE 8 KONTORIIOiDSXOSTNADER
Kontormøbler, innkjøp
Kontoflnaskine!, innkjøp
Kolrtorrekvisita, innkiøp

Telefon
TeIef on, ansatte/styremedlen
Andre driftsl<ostn., kontorhold
5I,'}I KONTOR}IOiDSKOSTNA'ER

NOTE 9 REP. OG VEDIIKEHOLD EIENDOM

Gartnerarbeid/grøntanl . , vedl . h
Materialkjøp for rep - /ved].h.
vaskerian.Iegq
SOM REP. OG VEDIIIGHOI,D EIENDOM

NOTE 10 EIENDOM - FEIIESANIEGG
selvice SeEtral (kostpris)
vaktm. teilighet i eqet eie
SU]4 EIENDOM - FEI,IESÅNIEGG

NOTE 11 EOBSKUDD OG UT!ÅN TIL ÅNSATTE

Iønnsforskudd
sUM FORSKVDD OG UT!iN t,L ANSATIE

NOTE 12 KONIANTER
Håndkasse 1
Eåndkasse 2
S!r1,l KONTåI]TER

NOIE 13 SÅMEIE(APITAI
irets innbetalinger fra eierne
Årets resultat
Egenkapital fjoråret
SUM SAMEIEKAPITÅ]- 31 .12 . 99

NOTE 14 T,EVEEANDøRGJELD
Auralight As m. fI
SI]M T,EVEFÅNDøRGJFIT,I)

osto, de. 31-12 -99/25-02-AO

I styret:

Rune øwersaard /s/
Turid Ekker /s/
Espen H. Anundsen ,/s/
Herjulv Arkvern /s/

0
2.489
1.107

0

18.000
0

700
22.296

I .122
12.981

0
0

2-875
15.974

521 .474
746.940
613 .914

0
2 , 310
2.310

3,000
1.000
4.000

601 .44?-
631.026
69 7 - 431-
657.487-

17.618-
17.618-

4.921
5.590

30?
416

17.555
5-17I

696
35.212

0
84

t.944
'1 .582

667
70 -2t 7

521 . O',14

146.900
6',7 3 .914

2-310
0

2 .3tA

3-000
1-000
4.000

598.811-
582 - 053
580.683-
697.431-

23.460-
23 -460-

Boligbyggelaget UsBl

Jens veiteberq /s/
Forvaltninqssjef
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BUDS.JETT 2OOO

Budsjettet for 2000 står i høy.e
resultatregnskapet. Det er satt
vedtatt av styret sist høst.

].ønningt!! oE felj.eperqe!
Posten er bereqnet økt mecl 2g oq
vaskehielp n.n.

tallkolonne på førsie side i
opp med utgangspunkt i de! budsjett som ble

dekke! Iønnsutgifter Eil vaktmester,

StlEettoaolalet
Honoraret er. satt ut fra en rimelig norn for sameiets størrelse.

ÅrboidsEiErawqift
Det betales 14,18 arbeidsgiveravgift av afl utbetalt 1ønn og styrehonorar.

EoEetninqaf ø!e!hono!a!
Bereqningsmetoden for honoraret er av styret i USBI vedtalt endret noe fra
01.0?.2000. Må1et med erdringen, og den nye og mer spesifiserte kontr:akten,
et å g)øte det enklere for boligselskapene å forholde seg til nivået på
honoraret og de tjenestene som 1lgger innenfor forretnings førexkontra kten -
Del er budsjelteri en øknrn9 p: 4E på årsbasis.

Det er inidle.tid varrasjoner i endringen. vi viser i denne smenheng til
informasjonsbrev til styret om dette.

8ev-is j onahonora!
Fra 01.05.1997 ble det inngått ny åvtale med Ernst e Young A/S om fast pris
fram til 31.05.2000. En øknins på ca 108 på årsbasis er lagt til qrunn i
budsjettet for 2000. Bokført be]øp i 1999 qjeldet 3/5 knyltet ti1 1998 og
2/5 knyttet til 1999. Det er budsjettert ned en tilsvarende fordeling i
2000.

Ådrinistlas jon oq kontolhold
He! budsjetteres bl-a. kontorrekvisita, telefod, porto, kopiering, evt.
abonneneDtei, kjøp og drift av kontor- nas kiner/datautstyr -

a€palas j one! oq wdLikehold
styrets vurdering av behovet for vedlikehold av eiendor nen framkonmer i
budsjettposten.

oslo den 31. deserber 1999 / 26. februar 20OA

e-post: lriggo.uollbraaten@usbl.no
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