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STYRETS OPPGAVER:

Styret skal lede boligselskapet i samsyar
med lov, vedtekter og vedtak på general-
forsamlingen/sameiermøtet.

Styret kan treffe vedtak i alle saker med
mindre beslutningsmyndigheten gennom
lov eller vedtekter er fl/ttet til general-
forsamlingen/sameierfi røtet.

Noen ov styrets viktigste oppgovet:

. Styret vedtar budsiett og nødvendige
regulerinSer av husleie/fellesutgifter

. Styret foretar bestillinger og anviser
fakuraer til betaling

. Styret tar beslutninger om bruk av

midler til drift og vedlikehold

. Styret godk enner nye eiere og behandler
søknader om fiamleie. bygningsmessige
endringer etc

. St),,ret behandler klagesaker og vedtar
eventuelle reaksioner i form av advarsel
eller oppsigelse av leieforholdet

. Styret behandler skader på bygning og
melder fra til USBL om eventuelle
forsikingssaker

. Styret opptrer som arbeidsgiver for
vaktrnester, renholder m fl

. Styret avholder styremøter så ofte som
boligselskapets anliggender tilsier det.
Styret skal føre protokoll over sine
forhandlinger

Ir{F0Rr'rAsJor{ TtL BEBOERNE:

lnformasjon til beboerne gis vanligvis av

styret og henvendelser bør derfor i

utgangspunktet rettes til styret.

USBL bør imidlertid kontaktes når
det gjelder:

. Betaling av husleie/fellesutgifter, purringer
og utkastelse

. Salg av bolig

. Takering av bolig

BADEBAKKEN BORXTTSLAC
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SAKSLISTE _ GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MARS 2OO1
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BADEBAKXEN BORETISLAG
St\rets innstilline iil de saker som skal behandles på borettslasets ordiflære eeneralforsamlinq
den 27. mars 2001:

Til boreftshaveme

Det innkalles til ordinær generalforsamling i Badebal(ken Borettslag

Tid og sted: Tirsdag 27. mars 2001, kl. l9.0oi fellesrommet i Maridalsveien 242 
sakl: Konstituerire

Innstilling til de respektive poster blir lagt fram på generalforsarnlingen.

SAKSLISTE

A. Spøsmål om møtet er lovlig iffftalt Sak 2: Årsmeldins fra §tvret

l. Konstituering Årsmelding for 2000 følger vedlagt og aDbefales tatt til ettenetning.

1 l Valg av møteleder
1.2 valg av seketær såk 3: Årsooogiøret
1.3 Valg av 2 medlemner til å undertegne prctokollen sammen med møtelederen
1.4 Opptak av navnefortegnelse Driflsoversikt 2000, oversikt over eiendeler og gield pr. 31.12.2000 og budsjett for 200l,
1.5 Godkjenning av saksliste sammen med kommentarbrev fia USBLb foNaltningsavdeling følger vedlagt.

Revisors beretning blir opplest på generalforsamlingefl.

2. Å$meldiDg fra styret 3.1 Fo$lae til vedtak

Driftsoversikten for 2000, som viser en reduksjon i disponible midler
3. Årsoppgiøret påk. 385.803 ,- anbefales godkjent.

r Det bekrcftes i ilerme sammenheng at alle iintekter og utgifter borettslaget har,
4. Spørsmål om ansvarsfrihet for styret I 

"r 
medtatt i den fiemlagte driftsoversikt.

3-2 Budsjett for 2OOl anbet-ales tatt til orientering.
5. Eventuell godtgiorelse til styret og revisor

Sak4r Spørsmål om ansvarsfrihet for stvret
6. Andre saker

St ret forcslås meddelt ansva$frihet.
6.1 Utleie av fellesrommet
6.2 Tilgang til garasjen

6.3 Salg av råloft Sak 5 Eventuell sodtsiørelse til stvret os revisor

Foislag vedrørende godtgiørelse til s§/ret for det forløpne år framlegges
7. Valg på generalforsamlingen. Honommota fra revisor refereres og anbefales godkjent.

Sak 6: Atrdre srker
Oslo, den 14.03. 2001

6 . I Det har kornrnet inn forslag til ssret om at det ikke lenger skal tillates utleie til beboeme
BADEBAKKEN BORETISLAG av fell€srommet i Maridalsveien 242.

STYRET

VEDLAGTE NAVNESLIPP FYLLES UT OG LEVERES VED II\NGAIIGEN.

Forslag til altemative vedtak:
- Det tillates iLke lenger utleie av fellesrommet.
- Det tillates kun utleie av fellesrommet under forutset ring av at musit k ilC.e benyttes.
- Reglene for utleie forbll som i dag.
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6.2 Det har kommet inn forslag til stlret om at alle beboere med garasjeplass også

skal flå tilgang til garasjen via oppgangene 236 eller 238.

Forslag fta stfei:
Ordningen forblir sorn i dag.

6.3 Det har kommet irm fonlag til styret om å uhede salg av råloft i Maridalsveien
232, 234, 236, 238 09240.

Forslag til vedtak:
StFet bes om å uhede salg av råloft i Maridalsveien 232,234,236,238 og240.

Såk7: Vøle

Valgkomitåens innstilling blir lagt ftam på generalforsamlingen.

7.1 Valg av leder
7.2 Valg av 2 medlem til stlret,
7.3 Valg av 5 varamedlemmer til stlret.
7.4 Valg av representant i sameiet.

7.5 YalBav 2 delegatnl'taradelegat til USBLS gen.fors. 14.5.2001.

7.6 Valg av valgkomitå.

Side 4

BADEBAKKEN BORETTSLAG

ÅRSMELDING
MAI 2000 - MARS 2001

Stlret har i denne perioden bestått av følgende reprcsentanter:

Stein BjømbelCq st ieleder
John Rune Kvåle, nestleder
Sissel Dammen
Tore lgelkjøn, grøntkomitdkontakt
Aage Per Reme, økonomiansvarlig

Stlrets vamrepresentanter:

Øivin Slungård
Bemt Rosmo
Vahid Bahrami
Guila Escobar
Saghir Ul Hasan Kian
Inger Lise Ryengen

Borettslagets representant i sameiet:

Espen Amundsen

Grøntkomiteen:

Hilde Fallet
Tore Igelkjøn
Henny Ingebrigtsen
Berit Pettersen
I(aus Borgar velten

Maridalsveien 234, 0467 Oslo
Maridalsveien 236, 0467 Oslo
Maridalsveien 236, 0467 Oslo
Maridalsveien 232, 0467 Oslo
Maridalsveien 238, 0467 Oslo

Maridalsveien 236, 0467 Oslo
Maridalsveien 238, 0467 Oslo
Maridalsveien 242, 0467 Oslo
Maridalsveien 236, 0467 oslo
Maridalsveien 234, 0467 Oslo
Maridalsveien 242, 0467 Oslo

Maridalsveien 234, 0467 Oslo

Styrets arbeid
I denne streperioden har det vært avholdt 9 s§rernøter og det har blitt arrangert 3 dugnader. Vi
har behaodlet 5 klagesaker fia beboere. Det har i f,erioden blitt solgt l0 leiligheter, og vi ønsker
de nye beboeme velkommen til borettslaget. Strets arbeid har vært konsenhert om å forvalte
borettslagets økonomi på eD forsvarlig måte, om vedlikeholdsoppgavd og bomiljøtiltak.

St,,releder har ledet st)rcmøtene og hatt ansvar for den løpende kontakt med vaktmester og
USBL i forbindelse med vedlikehold og repamsjoner. Protokollføring i forbindelse med
stlremøtene har gatt på rundgang blant styremedlemmene. John Rune Kvåle og Sissel Dammen
deltok på USBI* seminar for tillitsvalgte høsten 2000 på Bolkesjø.

ved årets generalforsamling står Stein Bjømbek*, Aage Per Reme og Tore Igelkjøn på valg,
sammen fled alle varamedlernmene-
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I 0 og I I . Normalt vil de l«mne løse, eller svarc på, henvendelser om de fleste praktiske problerner som
kan oppstå i leilighaen, inkludert vannlekkasje. Det ef, ikke nødvendig å kontakte styreleder for slike

Økonomi pmktiske spørsmåI.

5,5% frem til 31.12.03. utenfor Maridalsveien 232 og 240. Dette er tid som kunne vært benlttet til vedlikeholdsoppgaver.

De av borettslagets beboere som har valgt å selge i løpet av året, har n),tet godt av den geDerelle
pdsveksten på boliger. Leilighetene som har blitt solgt har gått for til dels meget gode priser. Husordensregler

Som vanlig minner stFet om at husoredensreglene gielder for alle, både de som eier og de som leier

valgte å holde husleien uendret. føre til oppsigelse av leieforholdet. Dette gielder både de som eier og de som leier leilighetene.
Husordensreglene er for øwig gjengift lengea bak i heftet.

Borettslaget har for tiden god likviditet. Årets driftsoversikt viser disponible midler på 2 640 017 kr.

Vi mirmer igjen om at kjøing i gården og på gangveien iLke er tillaft. Dette har dessverre fortsatt selv
Reperasjoner og vedlikehold etter at styret satte opp bom foran gangveiefl høsten 1999.

Borettslagets utvendige kamer og lister har blitt malt, og tak og takenner blitt kontrollert. Dette
arbeidet vil bli sluttført vfuen 2001. Det har også blitt utført et betydelig arbeid knlttet til For styret i Badebakken borettslag, Oslo 6. mars 2001
grøntområdene, i regi av Grøntkomiteerl

Stein Bjømbekk /s/
På generalforsamlingens oppfordring er et arkitekfirma i ferd med å utrede mulighetene for å bygge stlreledei
verandaer i borettslaget. En foreløpig rapport forventes våren 2001. Alle borettslagets leiligheter har nå
fått installert bredband fra to operatører, noe som innebærer støre valgfiihet for den enkelte.

Tore Igelkjøn /V
Hver oppgang har av stlret fått godkjeming til å bruke k. 3000 til trivselsfrernmende tiltak som Sissel Dammen /s/
gardiner, bilder og blomster. Dette har beboeme i inneværende periode bare i liten glad benltet seg John Rune Kvåle /s/
av. Aage Per Reme /s/

I Iøpet av kommende år vil hovedventilasjonsviftene i hvert hus bli skiftet ut.

Tlverisiking
Sty.et dellnomføte i forrige periode flere tiltak for å sike våre felles verdier, blaot amet video-
overvåkning av garasjen, og nye fellesnøkler og lå,sesystem- I tillegg ble det montert metallkarmer på
alle oppgangsdørene, slik at det er langt vanskeligere enn tidligere å bryte opp dørene. Det er imidlertid
viktig å huske på at vi selv også kan ],te vårt, ved å være påpasselige med hvem vi slipper inn i
oppgangen.

Grøntkomite6n
Vi har også i år hatt en svært aktiv Grøntkomitd. De har avholdt en rekke møter gjennom året, og har
blant annet tatt initiativet til fomyingen av gessplenene og oppsetting av tregierdene. Vi minner om at
Crøntkomiteen ønsker seg flere medlemmer, og at d€ltakelse her er et godt utgangspunkt for de som
ønsker å påvirke utformingen av vårt felles utemiljø.

Bjølsen servicesentral
Vaktrnestrene ved Bjølsen servicesentral har i tillegg til de faste arbeidsøktene to ganger i uken også

utf€nt rcparasjoDer og vedlikehold. Vaktnestene treffes på tlfl 22 l8 3l 79 alle hverdager mellom kl.
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Til generalfo$amlingen i
Badebaklen borettslag
Oslo

Oslo, l5-. mals 2001
ERN T & YOI]NG AS

t statallorGene r€vilor.r t Revisornr. os Ors.nnasjonrnr
DRIFTSOVERSIKT

NOTE BEI"øP
2000

BEIøP BUDS,JBTT BI'DS']ETT
1999 2000 2001

Revisjonsberetning for 2000

Vi har rcvidert årsregnskapet for Badebakken borettslag for regrskapsårct 2000, som viser en

reduksjon i disponible midter på k 385 803,-. Vi har også reviden opPlysningene i årsberetningen

om årsregnskapet oB forslaget tjl anvendelse av drsponible midler' Arsregnskspettestår av drifts_

oversikt, oversikt over eiendeler og gjeld, noteoPPlysninger og st).ret§ b€retning. Arsregnskapet og

årsbe{etningen er avgitt av borcttslaget§ st}Te og forretningsførcr. Vår oppgave er å uttale oss om

årsregnskapet og øvrige forhotd i henhold til kravene i revisorloven og lov om borettslag.

Vi har utføfi revisjonen i samsvar med rcvisorloven og god rcvisjonsskikk. God revisjonsskikk
krever at vi planlegger og utfører rcvisjone. for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregn-

skapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfattea kontroll av utvalgte deler av

mateialet som underbygger infomasjonen i årsregnskaPet, vurdering av de beD)'ttede regnskaps-

prinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt vurderlng av innholdet i og presentasjonen av

årsregnskapet. I den glad det følger av god revisjonsskrkk omfatter revisjon også en &iennom-
gåelse av selskapets fomuesfoflallring og regnskaps- og inteme kontrollsystemer. Vi mener at

vår revisjon gir et forsvarlig gruDnlag for vår uttalelse.

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

økonomiske stilling pr. 31. desember 2000 og for driften i regnskapsåret i overen§stermelse
med god regnskapsskikk.

. §tyrer har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktliS registrering og

dokumentasjon av regnskapsoPPlysninger i samsvar med lov og god regnskapsskikk.
. opplysningene i årsbetetningen om fusregnskapet og forslag til anvendelse av disponible

midler er konsistente med fusregnskapet og er i samsvar med lov og fo$kifter.

Uten at det har beMning for konklusjonen over, vil vi prcsisere at styret ikke har uttalt seg om det

)te miuøet og om fortsatt drift.

Ponboks 63lt 5r. Olivs pl.$

^1e(llenrn)er 
iv Ocn roAk. Re!i§o'ior.Di'rB

,a'cnd.l, Bcr8cn, 8odo, Bo. Dr.,nnnEn, Fi'rnvts, Fo!nav:t8, F'..lriknid.
llolmenrind Ho en. Honclns KonEJxI& XriB.,o. l( qiinsind titull.
levrnBo, lilleh.nrnr.r, Mo iRin.. Mos, MJIoy. Notodden, Oro, On..
P,!'å .'r Sl'a' ).'n,r' '.,{l ' '.'lnÅ.'oen to'rl,'n l. S_r.r i"L"
\r'nri,' I un(.','^nrTr' lon.bdts ri".'.1 Ål^.u{l

DRITTg ITgNtEitEi :

HUSLEIAINNTBKTER
I,EIEINNTEKTER PARKBRINGSåNIJEGG
ANDRE IIEIEINNTEKTER
Å.I'IDRE DRIFTSINNTAKTER
ANDEIT DRIFTSINNTEKTER I SAMEXE
RENTBlNNTEKTER
ÅNDEI, RENTEITiINTEKTER I SÅI'IEIE

SITU DRIPISINT{IEETER

DRI TISrOSTNÅDER :

IJøNNINGER OG FERIEPENGER
STYRETIONORARER

ANDBL PERSONA],KOSINÅDER I SAMEIE
FORRE?NINGS FøRARHONOIIAR
RBVISiIONSHONORA:R
ANDRE IIONORÅRER OG IEIET H.]ENP
KONTlNGENTER
FORSIKRINGER
ENERGI(OSTNÅDER
I(OI]trIUNA],B AVGIETER
ANDRB DRIFTSI(OSTNADER, EIENDOM
DRIFTSKOSTNA.DER, ADMINISTBAS.]ON
REPASåS''ONER OG VEDI,I KEHOI,D
PÅ(oSTNINGER, EIENDoMMEN
øKOIJOGI OG MII'Jø?II'TAK
ANDRE DRIFTSKOSIWADER
ANDEIJ DRIFASKOSTNADER I SAMEIE
PANTEGJE1DSRENTAR
ÅNDRB RENTEKOSTNADER
ANDRB FINANSKOSTNÅDBR

SI'Ii DTI'TSROSITI{ÅDER

AESqITAT Føa' FINANSIAI.IE POSTER

ENDPINd 
',I 

OSIi'IGIE POSEER:

ENDRING VARIGE DRIETSMIDI,ER
EIIDRING IÅNGSII(?IG G,JEID
NEIIO EITDRINS IÅNo9IEIIOE POSTE&

IiEAIO EtrDRIIIO DISEOI|III.E IiIDIBR 11

L14.602 0 0
a7 .774 84 84
4-200 5 S

5.751 40 20
1,3.450 14 L4
81.357 99 119

L69.675 2 75 250
297 .9A7 300 309
110.057 150 )-10

2.142 4 4
300.2\2 200 350
56.130 O 0

010 10
15.930 155 65
5a.387 232 241

2-!L3.375 2.O75 2.029
oo0

s76 1 1

76.715
51.000
18.008

0
91.570
4.200
4.011

12.500
94.266

299.O20
54.271
3.514

385.454
o
0

21.313
246.953

2 -O',|4.559
50

575

3.675.204

581.415 -

3 -9A4.624 -
t1 .200 -
11..175 -
4.624 -

56.744 -
181.950 -

250 -
4-256.519 -

4 . t94 .312 -
0

2), . O84 -
0

35.424 -
150.947 -

494 -
4.rt03.351-

0
49.999

7_050

3.509.589

493.572 -

0
808.095
808.095

as.s77 -

3 .984 - 3 .984 -
11 - 11-
00
00

45- 45-
35- 13s-
00

r1.075 - 4.175 -

055
51 53
416

4

5
6
't

7,724 3.795

351- 380 -

_ \)/h4-a

155.913
alo.305
967.2t4

385,803

0
809
809

458

0
809
809

429

Thorbjøm sneve
statsautorisen revisot
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SATDO
200 0

SAIJDO
1999

XORTSIRTIGE POSTER

OULøPSUIDI,ER .

I(ONTåN?KASSE
DEBITORER
INNESTÅENDE I USBL
PLASSERING I USBI,
HUSLEIERESAÅNS8R
FORS(UDDSBETAI,TE KOSTNADER
ANDRE KORTSIKTIGE FORDRINGER
åNDEI, OMI,øPSMIDLER I SAMEIB

sDu otttøPstdrDLBll

XORTSIf,TIO OiIELD:

FORSKUDDSBETALTE HUSLEIER
KREDITORER
PÅI,øPTE RENTER
PÅ!øPTE KostNADER t4
DEPOSITUM
PÅI.øPTE AVDRAG. IÅ:NGSIKTIG G',EIJD
ÅNDEIJ KORTSI(TIG GfEI'D I SAMEIE

SI'U KOR.TSIKIIO Gi'EI.D

I,AIIGSIKTIGA POSTBR

åNI,EOGSUIDIAR !

EIENDOM - TOMI
EIENDOM - BOIIGBYGG
ÅNDEIJ ANIJEC'GSMIDI'ER I SAMEIE

SI'U ÅIIIJESCISUIDI'EA

LÅNGSTf,TIS g''E',D:

PAN?EI,ÅN EUSBANXEN
SOU I,ATCISIETIG G.'EIiD

INNSRUDDS KAPI ?AI,

ANDEI,SXAPI?AIJ

IJIGNINGSVERDI ETENDOM
PA§TSTlIJIIEIJS ER
GARANTIANSVAR

os10, den 31.12.00

I styret:

4.5!9 .994
7 9 .317 .900

155.124
44.103-O1A

37 .ø7!.205 -
37 .ft71.205 -

40 . a23.\29 -

8.400-

21.588.954
78.895.529-

0

Boligbt ggelaget usB!

ilens veiteberg /6/
forvaltsnirsssjef

SÅI,DO
2 000

SAI,DO
1999

0
17.600

!.236 .50L
2.t21 .5).4

0
o

7.'742
3.411.880

LL.745
3 .500

L.75L.642
2.000.000

s2.937

L.495
2.425

3.828.387

13 .993 -
62.t24 -

520.535 -
o

300 '
20L.195 -

4.3L6 -
402.557 -

3.025-420

4 .619.994
'79.3!7 .900

322.O37
8{.259. 931

37.050.900 -
37.060.900 -

40.423.L29 -

8.400 -

23.451 .449
7A.0A6.329 -

0

L6

2L.4).4 -
9.724 -

51,2.369 -
25. O0o -

300 -
202.300 -

744 -
71r.463 -

2.640 .Ot?

t1

1A
19

NEIIO DISPONIBIJE lrIDr,ER

sEein aj ørnbekk /s/
,f,ohn Rune Kvåae /3/
sissel Damnen /s/
Tore rgeakjørl /B/
Aage Per Rene /s/
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NOTER TIL REGNSKAPET
1999

Andel inntekter / utgifter i sameie ref€rerer seg til boretlslasels ddel i Bjølsen servicesenkal (24,5'l,

2000 !IOI8 8 REPÅAAAiIONEB OG VEDIJI(AEOLD
snekkelarbeid
!,talerarbeid (hovedpost, vinduer)
Elektrlkerarbeid
Rølleggerarbeid (nonEert vannulkastere)
Blikkenslagerarbeid
Glassarbeid
Be!ong-, grunnarbeid
HåndEverkerarbeid, øvrig
Veier og palk.plasser. vedl. b.
cartnerarbeid/grøntanl. , vedl . h
SporEs-, lekePlasser, vedI.h.
Garas j eporEer/inngangsdører
Materialkjøp for rep- /vedI.h.
skadedyruErydding/ - inspeks j on
vent ilasjonsanlegg
Ileiser
Selvassuianse (egenardel)
§UM RE PARASiIONER OG VEDIJIKBIOIJD

IIOIE 9 ÅIIDRE DRTPTSf,OST§åDEB

Kurs for sEyrerepresentanter
BeEalingskostnader. bank/Post
Eellesarrangement i borettsslag
Diverse kostnader, øvrige
SUM ANDRE DRIBTSKOSTNADER

NOTE 1 Å'TDRE T,E IEII|ICIERTEB
rnngått på lid1.av§krever lele
Div. leieinntektser
SUM ANDRE T,EIEINNTEKTER

NOIE 2 RBNIEINIiIIEf,TEB
Renteinnt. i mellomregnillg
RenEeinnr. høyrenEekEo i usBL
ADdre lenleinnlek!e!
RenEeinntekter husleie
SU}I RENTEINNTEKTER

NOTE 3 I,øNI{INGER OC PBBIBPEIIGIET,
nønn til fast ansatle

PåIøpre f,eriepenger
SUM I,øNNINGER OG AERIEPENGER

NOTE 
' 

f,OlflrINGENTEA
Kontirgent til usBL

ITOIE 5 IIIEROIEOSIIIÅDBR
Elektrisilet - strøm
NeCtleie for elekEri§itet
SUM ENERGIXOSANADER

NOIE 5 XO!II!!U!|ÅI.B AVGIFTBR
Renovasjonsgebyr
vannavgift
Avtøpsavgif,t
SUM KOMMUNAIB AVGIFTER

NOTE 7 åND&E DA,IATS(OSTIIÅDAR EIENDOU
Renhold w/by!å
conlairerleie, -tsøming
avgift lor radio/Iv-anlegg
Velktøyld!if t6materie11. innk j .

Lyapæret /tysrør / sikrinser , kj øp
Nøkter/Låser o.1., innkj øp
andre dlittsskostflader, eierdom
SUM ÅNDEE DRIF?S(OSfNÅDEE EIENDOM

10.557-
518 -

11.1?5-

52.420-
L27 .5L4-

o
1,.626-

lal.960-

58.500
10 .55 o
7.555

75.715

!.2.600

L22.O3A
110.897
232.935

r24.646
59.754

104.565
299.O20

5.358
L2.593
3L.914

150

2.495
1.459

54 .27 L

t5-242-
5.A42-

2!-OA4-

).45.329-
0

1.800-
3. 858-

150 -947-

L2 .233
165.640

964
31.986
!.325
5.334
1.744
1.014
2.903

33.525
!.440

11.093
2.660
5 . 151

0
102 .193

5-000
385.454

1.915
12 .4 00

641
5.L27
L.230

21 .313

2.O42.455
a.266-

2.O74.549

0
51.812
4.010
4.811
4.772

o
o
0

33 .948
1.688

o
L22.335

90
7.830
3 .075

51.843
14.000

300.212

0
8.400

350
0

1.L70
15.930

2.O39.414
73.497

2-113-f?5

0
0
0
0

13-450

105 .959
63.1L6

L69 .675

L23 -654
52 -039

t22.294
29',7 -941

60.162
8.900

30-?32
5-280

0
559

4.235
110 - 057

rilotE 10
Pantegj. rente Husbank, betalt
Pantg j . rente Hu§Ir.Period. 23200
SUM PANTEG'ELDSRENTER

IIOIE 11 DISPOITBI,E UIDIJBN
Disponible midlet er reduselt ned kr. 345.803,- i 2OOO. Totale disponible
midfer pr. 31.12.00 utgjør kr- 2.540.01?,-. BoretEslaget har fortsatt god
1ikviditsets.

NOIE 12 DEBITOREN
Iraget har ti1 gode pelger hos YL SERVISE vedr. malerarbeider.

IIOTB 13 PIrÅSSERUaq I sSB!
Høyrenteplasseling I tSBl,. Pengene er bundet frem tif 30'05.01 med en rerte
på ?,35t pr. 31.12.00.

NOIA 14 PirøPrE rOgttlÅDEB

Gjelder ikke-faktulerEe kostnader f,la viken EnergiDetts As, betafes i 2001-
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Avdrag langsiktig
2ooo gjeld pr.

31.12.00

USBIJ
O9O1 BADEBAXREN
PERIoDE:1200
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Kostpris ved kjøp av tomEa. Eiendommen er slillet som sikkerhet for
panEesikreE gjeld.
Eiendom - Boligbygg:
KosEpris for oppføring av blgninger, byggeår 1988.

OPPIISNINGAR OU LAGBI.

- Foxsikring: Boreltslagets eieudornrer er forsikreE på grunnlag aw
huseierforsikring med bygringskasko i "if..." skadeforsikrilg -

Pollse nr. : 3051179.

skatEetaks! : Kr. 20. 035.000, -

NOIE 16 LANCSIRTIG GiTELD

opprinnelig
gjeld

NOIB 17 OPPTJISNINCBR O!' IEI'JIGIETENE!

ANT. aNa.m2 Kostpris opprinn. Andel andel
1eiI. ANT rom ilroskudd 1angs. gj. lign.v

31.12.00

Ardel Eu6lele
formue 1.1. 01
tnk1. **)
disp.

Avdrag
budsjelts

200L
31.12 .00

l.Husbankeo 10.000.000
2.Husbanken 13.000.000
3.Husbanker 13.450.000
4.Susbanken 4. ooo. o0o

200.000 9.200.000
260.000 11.950.000
269 ,200 12.343.200
80.000 3.720.000

200.000
250.000

269 .200
80.000

5,5

surll langsiktig gjeld
Herav ført som korEsikEig gjeld

31 .263.200
202.300

se også purktet «pantegj e1d§renEer' under Budsjet.t 2001.

vilkår for lagets lån:

1 - 3. r,ån til oppføriDg fra 1988. Ea1vår1ige forfal1.
avdragene følger følgende nedbelatirgsplar. Første forfall var

1.4 .97 .
2t avdrag til 01.04.2002 (f,ørste 5 år)
4t avdrag ti1 01.04.2008 lnestse 6 år:)
5å avdrag ti1 01.04.2019 (sistse 11 år)

Lånene vi1 wære neatbetsalts 1 år 2019.

Renten er bundet ti1 en f,ast lente på s,s* i 5 år fom. 01.01.99.
4. Lån til oppføring fra 1989. Sainme vilkår som for Iån 1-3.

Avdragene §Eartet 2 termin 1997.

* Garasje fø19e! teiligheter. crpprinEelig innskudd er lnk1- garasje-
inrskudd på kr.7s.000, -.

** Husleiene er inkl. varml vann.

andelenes størrelse er kr-100,- for aamELige leilighetslype!.

r andel langsiktig gjeld er det ikLe latt med den kortsiklige delen av
lanqsiktig gjeld - lfr. noEe 16.

gos-sBr;anlslreies a1le omsetningspr.isene lor leilighetser son bli! overført
i bolets!61aget. Disse opplysningene vil a11tid være vikEige for den som skal
se1ge, fordi de gir en antydning om pr.is[ivået i borettslaget' Eo! å få frem
indlviduelle forskjelle! kan usBr, gi en takst Eif den enkelte som opplyser on
leif ighetens kvaliEet og antatte markedaverdi.

6a8.400 319,000 298-221 191.983 22.5O1 2.512,-
?23.800 335.000 313.629 201.894 23.569 2.ALO,-

2 747-500 394.000 324.OO9 208.580 24.452 2.903,-
2 1a3.\OO 410.000 339.411 2L4.495 25.5L5 3.041, -

793.100 367.000 343.764 22!.291 25.943 3.080, -
385.000 360.5r8 222.747 21.215 3.21L,-

2 832.000 395.000 360.518 232.L47 27.2L5 3.231,-
2 A52.300 442-OOO 369.323 237.151 2?.472 3.309,-
2 A60.1OO 398.000 373.006 240-122 28.150 3.342,-
2 891.300 451.100 386-!77 24A.500 29.!44 3.460, -

3 74/2* 920.000 473.000 39A-677 256.647 30.088 3.572,-
971.OOO 450.000 420 -665 270-aO2 3\.747 3.169,-
978.000 453.000 423 -57a 212.742 31.974 3 .795, -

r 1.029.900 525-000 445.335 257.327 33.584 3.999,
85/3* 1.035.600 528.000 449.126 289.!23 33-89s 4.024,-

a 93/3 1-075.500 498.000 456.091 300.045 35.1?5 4.176,-
1.134.800 573.000 491.873 3L6-642 37.LzL 4.407,-

3 1.167.000 541.000 505.713 325.551 34.155 4.531,
4 1.17a.700 s46.000 510.735 325.144 38.544 4.576,-

to2/4 1.183.800 548.000 513.079 330.293 3A-721 4.597
LO3/4 1.187.400 550.000 514.530 33L.227 38.431 4.610

3* t.226.tOO 516.000 53L-272 342.005 40.O94 4.760,-
41 1.238.000 621.000 535.518 345.392 40.490 4.4O7,-
4* L.243 .tOO 623.000 538.538 346 -747 40.550 4.426, -

LO3/4* L-246-300 525.000 539.978 347.509 40.75! 4.838, -
LO3/41 !-246-300 635.000 539.978 347.609 40.75! 4.838, -

OMSIEINING AV I,EILIGIIB?ER
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lrrDsilBrr 2001

BudsjetleE for 2OO1 står j. hø1.re laltkoloDne på førsEe side i regnskapet. Det
e! satc opp med utgangspunkts i dets budsjetl som ble vedtatt av styrets sist
høst. Aor poste! hvor en er kjent ned nye og endelige tsall er budsjeEtet
justerE der detEe ga vesentlige ayvik. BudsjeEEet vi1 gl en reduksjoa av
disponible midler ned kr 429.000,-

Budsjettpostene for "andel i saneie" er baEerE på budEjetret til Bjølsen
servicesentslaL.

IJeieinntektene er oppsaEr ul fra nåa-ærende leie på årsbasis.

t ønlhqer og f erlepenger
Posten er bereg.e! økt med 2? og dekker 1ønnsutgifter ti1 vaktmester.
vaskehjelp m.m.

Etw!ehonorare!
Bororalet e! budsjettert ned uEgangspunkt i tsidligere års bevilgede honorar.

Å!beLd6Elve!avqlft
DeE beEales 14,1t arbeidsgiverawgift av all utbetalE 1ønn og sEyrehonora!.

8or!etallgsf ørerholorar
Forlet[iDg6!ørerhonoraret er budsjetEert i h t gje].delde kodtrakt. Det er
ikke budsjeltert øknirg i honoraret for 2001.

liOTA 18 IJICIIIIIIq9VENDI EIBNDOU
Lagets ligDingsverdi er som følge av vedEak i Slortsiaget øket med 10? I
forhold ti1 fiorårets.

rOTE19 ?ÅNISTU,I,EI,SER

BoretEsinnskuddet er en del av lagets pantstillelser.

I
)

R€vtslonsborora!
eevisjonshorcrarets ti1 Ernst & Yourg
200L.

Åndle hoaorårer oE lelet hlelp
ser budsjetteres forvenleE juridisk

er budsjettsert med en økning på 3? for

og teknisk honorar.

f,ortlpqerter
Bel4)ets utgjø! beregrret konEingenE ti1 USBIJ med kr. 150,- pr. andelseier.
Kontingent ti1 Busleiefondets betales i sin helheE av USBL.

lorstkrLpsrer
Det er budsjettert en økning i forsikringspremier på 20*.

Eaerqlkostaad.r
De boligselskapene som har in[gått avta].e med Oslo Anergi har fått bundet
prisen fram Eil 30-5.2001- l budsjettet for 2oO1 er deC latts høyde for en
f,orhøyelse fra 01.O?.2001 gj ennom å øke budsjettse! i 2OO1 ned 5t på årsbasiB
i forhold tsil 20 00 -budsj ettet ,

xomu.l. åwdilfE.t
) K;nnun;f;;6iiEer er bu.rsjerrert økr me.t 3t.

)
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Drlf tElrostlader adrlnlst!aslo!
uei luasjetteres bl.a. kontollekvisita, telefon, po!tso, kopiering, event.
abotureneiter, kjøp og drift av kontormaskiDer og dataulstsyr.

Reparaaloaer os vedllhehold
SEyrets vurderfry av behoveE for vedlikebold av eiendoflunen lramkomner i
budsjetstposten. Posten vil bli konunenEert av stylet på qeneralf,orsamlingen.

øtoloEl osr nllløtlltak
oet er f.iasjetterts en avsetning tilsvarende kr 10,- pr leiligbet pr mnd
(forhøyet tsi1 nærmesEe hele tusen) -

Ånati6 &lf tEkogttladar

avgift på kabelanlegg, renhold v/byrå, inrleid
vaktsme§terEj eneste og diverse innkjøp vedlølende eiendommen.

t{er bud;Ftteres bl.a. kostnader ved transport, møter, kurs, annonsering,
gaver og f etlesarrangementer i bollgselskapet.

oslo den 31. desenber 2oo0 / 21. februar 2001

PaEteEl eldsreflter
Renteutgifte! på panEelån er beregneE i overensstserunelse med gjelde[de
vilkår. Boligselskape! har fastlenteavEale med Husbanken, og rente i Perioden
01.01.x999 - 31-12.2003 er s,5*. se forøvrig note nr. 16-

EndrirE hu6bånx1ån/a rea tapssikttq sleld
Avdrag er budsjetterE i henhold tsil gjeldende fånevilkår. se forøvrig note nr
16.

auslelereguletlpg
sEfre*E-E"fg.elskapeE ikke planlegger større vedlikeholdsarbeid e1ler på
annen tråte går ut ove! den oppsatte budsjetstrme. skulle det ikke ære
nødvendig å regulere leiene fra L.1-2oot-
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HUSORDENSREGLER FOR BADEBAKKEN BORETISLAG

I. INNLEDNING
Hver beboer plikter å påse at haD, hans husstand eller an&e som han
er ansvarlig for, eller gir adga[g til bygningene, holder ro oe orden
slik at det ikke voldes ulempe eller ubehag fo, andre beboere.

2. RO OG ORDEN
Mellom kl. 22.00 - 07.00 skal det være nattero i boligene og på

borettslagets område. I dette tidsrommet skal det ikke spilles på

instrumenter, nyttes støyende høytalere eller forårsakes annen støy
som sjenerer øwige boliger.

a) Skal det ved spesielle anledninger musiseres eller drives
selskapelighet etter kl. 22.00, skal beboeme av tilstøtende boliger
forespørres.

b) Utgangsdørene i blokkene/garasjeanlegget skal til enlver tid være
låst.

c) NøDUTGANG - Maridalsvn. 236 (hus 5): Nødutgang (vindelhapp) i hus 5
skal bare benyttes som rømningsvei i nødstilfeller.

Sorn geDerell regel gjelder at det til enhver tid på døgnet skal vises
tilbørlig hensyn til andre beboere.

3. HUSDYRHOLD
Hunde- og kattehold eller hold av an&e husdF er betinget av:

a) Husdlr kan først anskaffes eller medtas etter at søknad om det er
innvilget av styret. Dette gielder også ved eventuell gienanskaffelse
av husdr.

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

c) At dlret ikle på noen måte er til sjenanse for andre.

d) At lufling av dyr skjer under koakoll slik at en unngår at
dreeksrementer spres utover plener, veier, sandkasser, blomsterbed
etc.

e) At forskiftene ofi båndtvang etterkommes.

I'led vennlig hiLsen
Boligbyggelaget uSBr,
Forvaltniflgs- og økononiavdelingen

geidi ariksen
Regnskapsansvarl ig
Di!.t'If : 22 98 38 48
E-post: beidi.woien.eriksen@usbf .uo

woLlb!åten
Forvaltningskonsulent
22 9A 3A A6
iriggo. wollblaaten@uabl. no
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0 Den som ikke overholder pkt. 3a), b), c), d) og e) vil få eo skiftlig
henvisning om reglene fra stT et, og ved eventuell gientagelse vil
bortsetting/avliving av dlret bli kevet.

4. RENHOLD

a) Det er ik:ke tillatt å plassere "søppel" andre steder enn i
containeme i søppelbodene. Husholdningsavfall legges i anviste
beholdere, som lukkes etter bruk. Avfallet efiballeres forsvarlig.
større gienstander er beboeme selv ansva ig for
forskrifismessi g levering.

b) Hovedrengiøring av fellesrom/ -område skal foretas en gang fulig.
Ansvarsområder vil bli fastlagt av st,T et i samråd med
huskoDtakter/beboeme.

c) - Klestørking i trappeoppganger eller på an&e fellesarealer i
borettslaget er ikke tillatt.

- Banking av tepper o.l. fta balkonger er ik*e tillatt.

d) Lufting av leilighetene. Det er il*e tillatt å lufte leilighetene mot
happeoppgangene. Utgangsdørene skal holdes lukket. Det henstilles til
bruk av ventilasjonsanlegg/vinduer ved utlufting av boligen.

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

6. FELLESAREALET
Ballspill og andre støyende aktiviteter som er til sjenanse for andre

beboere er forbudt på fellesarealet.

7. DIVERSE

a) Markiser etc.
Anska{fes markiser, blomsterkasser o.l. er leilighetens innehaver
ansvarlig for at det montercs slik at det ikke oppstår fare for andre,

eller sjenerer naboer. Ved anskaffelse av markiser skal disse være av
tlpe og farge som er fastsatt av beboeme i fellesskap. Pr. idag er
det følgeDde vedtak som gielder: Bare enkle markiser i farge l)§ til
mørk gul kan oppsettes.

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

c) Tdnnlydgjennomgang i blol*ene.
På gmnn av problemer vedrørende trinnlydgiernomgang (støy) i blo!.kene
giøIes beboeme herved oppmerksom på dette, og vi ber om at det blir
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vist aLlsomhet ovenfor disse "faktiske" tekniske forhold i
borettslagets bygningsmasse.

d) Før oppussing av bademm skal stlret få skiftlig melding slik at
arbeidet kan kontrolleres. Vi giør oppmerksom på at sty.et har
inspeksjonsrett i leilighetene og kan pålegge beboer å utføre
nødvendig vedlikehold. Beboere er selv ansvarlig for alt indre
vedlikehold, og også for følgeskader på naboens leilighet som følge
av manglende vedlikehold.

e) Som husordensregler gjelder ogs særskilte tekniske besterffnelser
(f eks. Bygningsforskriftene), besteffinelser som byggefirmaer eller
leverandører måtte gi når det gielder bruk av bygningsmateriell
innendørs, samt for ventilasjonssystemer, våtrom, vann, klosetterm
fellesantenneanlegg, tekriske installasjoner o.l.

0 Beboeren blir gl§llalEilgspll}g for enhver skade som oppstår som
følge av oyertredelse av husordensreglene eller ann€n mangel på
aktsomhet.

8. HUSLEIEPVEN
Husleieloven er lagt til gmnn for disse husordensrder. Oppstår
tvils- eller tolkningsspørsmål vedrørende disse regler, eller oln andre
forhold, skal husleielovens bestemmelseroghusleiekontrakten legges
til grunn. Ethvert fiemleieforhold av leilighet eller gamsje, skal
godkjennes av stret i borettslaget i h.h.t. husleieloven og lov om
borcttslag. Kontraktsfomular kan flis ved henvendelse til st rct.

9. ENDRINGER. RETIELSER OC TILLEGG
Beboere som måtte ønske tillegg, rettelser eller endringer til disse
regler bes meddele dette til stlret i god tid før generalforsafiling.

10. MELDINCER. KI-AGER OG HENVENDELSER
Meldinger fra borcttslagets s§te ellet USBL til andelseieme ved
rundsloiv eller oppslag gielder på sarnme måte som husordensreglenes
bestemmelser og inngår dermed som en del av leiekoDtrakten. Klager
eller henvendelser til st)ret i forbindelse med husordensreglene skal
skie skiftlis.

I det beboeme ønskes lyLl(e til med sitt hjem i Badebakken Borettsla&
giøes dette i forvissning om at den enkelte husstand vil medvirke til
et godt nabofofiold og bomiUø.
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VEDTEKTER

for

BADEBAKKEN BORETTSLAG

tilknyftet BBL UNGDoMMENS SELVBYCGERLAG

vedtatt på konstituerende generalforsamling 19. februar 1987 med senere enddnger, senest 18. apdl 1989

§l
Navn, lagsform, formål ogforretningskontor

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

Laget har dessuten til formål å erverve eller forestå oppføringen av andre bygg enn boligbygg (herunder
garasjer) når de skal brukes til felles fomål for andelseieme, eller når utleie av lokalene i slike bygg skal

skje i sammenheng med lagets øv.ige virksomhet.

De$om det innen boligområdet opprettes et fellesorgan som skal ha til formål å ivareta beboernes

fellesinteresser, eksempelvis felles vattrnestertjeneste, vedlikehold etc. av felles antenneanlegg og

liiarealer, har borettslaget plikt til å være medlem av dette. Medlemskapet medfører plikt til å betale de

beløp som fellesorganet fastsetter til formålet.

Videre har laget til formål å organisere og forvalte andre tiltak som har sammenheng med andelseiemes

bointeresser.

ForretningskoDtoret er i Oslo.

Borettslaget er tilkq,ttet BBL Ungdommens Selvbyggerlag som er forretningsfører.

§2
Andeler - Ansvar

Andelene skal være på ett hundrc l(Ioner.

Andelseieme har ikke personlig ansvar for lagels forpliktelser.
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§3
Andelseiere

Bare aodelseiere i boligbyggelaget og bare enkeltpersoner (rysiske personer) kan være andelseiere i
borcttslaget. Ingen kan eie mer enn 6n andel. Likevel kan staten, kommunen, USBL eller annen
institusjon eller sammenslutning med samfunsn)4tig formål eie inntil 30% av andelene i borettslaget, i
sarnsvar med § 13 ar)]let ledd i lov om borettslag. Andelene behøver ikke være ffemerket for en bestemt
juridisk person. Dog kan ORAS A/S eie andel 050 innenfor den totalramme på 30oZ juridiske personer

som loven setter.

Andre enn ektefeller eller penoner som i minst to år naturlig har utgiort en husstand kan ikte tegne andel
sammen eller erverve den i fellesskap på armen måte enn ved arv. Har flere arvinger i fellesskap eller et
dødsbo ervervet andel, kan borettslaget pålegge arvingene eller dødsboet innen 6 mfuieder etter at
pålegget er mottatt å overdra andelen med borettsinnskudd til en person som styret godkjenner.

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

§4
Overføring av andel

En ardelseier har rett til å overdra sin andel etter reglene i lov om borettslag §§ l5 og 16.

Andelseier som ikke har betalt borettsinnskudd, kan bare overda andelen til en person som st ,ret utpeker
dersom ikle stret gir samtykle til annet.

Kn)tter det seg borettsinnskudd til andelen, kan andelefl ikke gyldig overdras eller erverves uten at
crververen samtidig overtar borettsinnskuddet.

§s
Godkjenning av den nye andelseier

Den som har ervervet en andel må godkjennes av styret for at erveryet skal bli gyldig overfor laget.

Stliet skal nekte godkjenning de$om e ervet vil være i strid med § 3 i disse vediekter, jfr. § 13 i lov om
borettslå9.

Styret skal også nekte godkjenning dersom overdragelsen er i strid med bestemmelser om
overdragelsesprisen, husstandens størrelse eller liknende forhold som måtte være fastsatt eller godkjent av
den offen ige kredittinstitusjon som har gitt laget lån. Videre kan stlret nekte godkjenniDg når det elle6
er saklig grunn til det. Godkjenning kan - utenom de tilfeller som er nevnt i armet ledd - ikke nekes
dersom andelen er ervervet av andelseiercns ektefelle eller andelseierens eller ektefellens slektninger i rett
oppeller nedstigende linje, søsken, adoptivbam eller andre som faktisk står i adoptivbams stilling, eller av
noen som andelseieren i minst 2 år har hatt felles husstand med eller hadde felles husstand med ved sin
død. Heller ikke kan godkjenning nektes når overdragelsen er et nødvendig ledd i bytte av boliger, og den
tidligere ardelseier skal ta i varig bruk sofi bolig den bolig han fiir ved byttet.
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Nekter st,'ret å godkjenne erververen som andelseier, skal det gi erververen og overdrageren skdftlig
melding om dette innen 30 dager etter at det mottok søknaden om godkjenning. I meldingen skal gis
opplysning om gmnnen til avslaget og om at dette er endelig dersom søksmål ikke er reist innen 30 dager

etter at meldingen er mottatt.

Har stlret ikke innen fristen gitt melding med oppl).§ninger som nevnt i {erde ledd, er erververen å anse

som godkjent. Godkjenning kan trekkes tilbake innen ett fu dersom opplysninger av betydning for
godkjenningen er uriktige eller holdt tilbake, og erververen har eller burde hatt kjennskap til dette.

Nåi en andel skifter eier, skal den Dye eier gi melding herom til boættslaget, selv om stfets godkjenning
ikle er nødvendig.

§6
Forkjøpsrett

Dercom andel overdras, har andelseieme i boreftslaget og demest de ørdge andelseieme i boligbyggelaget
- utpekt av styret i boligbyggelaget -forkjøpsrett. Borettslagets st re skal dra omsorg for at de som er

nevnt i første ledd får høve til å giøre forkjøp$etten gjeldende og på deres vegne gjøre retten gieldende
irmen 30 dager ette! at borettslaget har mottatt søknad som nevnt i § 5, ferde ledd eller en annen skiftlig
melding om at andel er, eller ønskes overført på nærmere oppgitte prisvilkår. Blir andel overført på
gunstigere vilkår for erververen enn det som er opplyst i meldingen eller blir andelen overført senere enn
4 måneder etter at meldingen er moftaft, skal ny melding sendes og for§øpsrett kan bnrkes innen ny frist
som nevnt i forrige punktum. Retten kan iLke giøres $eldende ved slik overføring av andeler som
omhandlet i vedtektenes § 5, hedje ledd, tredje og fierde punktum.

Stret bestemmer på grunnlag av ansiennitet hvilken andelseier som skal fll overta andelen. Ansiennitet i
borettslaget er avgiørende ved tildeling av ledig leilighet. Ansienniteten settes likt for alle ved første
gangs irmflytting. Står 2 eller flere søkere likt med hensyn til ansiennitet vil husstandeis størrelse, antall
bam, bamas kjønn og alder være avgiørende. Står 2 eller flere fortsatt likt, skal styret ta hensyn til sosiale
og medisinske grunner. Andelseier som søker om å bltte seg over til leilighet av samme størelsesorden
som den han bebor, skal ha forkinnsrett før leiligheten tildeles søker fra mindre leilighet.

Andelseier som vil overta ny andel, må stille sin tidligere andel til rådighet for borettslaget. Det gjelder
selv om andelen tilhører flere. Styret tildeler andel etter reglene i første og amet ledd.

Dersom andel overdras eller blir stilt til rådighet etter tredje ledd, og ingen andelseier i borettslaget er
interessen i å overta andelen, utpeker st ret i boligbyggelaget den som skal Iil overta andelen.

Løsningssurnmen skal være betalt innen 2 ftåneder etter at søknad eller melding som nevnt i aor.ret ledd er
mottatt av laget, likevel slik at oppgrør ikke kan kreves før en måned etter at løsningssummen er endelig
fastsatt. Nå! det ili*e er til vesentlig ulempg kan borettslaget likevel besternme at deo forkjøpsbercttigede
skal betale et rimelig forskudd etter at forkjøpsretten er brukt.
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§7
Stlre

Låget skal ha et styre som skal bestå av en leder og 2 - 4 andre medlemmer med like mange

varareptesentanter.

Funlsjonstiden for lederal og de øvrige styremedlemmer er to år, dog slik at 2 av medlerffnene etter
loddhekning trer ut etter første drifisår. Varareprcsentanter velges fol ett år. St Temedlem og
varareprcsentanter kan gienvelSe§.

Boligbyggelaget har reft til å oppnevne I st)rcmedlern med vararepresentant. Ellers velger
gcneralforsamlingen styremedlemmer og valarepresentanter, se dog lov om borettslag § 8, aruret ledd.
Leder velges ved særskilt valg. St)ret velger innen sin midte nestleder og sekretær.

§8
S§rets vedtak

Stlret kan treffe vedtak når minst hah?arten av medlemmene er til stede og stemmer for vedtaket.

St),ret kan ikke uten at generalforsamlingen med minst to hedjedeler av de avgitte stemmer har
samtykket:

L Ombygge, påbygge eller rive de husene laget eier, bygge nye boliger, selge eller kjøpe fast
ciendom eller på aimen vesentlig måte endrc bebyggelsen eller tomten.

2. cjemomføre tiltak i samsvar med de formål som er nevnt i § 1, hedje ledd når tiltaket fører med
scg økonomisk ansvar eller utlegg for laget på mer enn 5 prosent av den fulige husleie.

§e
Firmategning

Leder (nestledeO og ett styremedlem i fellesskap tegner lagets firma. Sfyret karr gi Fokura.

§ l0
Generalforsafiling

Den øverste myndighet i borettslaget utøves av generalforsamlingen.

ordinær generalforsamling holdes hvert år innen 30. mai.

Ekshaordinær generalforcamling holdes når stlret eller boligbyggelaget finner det nødvendig.
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Likeså skal generalforsamlingen in kalles når r€visor eller minst en tiendedel, dog minst tre, av

andelseierne skiftlig kever det, og sarntidig oppgir hvilk€ saker som ønskes behandlet.

Iff*alling til genemlforsamling skal skje skriftlig til medlemmene med varsel på minst 8, høyst 20 dager.

Det skal dessuten gis skiftlig melding til boligbyggelågel Ekshaordinær geneElforsamling kan likevel,
om det er nødvendig, innkalles med korterc frist som dog skal være minst 3 dager.

Saker soln en afldelseier ønsker behandlet på den ordinære geoeralforsamling, skal nomes i irmkallingen
når det settes fram kmv om det senest åtte uker før generalforsarnlingen.

§ 11

Saker som skal behandles på ordinær generalforsamling

På den ordinære generalforsamling skal disse sakene behandles:

1. Konstituering.
2. fusmelding lia styret.
3. Årsoppgiøret, og i denne sårnmenheag spørsmål om anvendelse av overskudd eller dekning av tap.

4. Spørcmå om ansvarsliihet.
5. Eventuell godtgiming til styet.
6. Andre saker soo er nevnt i innkallingen.
?. Valg av de medlemmer til styret som er på valg.

Skal et forslag som efter lov om borettslag flå vedtas med minst to tredjedels flertall kunae behandles, må

hovedinnholdet være nevnt i imkallingen.

§12
Møteledelse og avstemning

Genemlforsamlingen ledes av leder i stlret, ellel en møteleder, valgt av generalforsaf ingen.

Med de unntak som følger av loven eller vedtektenq jli. §§ 8 og 15, avgøres alle saker med alminnelig
flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmeliltet giør møteldelens stemme utslaget. Har møtelederen
il*e stemt, eller det gielder valg, avgiøres det ved loddtrekning,

§ 13

Revisor

Borcttslagets revisor skal være den som til enhver tid er valgt til revisor i boligbyggelaget.
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§14
Parkering og parkdingshus

I borettslag med pa*eringshus og opparbeidede henstillingsplasser for biler er det forbudt for andelseiere

og deres husstand (evnt. ftamleietakere og deres husstand) å parkere biler på lagets inteme veier.

Andelseier som eier eller disponerer bil (evnt. firmabil) har i den utstrekning det er ledige plasser i
parkeringshuset rett og plikt til å leie parkeringsplass i dette mot å betale fastsatt iimskudd og å erlegge en

manedlig leie som til enhver tid blir fastsatt av styret. Det satnme gielder om andelseierens husstand
(eller evnt. framleietaker eller hans husstand) eier eller disponererbil.

§ ls
Endringer i vedtektene.

Ilndringer i borettslagets vedtekter kan bare besluttes av generalforsamlingen med minst to tredjedeler av

de avgitte stemmer.

Ilndringer i vedtektene er ik*e gyldige uten samt)4&e fia boligbyggelaget.

§ 16

Forholdet til borettsloven

Iror alle forhold som disse vedtektene ikke har besternrnelser om, gielder reglene i lov om borettslag av 4.
Itbruar 1960,jfi. lov om boiigbyggelag av sarme dato.
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