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STYRETS
O PPGAVE R

Styret skal lede boligselskapet i samsvar

med lov, vedtekter og vedEk på general-
forsamlingen/sameiermøtet.

Styret kan treffe vedtak i alle saker med
mindre beslutningsmyndigheten gjennom
lov, vedtekter og vedtak er llyttet til
generalforsamlingen/sameiermøtet.

Noen ov styrets viktiSste oppgover:

. Styret avholder styremøter så ofte som
boligselskapets anliggender tilsier det.
Styret skal føre protokoll fra sine møter

. Styret vedtar budsiett og nødvendige
reguleringer av husleie/fellesutSifter

. Styret foretar bestillinSer og anviser
fakturaer dl betaling

. Styret tar beslutninger om bruk av

midler til drift ot vedlikehold

. Styret godkjenner nye eiere of behandler
søknader om framleie, bygningsmessige
endringer etc

. Styret behandler klagesaker og vedtar
eventuelle reaksjoner i form av advarsel
eller oppsigelse av leieforholdet

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

. Styret opptrer som arbeidsgiver for
vaktmester, renholder m fl

TNFORMASJON
TIL BEBOERNE

lnformasjon til beboerne Bis vanliSvis

av styret og henvendelser bøt derfor i

utgangspunktet rettes til styret.

USBL bør imidlertid kontaktes
når det Bjelder:

. Beuling av husleie/lellesutSifter, purringer
og fravikelse (USBL Kundeservice)

. salg av bolig (Garanti, tlf 22 98 38 20)

. Taksering av bolig (USBL Teknisk)
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- Driftsoversikt 200 I og budsjett 2002

- Noter til driffsoveGikt 2001
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Side I

BORETTSLAGET BADEBAKKEN

Til borettshaveme

Det innkalles til odinær genemlforsamling i Borettslaget Badebakken

Tid og sted: Tirsdag 19. mars 2002 kL 20.00, fellesrommet i Maridalsveien 242

SAKSLISTE

A. Spørsmål om møtet er lovlig innkalt

1. Konstituering

l.l Valg av møteleder
1.2 Valg av sekretær

1.3 Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen sarnmen med møtelederen
1.4 Opptak av navnefonegnelse
1.5 Godkjenning av saksliste

2, Årsmelding fra styret

3, Årsoppgløret

4. Spørsmål om ansvårsfrihet for styr€t

5. Evenluell godtgiorelse til styret og relisor

6. Vålg

oslo, den 4. mars 2002

BORETTSLAGET BADEBAKKEN

STYRET

VEDLAGTE NAVNESLIPP FYLLES UT OG LEVERES VED INNGANGEN.

Side 2

Stwets innstilline til de saker som skal behandles på borettslaqets ordinære qeneralforsamlins

den 19. mars 2002:

Såk 1: Konstituerinq

Innstilling til de respektive posterblir lagt fram på generalforsamlingen.

Sak 2: Årsmeldine fra stvret

Årsmelding for 2001 følger vedlagt og anbefales tatt til ettenetning.

Sak 3: Årsoppgiøret

Drifisoversikt 2001, ove$ikt over eiendeler og gield pr. 3l .12.2001 og budsiett for 2002,
sirmmen med kommentarbrev fra USBL'S forvaltningsavdeling følger vedlagt.
Revisols beretning blir opplest på generalforsamlingen.

3.1 Folslas til vedtak

Driftsoversikten for 2001, som viser en reduksjon i disponible midler
på kj. 354.587,- anbefales godkjent.

Det bekeftes i denne sammenheng at alle inntekter og utgifter borettslaget har,
er medtatt i den ftemlagte driftsoversikt.

3.2 Budsjett for 2002 anbefales tatt til orientering.

SDørsmål om ansvarsfrihet for stvret

Stlret foreslås meddelt ansvarsfiihet.

Sak 5 Eveptuell sodteiørelse til styret os revisor

Forslag vedrørende godtgjørelse til stlret for det forløpne år ftemlegges
på generalforsamlingen. Honoramota fra revisor refereres og anbefales godkjent.
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Srk6: V.ls

Valgkomiråørs innstilling btir lagt 6trn på gat€ralforsamlingen'

side 4

BORETTSLAGET BADEBAXXEN

Artrnelding
April 2001 - mais 2002

Styret har I dBnne perioden bestålt av følgendc rBpresentanten6.1 valg 8v led€r.

6.2 Valg av 2 m€dla D€r lil sqæL

6.3 Valg av 5 vramedlernm6 til sty€t.
6.4 ValgavrEprr§€ob i samei€i.

6.5 Vali av z åelegatø m/varadclcgal til USBk g€neralfotsamling 14 5'2002'

6.6 Valg av valgkonite.

AlrdBrs lirediaas Wåglr, sty€leder
&hn Rune Kvåle, n€sueder
Sissel Dammsn
Henrielt€ Karlstad
Tor qrnner Nysiad

StyrBt8 rraraEprBentader

øyvin Slungård
Nlcolal Stemeng
Kne WsBnBldoH
Anders Johnsen
Andreas Tv€ltereld

BotettBlegstt repræcntant i sam€i€,|:

Andrea3 Tveltereid

iiiaruabvaiso 232, O4{t7 Oslo
lrad&lswien 236, ø67 Oslo
Maddalswlen 236, 0467 Oslo
Maidalsvelen 240, (X87 Oslo

eridablrsi€n 236, ø67 Oslo

Maddalsveien 236, 0467 Oslo
iraruabveirn 238, ø67 Oslo
Maiidalsrehn 236, 0167 Oslit
Måddalswien 234, (N67 Odo
Maddalsvelen 232, 0467 Oslo

Marldalsveisn 232, 0467 Oslo



1. Styrets arbeid

I denne styreperioden har det vært avholdt åtte styremøter og det har blitt anange( fire
dugnader Vi har behandlet en rekke klagesaker fra beboere. Det har i 2OOl blitt solgt 5
leiligheter, og vi ønsker de nye beboeme velkommen til borettslaget. Styrets arbeid harvært
konsentrert om å foNalle borettslagets økonomi på en forsvarlig måte, om
vedlikeholdsoppgaver og bomiljøtiltak.

Styreleder har ledet styremøtene og hatt ansvar for den løpende kontakt med USBL.
Protokollføring har gått på rundgang blant styremedlemmene. Anders Mediaas Wagle, John
Rune Kvåle og Sissel Dammen deltok på USBL'S seminar for tillitsvatgte på Li ehammer
høsten 2001.

Ved årets generalforsamling står John Rune Kvåle og Sissel Dammen på valg, sammen med
alle varamedlemmene. Anders Mediaas Wagle fratrer på grunn av økt arbeidspress.

2, økonomi
Våre lån i Husbanken e. bundet til fastrente på 5,5 o/o frem tit 31.12.03.

De av borettslagets medlemmer som har valgt å selge i løpet av året, har nytt godt av den
generelle prisveksten på boliger. Leilighetene som har blitt solgt har gått for til dels meget
gode priser.

Det meste av husleien går til å betale renter og avdrag på lånene i Husbanken. Nårrenterog
avdrag stiger vil dette på sikt få innvirkning på husleienivået. Vi beUakter likevel økonomien
som så god at vi valgte å sette husleien ned med 10 yo fra 1. juli 2001.

Borettslaget harfortiden god likviditet. Arets driftsoyerskudd viser disponible midler på kr.
2.285.430. Dette er likevel en nedgang fra ,orårets k. 2.640.017, noe som skyldes bl.a.
husleiereduksjon. Styret foreslår at disponible midlet $.31.12.2001 overføres tjlfremtidig
drift.

3. Reparasjoner og vedlikehold

Det har blitt foretatt div€rse løpende vedlikehold av boligmassen. Det har også blitt utført
løpende vedlikehold av grøntområdene, i regi av Grøntkomit6en.

Det er avholdt ekstraordinær generalforsamling om mulig bygging av balkongerog utbygging
av lofl Prosjektene er i prosess.

Det er satt opp peis/grill på uteområdet tl allmenn benyttetse.

side 6

Hver oppgang har av styret fått godkjenning til i 2OO1 å bruke kr. 3.OOO til trivsetsfremmende
tiltak som gardiner, bilderog blomster. Dette har beboeme i inneværende periode bare i ljten
grad benyttet seg av.

Alle hus har fått nye callingantegg.

Det arbeides for tiden med planer om oppussing av fellesoppganger.

Det arbeides med oppgradering av strømforsyning tjl borettslaget.

Viminner om at private eiendeler som foreksempel brune. og hvitevarer, ikke skathensettes
på fellesareal, hvilket iår2OO1 medtørte ekstakostnader for fellesskapet.

4. Grøntkomit6en

Vi har også i år hatt en svært aktiv Grøntkomit6. Den har avholdt en rekke møter gJennom
året, og har fortsatt arbeidet med bl.a. oppsefling av treg.ierdene. Vi minner om at
Grøntkomit6en ønsker seg flere medlemmer, og at deltakelse herer et godt utgangspunkt for
de som ønsker å påvirke utformingen av vårt felles utemilrø.

5. Ytre miljø

Styret er ikke kient med at selskapets virksomhet påvi*er det ytre m,ljøet.

6. Bjølsen servicesentral

Vaktmestrene ved Bjølsen Servicesentral har utført faste arbeidsoppgaver. Vaktmestrene
tefies påldt.22'1l8 3179 afie hverdager meflom kt. 10 og .11. Normatt vil de kunne tøse, eler
svare på, henvendelserom de fleste praktiske problemer som kan oppstå i leiligheten,
inkludert vannlekkasie. Det er ikke nødvendig å kontakte styreleder tor slike praktiske
spørsmå1.

Vi minner igjen om at det er uhetdig at vaktmestrene må bruke tid på å ordne opp i rot i
søppelskurene utenfor Maridalsveien 232 og 240. Dette ertid som kunnE vært benyttet til
vedlikeholdsoppgaver. Styret oppfordrer beboeme tilå benytte begge søppetskurene, slik at
ikke skuret ved 240 til stadighet er overfylt.

7, Husordensregler

Som vanlig minner styret om at husordensreglene gjelder for alle, både de som eier og de
som leier leiligheter i borettslaget. Klagerpå brudd på husordensreglene må leveres skriftlig
iil styret, og vil da bli behandlet på førstkommende styremøte. Stadige og vedvarende brudd
på husordensreglementet kan føre tit oppsigelse av leieforholdet. D;fte gjelder både Oe som
eier og de som leier leilighetene. Husordensreglene erfor øvrig gjengitt lenger bak i heftet.

side 5
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I
Å 8. vaskinolt

I Vi benytter for tiden et vaskebyrå. Hvis vi skat ha irivetige oppganger, må imidtertid også

I beboeme ta ansvar Styret oppfordrer beboeme til å rydde opp etter seg selg eller bama når

,6ppgansene blir skitnet til, samt reme sykler, bamevogner, mv, fra oppgangene.
,/t/ | 9. Kiønng

Vi minner igj6n om al kjøring i gården og på gangveiene ikke ertillatt. Dette hardessvene
forlsa( selv etter at styret satte opp bom foran gangveien høsten 1999.

Oslo, 27. februar2002
Badebakken Borettslag

{iå,ifi rt,{. &ruStyreleder , Nesfleder

Styremedlem Styremedlem ,l rstyremedlem ,_ _sHD,/*"^l^ i'C*.- ilg1'"l il;*nc6^/*M'
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=Jl EnNsr*YouNc

Til generalfo$amlingen i
Badebakken Borettslag

NO 976 339 337 MVÅ

Erftr & Yoon8 As Iel. +a) 22 01 60 Ao
lullns Brre 2 ra\ -4722 rruoq(
Ponboks$3a 5l Olavspla$ wwwey.no

Medlehmq av Den no6ke Revisodorenins

Revisjonsberetning for 2001

Vi har revidert å^regnskapet for Badebakken Borettslag for regnskapsaret 2001, som viser en reduksjon i
disponible midler på k 354 587. Vi har også reviden opplysningene i årsberetningen om årsreg4skap€t og
forslag til anvendelse av disponible midler. Årsregnskapet består av driftsoversikt, ove$ikt ovet eiendeler
og gjeld og Doteopplysninger. fusregnskapet og årsberetningen er avgitt av borcttslagets st):re og
fonetringsfører. Vår oppgave er å uttale oss om år$egnskapet og øwige forhold i henhold til kavene i
revisorloven og lov om borettslag.

Vi har utføt revisjonen i samsvar rn€d ,evisorloven og god revisjonskikt i Norye. God rcvisjonskikk kever
at vi planlegger og utfø.er revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at å$regnskapet ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjonen omfatter kontroll av utvålgte deler av materialet som
underbygger infonnasjonen i årsregnskapet, urklering av ben),ttede regnskapsprinsipper og vesendige
regnskapsestiruter, samt vurdering av inn}loldet i og presentasjonen av årsregnskap€t. I den grad det følger
av god revisjonskikk omfatter revisjonen også en gjennomgåelse av bo.ettslagets fo.muesforyaltning og
regnskåps- og inteme konaollsystemer. Vi mener at vår rcvisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse.

. årsregnskapet er avgitt i sarrsvar med lov og forskifter og gir et uttrykk fol borettslagets økonomiske
stilling 3l.desember 2001 og for drifteD i regnskapsåæt i overensstemDelse med god regDskapskikt i
Norge

. stFet har oppfylt sio plilit til å sørg€ for odendig og oversiklig registrering og dokumentasjon av
regnskapsopplysninger i samsvar med 1ov og god regnskapskikl i Norge

. opplysningerc i årsberetningen om iirsregnskapet og forslag til anvendelse av disponible midler er
konsistente rned årsrcgnskapei og er i samsvar med lov og folslaifter.

,Arendal, BeBen, Bø, Onmmen, Fønav,& aredrikiad,
Holmefiand, Honen, Hø^eio$, Kon85beB, Kra8elo,
K*tiansånd, Larvik, Leånger, Lillehammer, Most M,lo,
Nolclden, O\lo, OflJ, PorRtunD4\en, S.nderp,d, SonlJnd
Su\a"ser. 5reintre, Trondheim, Tø-sbe'q, v,le',und Ålerund

Oslo,5.

Partner/Statsautorisert revisor
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Driftsoversikt

Drifts inhtekter:
Husleieinntekter
Leieinntekter p. plass/garasie
Andre leieinntekter
Renteinntekter
Andel renie-/fi nansinnt., sameie
Andre driftsinntekter
Andel driftsinntekter i sameie

Sum driftsinntekter

Driftskostnader:
Lønnskostnader
Styrehonorar
Arbeidsgiveravg., pensjonskostn.
Revisjonshonorar
Forretningsf ørerhonorar
Andre honorarer
Kontingeni boligbyggelaget
Forsikringspremier
Energikostnader
Kommunale avqifter
Andre driftskostnader eiendom
Driftskostnader administrasjon
Reparasjoner og vedlikehold
Påkostninger
økologi og miljøtiltak
Andre kostnader
Andel driftskostn., sameie
Finanskostnader

Sum driftskostnader

Res.føa endr.lanqs.Doster

Endring langsiktige poster:
Endring varigs drift smidler
Endring langsiktig gjeld

Netto endr.lanqs,poster

Note Beløp 2001 Beløp 2000 Budsjett200l Budsj€tt2002

3,785,352 3,9a4,624 3,984,000 3,586,080
0 16,000

4,246 12,375

o 4,624
40,422 56,788

00
45,000 39,200

11,000
0

'11,000

01

2 193,757 181,960 135,000 135,000
495 250 0 0

4,02a,273 4,256,619 4,175,000 3,771,280

67,328 76,715
53,000 51,000
16,966 18,008
4,932 4,200

B9,920 91,570
41,763
13,750 12,600

55,500 57,645
52,530 54,106

5,000 6,200
84,000 84,000

4,011 20,000 40,000

't 6,000 '16,480

14,000 14,000

4

5
6
7
I
9

115,160
287,204
304,549
54,58'l
7,713

158,3s2
83,'160

0
27,A23

236,160

232,935
299,020

54,271
5,590

385,454
0
0

290,622
318,270

98,266 119,000 142,A00
250,000
309,000
170,300 75,000

4,120 5,000
350,000 360,500

00
10,000 10,300

,,0

11

19,397 65,000 65,450
246,953 241,OOO 258,15'l

2,027,7SS 2,075,215 2,030,000 2,030,030

3,590,161 3,675,204 3,795,450 3,828,554

434,112 581,415 t57.2741

16,501 (156,913) 0 0
(809,200) (810,305) (80e,000) (1,276,100)

(792,699) (967,218) (809,000) (1,276,100)

Netto endr.disponibte midter tz tfsafga-] 85,80, (4rrlsot (i"333'3?4)
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Eiendeler og gield

Note 2001 2000

Kortsiktigo poster

Omløpsmidler:
Debitorer
lnnestående i USBL
Plassering i USBL PPV
Husleierestanser
Andel omløpsmidler i sameie

Sum omløpsmidler

Kortsiktig gield:
Forskuddsbetalte husleier
Kreditorer
Påløpte renter
Påløpte kostnader
Depositum garasjer
Påløpte avdrag, Iangsiktig gjeld
Andel kortsiktig gjeld i sameie

Sum kortsiktig gjeld

Netto disponible midler

3.166.601 3.4,fi.880

0
852,430

2,283,452
6,444

23,875

't7,600
',,236,501

2,127,514
22,522
7,742

40,305
136,089
501,243

0
300

202,300
934

21,418
9,728

512,369
25,000

300
202,300

744

aa\172 771,A63

12 2,285,430 2,640,017
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Eiendeler og gield

2000

Langsikligs poster

Anleggsmidler:
Eiendom - Tomt
Eiendom - Boligbygg
Eiendom - Fellesanlegg

Sum anleggsmidler

LangsiKig gjeld
Pantelån Husbanken

Sum langsiktig gjeld

lnnskuddskapital
Andelskapilal
Ligningsverdi eiendom
Pantstillelser

13

14

4,6'19,994
79,317,900

305,535

4,619,994
79,317,900

322,O37

84,243,4L9 84,259,931

36,251,700 37,060,900

36,251,700 37,060,900

15

'16

't7

40,823,129
8,400

27,436,526
77,277,129

40,823,129
8,400

23,857,849
78,086,329
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Note l) Andrs leieinntekter

3806 lnnbet.fratidligereavsk.teie
3846 Utleie av tellestokaler
3849 Diverseleieinntekter

Sum andre inntelter

Note 2) Renteinntekter

0030 Høyrente
8052 Renteinntektermellomregning
8060 Andrerenteinntekter

Sum renieinnlekter

Note 3) Lønnskostnader

5100 Fast lønn til ansatte
5129 Annen lønn
5150 Påløpneferiepenger
5360 Honorarer

Sum Iønnskostnader

Noto 4) Andre honorarer

6714 Tilleggsli.forretningsfører
6716 Honorarkostnaderøvrige
6730 Teknisk rådgivning andre
6731 Teknisk honorar USBL

Sum andre honorarer

Note 5) Energikostnader

6200 Elektrisk energi
6203 Nettleie

Sum energikostnader

Note 6) Kommunals avgifter

6320 Renovasjon
6321 Vannavgift
6322 Avløpsavgift

Sum kommunale avgifter

2001

7 550
0

696
I246

155 938
36 688

.t 131
193 757

54 000
1 650
6 678
5 000

67 32A

3 200
29 389

0
I 174

41 763

206 26a
80 937

287 204

124 797
70 336

105 416
304 549

2000

10 657
1 200

518
12 375

127 514
52 820

1 626
181 960

58 500
't 0 550
7 665

0
76715

0
0

4 011
0

4 011

122 038
110897
232 935

124 686
69 768

104 566
299 020
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Noter til regnskapet

Note 7) Andre driftskostnader eiendom

OO21 Renhold v/byrå
6390 Andredriftskostnader
6392 Containerleie/tømming
6400 Leie av maskiner
6500 Verktøy og redskaper
6550 Lyspærer,lysrør,sikringero.l.
655'l Nøkler, låser o.l.
6950 Kabel-TV

Sum andrs driftskostnader eiendom

Nots 8) Driftskostnader administrasjon

6800 Kontorrekvisita
6820 Trykksakergenerelle
6825 Kopiering
6940 Porto
7370 Møter,konferanser

Sum driftskostnador administrasjon

Note 9) Reparasioner og vedlikehold

0022 Blikkenslager
0023 Glass/vindu
0024 Betong/grunnarbeide
0025 Garasjeporler/inngangsdører
0026 Gartner/grøntanlegg
0027 Veier
0028 Matr. kiøp for rep og vedl.
0029 Skadedyrutrydding/inspeksjon
0031 Ventilasjonsanlegg
0034 Annet vedl. tekn. anlegg
0041 Tak
6600 Håndverkerarbeid,øvrige
6602 WS
6603 Elektro
66'l'l Heiser
6612 Lekeplasser
6630 Egenandelforsikring
6641 Malerarbeider
6642 Snekkerarbeid

Sum reparasjoner og vedlikehold

2001

0
0

I927
1 190
7 126

0
2 915

34 423
54 581

0
0

3 055
1 258
3 400
7 713

0
6 584

0
'10 638
6 752

0
6 693

14 249
3 844
1 773
6 468

0
23 920

7 762
42 038

0
0' 't7 600

',0 032
'158 352

2000

1 459
12 593

0
'160

232
2 495

31974
54 271

249
150

2 334
941

1916
5 590

1 525
5 334
1744

11 093

2 903
2 660
6161

0
0
0

1014
31 986

964
102193

1 440
5 000

't 65 680
12 233

385 454
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Noter til regnskapet

Note l0) Andre kostnader

7718 Fellesanangemenlibrl
7740 Kurs for tjllitsvalgte i brl
7770 Betalingskoslnader
7790 Andre kostnader
7795 Husleietap

Sum andre kostnader

Note I l) Finanskostnader

7771 Andre gebyrer
8'150 Renterhusbanklån
8153 Påløpne renter
8174 Andrerenteutgifter

Sum finanskostnader

950
23 500

2 465
576

27 A23

576
2 038 349

-'t1 't26

0
2 027 799

5127
12 400

641
1 230

0
t9 397

576
2 082 a55

-8 266
50

2075215
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Note 12) Disponible midler

Disponible midler er redusert med kr. 354.587,- i2001. Totale disponible midter pr. 31.12.0j utgjør
kr. 2.285.430,-. Boligselskapet har god likviditet.

Note 13) Anleggsmidler

Eiendom - tomt:
Kostpris ved kjøp avtomta. Eiendommen er stillet som sikkerhet for pantesikret gjeld.
Eiendom - Boliqbvoo:
Kostpris for oppføring av bygninger, bygqeår 1988.

OpDlvsninoer om boliqselskaoet:

- Forsikring: Boligselskapels eiendommer er forsikret på gflJnnlag av
huseierforsikring med bygningskasko i "if...' skadeforsikrjng.
Polise nr.: 306'1179.

- Tomt: Ateal5.479 m2, g -222, b.r.142.
- Skattetakst: Kr. 20.035.000,-.

Note14) Langsiktig gjeld

Navn Lånenr Opptaks
år

Lånebeløp SaldolB Avdrag SaldoUB

banken 74234 5.5 00,000 9.200.000 00 9,000,000
anken 81075 55 0,000 11.S60 000 1.700.000

Husbanken 810S1 55 0,000 12.383.200 200 12.114.OOO
Husbanken 84004 55 4.000.000 3 720 80,000 3,640,000
Sum 40,460,000 37,263, 809,200 36.454.000

Av samlet lånebeløp er kr 202,300 ført som kortsiktig gield i batansen.

Se også punklet «pantegjeldsrenter» under Budsjett 2002.

Mlkår for boliqselskaoels lån:

1-3. Lån tiloppføring fra 1988. Halvarljge forfall.
Avdragene følger følgende nedbetalingsplan. Første forfall var 1.4.97.

2o/o avdrag lil 01.04.2002 (første 5 år)

1_"/" _av.d!"?s ljl 9l ,q48gg O!§te . -6 
år)

670 avdrag ti|01.04.2019 (siste 11 år)
Lånene vii være nedbelal iår 2019.

Renten er bundet tilen fast rente på 5,5% i 5 årfom. 01.01.99.

4. Lån til oppføring fra 1989. Samme vilkår som for lån 1-3.

Avdragene startet 2 termin 1997.

Note 15) Lellighetsopplysninger:

Leilighetsnoten blir utdelt på generalforsamlingen.

Omsetnino av leilioheter
Hos USBL registreres alle omsetningsprisene for leiligheter som blir overført i boligselskapet.
Disse opplysningene vil alltid være viktige for den som skal selge, fordi de gir en antydning om
prisnivået i boligselskapet. For å få frem jndividuelle forskjeller kan USBL gi en takst til den enkelte
som opplyser om leilighetens kvalitet og antatte markedsverdi.

Note l6) Ligningsverdi eiendom

Boligselskapets ligningsverdi er som følge av vedtak i Stortinget øket med 15% i forhold tjl troråret.

Note l7) Pantstillelser

Bo.etlsinnskuddet er en del av boligselskapets panlstillelser.

Andel inntekter/utgifler i sameie refererer seg til boligselskapets andeler i Bjølsen Servicesentral
og Bjølsen Garasjesameie. For nærmere spesifikasjon se fullstendig regnskap bak i hefle.

Oslo, den 26.2 2002 Boligbyggelaget USBL

I styret:

Anders Mediaas Wagle /s/

John Rune Kvåle /s/

Henriette Caroline Karlstad /s/

Tor Gunnar Nystad /s/

Sissel l\4arie Dammen /s/

Forvallningsdirektør

Jens Veiteberq /s/
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BUDSJETT 2OO2

Budsjettet for 2002 står i høyre tallkolonne på første side i regnskapet. Det er satt opp
med utgangspunkt i det budsjett som ble vedtatt av styret sist høsl. For poster hvor en er
kjent med nye og endelige tall er budsjettet justert der dette ga vesentlige awik.
Budsjettet vil gien reduksjon av disponible midler på kr 1.333.374,-

Budsjetlpostene "andel i sameie'er basert på budsjettet tjl Bjølsen Servicesentral.

Husleieinnteliter
Leieinntektene er oppsatt ut fra nåværende leie på årsbasis.

Lønninoer oo fedepenqer
Posten er beregnet økt med 3% og dekker lønnsutgifter til vaktmester, våskehjelp m.m.

Stvrehonorarer
Honoraret er budsjeltert med utgangspunkt i tidligere års bevilgede honorar.

Arbeidsqiveravqift
Det betales 14,1% arbeidsgiveravgift av all utbetalt lønn og styrehonorar.

Revisionshonorar
Revisjonshonoraret er budsjettert i h t gjeldende avlale med Ernst & Young. Endringen i f
t f,oråret har sammenheng med mva-reformen.

Forretninqsførerhonorar
Fonetningsførerhonoraret er budsjettert i h t gjeldende kontrakt. Det er ikke budsjeltert
økning i honoraret for 2002 for tilknyttede boligselskap.

Andre honorarer
Her budsjetteres forventet juridisk o9 teknisk honorar.

Kontinqent boliqbvqqelaq
Beløpet utgjør beregnet kontingent til USBL med kr. 150,- pr. andelseier. Kontingent til
Husleiefondet betales i sin helhet av USBL.

Forsikrinqspremier
Det er budsjettert en økning j forsikringspremien på 20o/o.

Eneroikostnader
Denne budsjettpost dekker boligselskapets utgifler til fellesstrøm
og llernvarme.

Strøm:
Siden strømprisen nå er høy I markedet, er ikke en inngåelse av fastprisavtaler lenger like
gunslig. Borettslaget har derfor inngått en kraftforvaltningsavtale i stedet og denne vil
sannsynligvis over tid gi lavere strømpris enn markedspris. På grunn av de slore
endringene i skømmarkedet i 2001 (inkl. økt mva) er det likevel budsjetter med en
strømkostnad for 2002 som er40 % høyere enn budsjett 2001.

Nettleie
Det er budsjetterl med en økning i nettleieprisen fra 2001 til21q2 på ca.8o/o-
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Kommunale avqifter
Kommunale avgifter er budsjettert økt med 3%.

Her budsjetteres bl.a. avgift på kabel-anlegg, containerleie, snøbrøyting, renhold v/byrå,
innleid vaktmestertjeneste og diverse innkjøp vedrørende eiendommen.

Drift skostnader administrasion
Her budsjetteres bl.a. kontorrekvisita, telefon, porto, kopiering, event. abonnementer, kjøp
og drift av kontormaskiner og dataulstyr.

Reparasioner oo vedlikehold
Styrets vurdering av behovet for vedlikehold av eiendommen framkommer i

budsjettposten. Posten vil bli kommenterl av styret på generalforsamlingen.

økoloqi oo miliøtiltak
Det er budsjettert en avsetning tilsvarende kr 10,- pr leilighet pr mnd (forhøyel til
nærmesle hele tusen).

Andre kostnader
Her budsjetteres bl.a. kostnader ved fellesanangementer i boligselskapet, lokalleje, kurs
for till,tsvatgte, gaver, m.m.

Pantegieldsrenter
Renieutgifter på panlelån er beregnet i overensslemmelse med gjeldende vilkår.
Boligselskapet har fastrenleavtale med Husbanken, og rente i perioden 01.01.1999 -
31.12.2003 er 5,5%. Se forøvrig note nr'14.

Endrino husbanklån/annen lanqsiktiq qield
Avdrag er budsjettert i henhold til gjeldende lånevilkår. Se forøvrig note nr. 14.

Husleierequlerinq
Såfremt boligselskapet ikke planlegger større vedlikeholdsarbeid eller på annen måte går
ut over den oppsatle budsjett.amme, skulle det ikke være nødvendig å regulere leiene fra
1.7.2002.

oslo den 31. desember 2001 I 21. tebruar 2002

Med vennlig hilsen
Boligbyggelaget USBL
Forvaltnings- og økonomiavdelingen

lz 6? a/r'
Noman Zia

Regnskapsansvarlig
Dir.tlf: 22 98 38 85
e-post noman.zia@usbl.no

C.

Forvaltningskonsulent
22 98 38 46.
wiggo.wollbraaten@usbl.no
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IIUSORDENSREGLER FOR BADEBAKKEN BORETTSLAG

1. INNLEDNING

Hver beboer plikter å påse at han, hans husstand eller andre som han er ansvarlig for, eller 8ir adgang til bygnin
holder ro og ordm slik at det ikle voldes uiempe eller ubehag for 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 d
spilles på instrumenter, nyttes støyende hø)ttalere eller forårsakes amen støy som sjeterer 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 eniver tid være låst.

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

Som generell regel gielder at det til enhver tid på døgnet skal vises tilbørlig hens),n til andre beboere.

3. HUSDYRIIOLD

Hunde- og kattehold eller hold av andre husdlr er betinget av:

a) Husdyr kal først anskaffes eller medtas etter at søknad om det er innvilget av st),ret. Dette glelder også
evenluell gienanskallelse av husdlr.

b) At d).ret til enhver tid er under eierens kontroll og ilC(e tillates å Iøpe løs på borettslagets omdde.

c) At dyret iLke på noen måte er til sjenanse for andre.

d) At lufting av drr skjer under kontroll slik at en unngår at d)neeksprementer spres utover plener, veier,
sandkasser, blomsterbed etc.

e) At forskriftene om båndtvang etterkommes.

D Den som ikke overholder pkt. 3a), b), c), d) og e) vil få en skiftlig henvisning om reglene fra s§.ret, og
eventuell gjentagelse vil bortsetting/avliving av dyret bli krevet.
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4. RENHOLD

Det er iLke tillatt å plassere "søppel" andre steder enn i containeme i søppelbodene. Husholdningsavfall
i anviste beholdere, som lukkes etter bruk. Avfallet emballeres forsvarlig. Større gjenstander er beboem
ansvarlig for forskiftsmessig levering.

Hovedrengiøring av fellesrorn/ -område skal foretas en gang årlig. Ansvarsomdder vil bli fastlagt av sty
samråd med huskontakter/beboeme.

- Klestøking i trappeoppganger eller på andre fellesarealer i borettslaget er ikke tillatt.
- Banking av tepper o.l. fra balkonger er ikke tillatt.

Lufting av leilighetene. Det er ikke tillatt å lufte leilighetene mot trappeoppgangene. Utgangsdørene ska
holdes lukket. Det henstilles til bruk av ventilasjonsanlegg/vinduer ved utlufting av boligen.

d)

b)

a)

d)

5. DUGNADER

Alle beboere har plikt til å delta på dugnader.

6. F'ELLESARTALET

Ballspill og andre støyende aktiviteter som cr til sjenanse for andre beboere er forbudt på fellesarealet.

7. DTVERSE

Markiser etc.
Anskaffes markiser, blomsterkasser o.l. er leilighetens innehaver ansvarlig for at det monteres slik at de

oppstår fare for andre, eller sjenerer naboer. Ved anskaffelse av markiser skal disse være av tlpe og farg
er fastsatt av beboeme i fellesskap. Pr. idag er det følgende vedtak som gjelder: Bare enkle markiser i fa
til mørk gul kan oppsettes.

oppsetting av stenger for flagg eller vimpler skal forelegges stJ,ret.

Trinnlydgjennomgang i blokkene. På grunn av problemer vedrørerde trinnlydgiermomgang (støy) i blok

§øres beboeme herved oppmerksom på dette, og vi ber om at det blir
vist aktsomlet ovenfd disse "faktiske" tekniske forhold i borcttslagets bygningsmasse.

Før oppussing av baderom skal st,,ret få skriftlig melding slik at arbeidet kan konholleres. Vi giør

oppmerksom på at styret har inspeksjonsrett i leilighetene og kan pålegge beboer å utføre
nødvendig vedlikehold. Beboere er selv ansvarlig for alt ind.e vedlikehold, og også for følgeskader på

naboens leilighet som følge av manglende vedlikehold.

b)

c)
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Som husordensregler gjelder også særskilte rekniske bestemmelser (f. eks. Bygningsforskiflenc),
bcsteinmelser som byggefimaer eller levemndører mårte gi nå, det gj"ia., iiri ur'Uygnirgrrnur*iaI
innendørs, samt for ventilasjonssystemer, våtrom, vann, ktsetterm iette"uni"nnåi"gg, t.f.rist 

" 
instatl

o-1.

f) Beboeren blir erstatningspliktiq for enhver skad€ som oppslår som følge av oyertredelse av
husordchsreglene eller annen mrngel på aktsomhet,

8. HUSLEIELOVEN

Husleieloven er lagt tir gmnn for disse husordensregler. oppsrår tvjrs- eler tolkningsspørsmår vedrørende disseeller om andre forhold. skal husleielovens bestemm-elser og husleiekori."tr", i"ggl ril gr,_rnn. fr],r"rrfremleieforhold av teilighet eller garasje, skal godkjennes iv styrer i b"."u.i"g"iii.t .,. l,*l"ieloven og Iov omboreltslag. Kontraktsformulor kan lås ved henvenaetse til 
"tyrei.

9. ENDRINGER. RETTELSER OG TILLEGC

Beboere som måtte ønske tilregg, rerterser eler endrin'er tir disse regrer bes meddere dcrte tir stlret i god lid føgeneralforsamli ng.

IO. MELDINGER. KLAGER OC HENVENDELSER

Meldin*er fra borettslagets stl're erer usBL-tii andelseieme ved rundskriv elrer oppsrag gierdcr på samme måthusordensreglenes bestemmelser oq innsår dermed som en del av leiekonoJi.n. liog". 
"u". 

f,envendelser til sforbinrlelse med husordensreglene ik al i'kje skr-ifilig.

I der beboeme ønskes lykle rir med sitt hjem.i Badebakken Borettslag, gjøres dette i forvissning om at den enkhtisstand vil medvirke lil et godt naboforirold og bomiljø.

VEDTEKTER

for

BADEBAKKEN BORETTSLAC

tilKnyttet BBL UNGDoMMENS SELVBYGGERLAG

vedtatt på konstilucrende generalforsamling 19. februar l9g7 med senere endringer,
senest 18. april 1989

§l
Nav[, lågsform, formål og forretningskontor

Badebakl<en Borettslag er et andelslag som har lil formål å skaffe andelseieme bolig ved å erverve
eller forestå oppføring av boiigbygg til andclseiemc og leie ut boliger i slike bygg tii andelseieme.

Laget har dessuten til formål å en crve ellcr lorestå oppløringen av andre bygg enn boligbygg
(herunder garasjer) når de skar brukes til felles lormål for anåerseieme, eller-År utleie av lokarene i
slike bygS skal skje i sammenieng med lagets øvrige virksomhel.

Dersom det innen boligområdet opprettes et ferlesorgan som skar ha tir formår å ivareta beboemes
fellesinteresse., eksernpelvis felles vaklmesre(jeneste, vedlikehold etc. av feres antenneanregg og
friarealer, har borettslaget plikt til å være medlem av de,e. Medlemskapet medfører plikt til å beiale
de beløp som fellesorganel fastsetter til formålet_

Videre har laget til fomål å organisere og forvalle andre tilta.l( som har sammenhens med
andelseiemes bointcresser.

Forretningskontoret er i Oslo.

Borettslaget er tilkn),ttet BBL Ungdommens Selvbyggerlag som er forretningsfører.

§2
Andeler - Ansvar

Andelene skal være på ett hundre koner.

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

Bare andelseiere i boligbyggelaget og bare enkeltpenoner (rysiske personer) kan være andelseiere i
borettslaget. Ingen kan eie mer enn 6n andel. Likevel kan staten, kommunen, USBL eller annen
institusjon eller sammenslutning med samfunnsnltig formål eie inntil 30% av andelene i
borettslaget, i samsvar med § 13 annet ledd i lov om borettslag. Andelene behøver ikke være
øremerket for en bestemt juridisk person. Dog kan ORAS A/S eie andel 050 innenfor den
totalramme på 30% juridiske personer som loven setter.

Andre enn ektefeller eller personer som i minst to år naturlig har utgiort en husstand kan ikke tegne
andel sammen eller erverye den i fellesskap på affren måte enn ved aw. Har flere arvinger i

fellesskap eller et dødsbo ervervet andel, kan borettslaget pålegge awingene eller dødsboet innen 6
måneder etter at pålegget er mottatt å overdra andelen med borettsinnskudd til en person som stlret
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 §§ 15 og 16.

Andelseier som ikke har betalt borettsinnskudd, kan bare overdra andelen til en person som stret
utpeker dersom ikke stFet gir samtykke til armet.

Knlter det seg borettsinnskudd til andelen, kan andelen ik*e gyldig overdras eller efierves uten at
erververen samtidig overtar borettsinnskuddet.

§5
Godkjenning av den nye andelsei€r

Den som har ervervet en andel må godkjennes av stlret for at ewervet skal bli grdig overfor laget.

St),ret skal nekte godkjenning dersom ervervet vil være i strid med § 3 i disse vedtekter, jA. § 13 i lov
om borettslag.

Sfyret skal også nekte godkjenning dersom overdragelsen er i strid med bestemmelser om
overdmgelsesprisen, husstandens størrelse eller liknende forhold som måtte værc fastsatt eller
godkjent av den offentlige kedittinstitusjon som har gitt laget lån. Videre kan st ,ret nekte
godkjenning når det ellers er saklig gnrnn til det. codkjeming kan - utenom de tilfeller som er nevnt
i annet ledd - ik*e nektes de6om andelen er erveffet av andelseierens ektefelle eller andelseierens
eller ektefellens slektninger i rett opp eller nedstigende linje, søsken, adoptivbam eller andre som
faktisk står i adoptivbams stilling, eller av noen som andelseieren i mirst 2 år har hatt felles husstand
med eller hadde felles husstand med ved sin død. Heller ikke kan godkjenning nektes når
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overdragelsen er et nødvendig ledd i b)'tte av boliger, og den tidligere andelseier skal ta i varig bruk
som bolig den bolig han Iår ved byttet.

Nekter stlret å godkjenne erveweren som andelseier, skal det gi erververen og overdmgeren skriftlig
melding om dette innen 30 dager etter at det mottok søknaden om godkjøning. I meldingen skal gis

opplysning om grunnen til avslaget og om at dette er endelig dersom søksmål ikke er reist innen 30

dager etter at meldingen er mottatt.

Har stlret ikte innen fristen gitt melding med opplysninger som nevnt i lerde ledd, er erververen å

anse som godkjent. Godkjenning kan trekkes tilbake innen ett år dersom opplysninger av betydning
for godkjenningen er uriktige 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 boreftslaget, selv om styets
godkjenning ikke er nødvendig.

§6
Forkjøpsrett

Dercom andel overdras, har andelseieme i borettslaget og demest de ø!,iige andelseieme i
boligbyggelaget - utpekt av stlret i boligbyggelaget -fo*jøpsrett. Borettslagets st),re skal dra omsorg
for at de som er nevnt i første ledd får høve til å gjøe fo*jøpsretten gieldende og på deres vegne

&iøre retten gjeldende innen 30 dager etter at borettslaget har mottatt søknad som nevnt i § 5, ierde
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 melding€n er mottatt, skal nymelding sendes

og forkjøpsrett kan brukes innen ny liist som nevnt i forrige punktum. Retten kan ikle grøres

gjeldende ved slik overføring av andeler som omhandlet i vedtektenes § 5, tredje ledd, hedje og
flerde purktum.

St),ret bestemmer på grunnlag av ansiennitei hvilken andelseier som skal ff overta andelen.

Ansieni tet i borettslaget er avgiørende ved tildeling av ledig leilighet. Ansienniteten settes likt for
alle ved første gangs innfllting. Står 2 eller flere søkere likt med hensyn til ansiennitet vil
husstandens størrelse, antall bam, bamas kjøm og aldervære avgjøende. Står 2 eller flere fortsatt
likt, skal stlret ta hensyn til sosiale og medisinske gru ler. Andelseier som søker om å b)'tte seg
over til leilighet av samme støfielsesorden som den han bebot skal ha fortrinnsrett før leiligheten
tildeles søker fia mindre leilighet.

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

Dersom andel overdras ellerblir stilt til rådighet etter ffedje ledd, og ingen andelseier i borettslaget er
interessert i å overta andelen, utpeker stlret i boligbyggelaget den som skal få overta andelen.
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Løsningssummen skal være betalt innen 2 måneder etter at søknad eller melding som nevnt i annet

ledd er mottatt av laget, likevel slik at oppgjør ikke kan kieves før en måned etter at løsningssummen
er endelig fastsatt. Når det ikke er til vesentlig ulempe, kan borettslaget likevel bestemme at den

forkjøpsberettigede skal betale et rimelig forskudd etter at forkjøpsrettcn er brukt.

§7
Styre

Laget skal ha et sbae sorn skal bestå av en leder og 2 - 4 andre medlemmer med like mange

vararepresentantet.

Iunksjonstiden for lederen og de øvrige st,.remedlemmer er to år, dog slik at 2 av medlemmene etter
loddtrekning trer ut etter første driftsår- Varareprcsentanter velges for ett år. Strremedlem og

vararepresentanter kan gienvelges.

Boligbyggelaget har rctt til å oppnevne I stlremedlem med vararepresentant. Ellers velSer
generalforsamlingen stl,remedlemmer og vararepresentanter, se dog lov om borettslag § 8, annet ledd.

Leder velges ved særskilt valg. Stlret velger innen sin midte nestleder og sekretær.

§8
Styrets vedtak

Styret kan trcffe vedtak når minst halvparten av medlemmene er til stede og stemmer for vedtaket.

StFet kan ikke uten at generalforsamlingen med minst to tredjedeler av de avgitte stemmer har
samtykket:

l. Ombygging, påbygging eller dve de husene laget eier, bygge nye boliger, selge eller kjøpe last
eiendom ellerpå annen vesentlig måte endre bebyggelsen eller tomten.

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

§e
Firmategning

Leder (nestleder) og ett stFemedlem i fellesskap tegner lagets fima. Stlret kan gi prokura.
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§10
Generallorsan iDg

Den øverste myndighet i borettslaget utøves av generalforsamlingen.

ordinær generalforsamling holdes hvert år innen 30. mai

Ekstraordinær generalforsåmling holdes når strret eller boligbySSelaget finner det nødvendig

Likeså skal Seneralforsamlingen innkalles når revisor eller minst en iie.dedel, dog minst tre, av

andelseieme skriftlig krever det, og samtidig oppgir hvilke saker som ønskes behandlet

Innkalling til generalforsamling skal skje skrifllig til medlemmene med varsel på minst 8, høyst 20

dager. Det skal dessuten gis skiftlig melding til boligbyggelaget. Ekstraordinær Seneralforsamling
kan likevel, om det er nødvendig, innkalles med kortere frist som dog skal være mjnst 3 dager.

Saker som en andelseier ønskerbehandlet på den ordinære generalforsamling, skal nevnes i
innlallingen når det settes lram kav om det senest åtte ukcr før generalforsamlingen-

§tl
Saker som skal behåndles på ordinær generalforsamling

På den ordinære generalforsamling skal disse sakene behandles:

L Konstituering.
2. Årsmelding fra stlret.
3. Årsoppgjøret, og i denne sammenlreng spørsmål om anvendelse av overskudd ellcr dekning

av tap.
:1. Spørsmålomansvarsfrihet.
5. Eventuell godt&jøring til stlret.
6. Andre saker som er ne\nt i innkallingen.
7. Valg av de medlemmer til st)Tet som er på valg.

Skal et forslag som etter lov om boretts]ag må vedtas med minst to tredjedels flertall kunne

bchandles, må hovedinnloldet være nevnt i innkallinSm.

§12
Møt€lcdclse og avstcmning

Gcneralforsamlingen ledes av leder i stFet, eller en møteleder, valgt av generalforsam]ingen

Mcd de unntak som føl8er av loven eller vedtektene, jfr. §§ 8 og 15, avgjøres alle saker med
llrninnelig flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet gjør møtelederens stemme utslaget. Har
nrøtelederen ikke steml, eller det gjlrldcr valg, avgjøres det ved loddtrekninS.
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§13
Revisor

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

§14
Parkering og parkeringshus

I borettslag med parkeringshus og oppa$eidede henstillingsplasser for biler er det forbudt for
andelseiere og deres husstand (evnt. fiamleietakere og deres husstand) å parkerc biler på lagets

intefle veier.

Andelseier som eier eller disponerer bil (e\.nt. firmabil) har i den utstrekning det er ledige plasser i
parkeringshuset reft og plikt til å leie parkeringsplass i dette mot å betale fastsatt innskudd og å

erlegge en månedlig leie som til enhver tid bli fastsatt av styret. Det samme gjelder om
andelseierens husstand (eller evnt. ftamleietaker eller hans husstand) eier eller disponerer bil.

§ls
Dndringer i v€dtektene.

Endringer i borettslagets vedtekter kan barc besluttes av generalforsamlingen med minst to
tredjedeler av de avgitte stemmer.

Endringer i vedtektene er ikke gyldige uten samtyl*e fra boligbyggelaget.

§16
Forhold€t til borettsloven

For alle forhold som disse vedtektene ikke har bestemmelser om, gielder reglene i lov om borettslag
av 4. februar 1960, jfr. lov om boligbyggelag av samme dato.
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