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Side I

BADEBAKKTN BORETTSLAG

Til borettshaveme

Det innkalles ti1 ordinær generalforsamling i Badebakken Borettslag

Tid og sted: Onsdag 9. åpril2003 kI.20.00 i fellesrommet, Måridalsveien 242

SAKSLISTE

A. Spørsmål om rnøtet er lovlig innkalt

1. Konstitu€ring

1.1 Valg av møteleder
1.2 Valg av seketær
1.3 Valg av 2 medlerffner til å undertegne protokollen samrnen med rrøtelederen
1.4 Opptak av navnefortegnelsd
1.5 Godkjenning av saksliste

2. Årsmelding lra styret

3. Årsoppgiøret

4. Spørsmål om ansvarsfrihet for styret

5. Eventuell godtgiorelse til styret og revisor

6. Andre saker

7. Yalg

Oslo. den 20. mars 2003

BADEBAK«EN BORETTSLAG

STYRXT

VEDLAGTE NAVNESLIPP FYLLES UT OG LEVERES VED INNGANGEN.
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Stvrets innstillinq tii de saker som skal behandles på borettslasets ordinære senerallorsamlinE
den 9.april 20031

Sak 1: Konstituerins

lmstilling til de respektive poster blir iagt fram på generalforsamlingen.

Sak 2: Årsmeldine fra styret

Årsmelding for 2002/2003 følger vedlagt og anbefales tatt til etteretning.

Sak 3: Årsoppsiøret

Driftsoversikt 2002, oversikt over erendeler og gjeld pr. 3l. 12.2002 og budsjett for 2003,
sammen med komrnentarbrev fta USBL'S forvaltningsavdeling følger vedlagt.
Revisors beretning blir opplest på genemlforsamlingen.

3.1 Foislaq til vedtak

Driftsoversikten for 2002, som viser en reduksjon i disponible midler
på k. 1.615.482,- anbefales godkjent.

Det bekeftes i denne sanxnenieng at alle inntekter og utgifter borettslaget har,
er rnedtatt i den ftemlagte driftsove$ikt.

3.2 Budsjett for 2003 anbefales tatr til orientering.

Sak -l: Spørsmål om ansvarsirihet for stvret

Styret foreslås rneddelt ansvarsfrihet

Sak 5: Eventuell godtgiorelse til stvret oe revisor

Forslag vedrørende godt&iørelse til styret for det forløpne år fremlegges
på generalforsamlingen. Honoramota fra revisor refereres og anbefales godkjent.
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Snk 6: Andre såker

6.1 Sdg av gar.asieDlasser

Fot slag fi.a styret:
Borettslaget disponerer i dag 2 garasjeplasser. Disse Ieies ut til beboere. Sryret ønsker ikke
lenger å disponere disse plassene, men foreslår at de selges til beboer. Et vedtak om salg
krever 2/3 flertall.

Sty.ets inDstilling
Styret gis anledning til å selge 2 garasleplasser, med følgende bgtingelser

. Pris pr. garasleplass kr 100.000,- + omkostninger

. Garasjeplassene kan kun selges til andelseiere som ikke har garasleplass lra lør

. Garasjeplassene skal kyttes til andelseiers leilighet

. Husleien og andel fellesgjeld endres til det tilsvarende det leilighetene med garasje har
i dag. Eksempelvis vil det for en tre-roms leilighet med kr 4.698,- i husleie medføre
ved kjøp av garasje at kr 23.698,- legges til leilighetens fellesgjeld. Kr. 76.302
innbetales som en engangssum. Leiligheten får en husleieøkning på kr 282,- pr. nmd.
denne reguleres i takt med den øvrige husleien Beløpene vil a!.vike ved andre
leilighetstyper.

. Dersom flere ønsker å kjøpe garasjeplassene avgjøres hvem det skal selges trl ved
loddtrekning.

Fo.slag til vedtakl
Styret gis fullmakt til å selge to garasjeplasser. Salget gjennomføres i henhold til styrets
innstilling.

6.2 Sikrins av kryssins ay Maridalsveien

Forclag fi? Janne M. Furuly og Geir Sørensen, Maridalsveien 240.
Borettslaget bør, gjeme i samarbeid med naboborettslagene, ta kontakt med komnlunen for å
få siLret kryssing av Varidals\ eien

Styl.els innstilling:
Styret støtter forslaget og vil arbeide med denne saken.

Forslag til vedtak:
Tas til orientering.

Sak 7: Valg

Valgkomitdens innstilling blir lagt fram på generalforsamlingen.

7.1 Valg av 2 medlemmer til styret.'7.2 Valg av 5 varamedlemmer til styret.
7.3 Valg av representant til sameiet.
7.4 Valg av 2 delegater n vamdelegater trl USBLs generalforsamling 14 5 2003
7.5 Valg av valgkomit6.
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Badebakken Borettslag

Arsmelding aryil2OO2 - mars 2003
Styret har i denne perioden bestått av:
Cunnar Bjørrrdal-Riis, leder
John Rune Kvåle, nestledcr
Henriettc Karlstad, økonomiansvarlig
Bodil Pettersen, seketær
Nicolay Stemang, HMS ansvarlig

Stvrets !ararepresentanter:
Bcmt Rosmo
Orr ind Slungård
Kinc \\ierenskiold
Anders Johnsen
Åndrcas Tveitereid

Boreltslagets representant i samei.3t:
Aidreas Tveitercid

Maridalsveien 240
Maidalsveiel1 236
Maridalsveien 240
Maridalsveien 234
Maridalsveien 238

Maridalsveien 238
Maridalsveien 236
MaIidalsveien 236
Maridalsveien 234
Maridalsveien 232

Maridalsveien 232

Borettslagets styre består av 2 kvinncr og J menn. Styrets leder er mann. Boligselskapet
lolgcr likestillingsloven og tilstreber likestilling ved valg av tilliisvalgte.

1. Styrets arbeid
Styret har i denne perioden avholdt 10 møter og behandler 87 saker. Det har i tillegg blitr
a|holdt en ekstraordinær generalforsamling og et beboemøte. Budsjeftet for 2002 viste
eD redukjon av disponjble midler på kr 1 333 374. I tillegg hadde det forrige styret satt i
gang oppusningsarbeidet utenfor budsjert, for k 200 000. Å få konrroll på økonomien
har væft en hovedsak for styret.

Oppmøte på styremøtene har vært svært god. Vi har defor ikke benyttet noen av
vararepresentantene.

Det har ill<e vært utbetaling av godtgjørelse til styrets medlemmer utover styrchonoraret.

2. Økonomi
Våre lan i Husbanken er bundet til en fast renre på 5,5% frem til 3l.12.2003. Renta i
husbanken er nå på vei ned, og 5 års fast rente et 5,5oÅ fia mai 2003. Det er derfor et godt
håp om at vi slipper rcnteøkning på lånene vår når rentebindingstiden går ut. Styret har
sett på virkningen av å gå over fra trappetrinnslån (slik vi har i dag) til annuitetslån.
Annuitetslån vil gi oss rner stabil økonomi i årcne som kommer.

Budsjettet for 2002 visie en reduksjon av disponibie midler på k I 333 374. I tillegg
hadde det forige styret satt i gang oppusningsarbeider, utenfor budsjeft, for k 200 000.



Side 5

Styrct fant det derfor riktig å okc husleia med l0% fra 01.07.2002 og mcd yrterligere
25% fra 01.01.2003. Det har vært avholdt egel beboeffrøtc, der vi har intbnnerr om dette.
Det hnr vist seg at det er cn feil på USBLs modeil for å beregne a\drag på husbanklån.
Boreitslagel betalte derfor k 504.600 mer i avdrag til Husbanl<cn enn der som var
budsjettert i 2002.

Nettodisponiblemidlererrcduserlmedl<r1.615.482frak2.285.430ti1kr669.948.
Styret har i samarbcid mcd USBL tart nødvendige grcp for å bedre borettslagcts
likviditct. USBL har tatt grep slik at borettslagel blir skadesløse av feilen i USBLs
lånemodell. Det 1)r ikkc aktrrelt å øke husleien på grunn av den oppståtte situasjonen.

Styret foreslår at disponiblc mldler pr. 31.12.2002 ovcrføres til videre drift. Dcl bckreftes
i denne sarimenhcng at alle inntekter og utgifter borettslaget har halt er tatt rned i
regnskapet.

Det har ikle iDntrådt forhold ctter regnskapsårets slutt som påvirker resulraret eller
seiskapets stilling

Regnskapet er avgjtt under forutsetning om fortsatt drift.

3. Reparasjon og vedlikehold
Dct har blitt foretatt diverse løpende \.edlikehold. En gjenganger har vært problcmer med

Dct er satt ned en komiti somjobber med verandasaken. Det er også en komiie sonl
jobber med å bygge ut lolt. Det er kun 2 leilighcter hvor de ønsker å byggc u! loft.

Hver oppSang har fått godkjent bruk av kr 3000 i 2003 ril trivselslremcnde riltek.

Det arbeidcs med å få renset og oppgradefi veniilasjonsanlegget.

Fellesrommet i Maridalsveien 242 er oppgradert. Vi har ått innvilget k 25.000 fra
USBLS miljøfond til arbeidet- Det er også utarbeidet nye regler for bruk av fellesrommet.

4. Grøntkomit6
Det var ikke noen tungerende grøntkomitd på våren 2002. Styret fikk satt ned en ny
grøntkomitd på høsten. De arrangeite høstdugnad og tok ansvaret for tenning av
julegrana.

5. Ytre miljø
Styret er ikle kjent med at selskapets virksomlret påvirker det ytre miljø.
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6. Biølsenservicesentral
Borettslagets vaktmestertjenester utføres av Bjølsen serr'icesentnl.
Vaktm€strene ved Bjølsen sewicesentral utførcr faste arbeidsoppgaver. De kan trcffes på
telefon 22 18 31 79 alle hverdager rnellom kl 10 og I l. De vil kunne løse, eller svarc på,
de fleste henvendelser om praktiske problemer som kan oppstå i leiligheten. For kjøp av
nøkler e1ler portåpnff til gamsjen må styret kontaktes.

7. Vasking
Det er en person deltidsansatt for å vaske oppgangeoe. Styret er ikl(e kjeot med at det
skulle være forhold rundt ansettelsesforholdet som er i stdd med besternmelser i
arbeidsmiljøloven.

8, Husordensregler
\rj har ikle behandlet noen saker om brudd på husordensreglene. Det har vært 2
henvendelser til st,.releder om støy i fellesrommet. Ingen av disse sakene har bliit
behandlet som klagesaker j styret.

9. lnformasion
Styret har i perioden sendt ut informasjonsbrev, og etablert intemettside og egen e-post
adresse. Det har også vært avholdt et beboermøte.

10. Virksomhetens art
Selskapet er organisert etter de bestenrmelser som følger av borettslagsloven, og har til
formål å drive eiendommen i samråd med og til beste forandelseieme. Borettslaget ligts€r
i Oslo.

Oslo 17. mars 2003
Badebakl(en Borettslag

Guonar Bjømdal-Riis /s/
Styreleder

John Rune Kvåle /s/
Nestleder

Nicolay Stemang /s/
Styremedlem

Bodil Pettersen /s/
Styremedlem

Henriette Karlstad /s/
Styremedlem
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Eff F;tn:sa'a )burvc

Til geneElforsamlingen i

Badebakken Borettslag

, (rrr\i!k,ri\.d. i(,vi\r'.'

r rli!, r ,:

Revisjonsberetning for 2002

Vi har revidert årslegnsl(apet Ior Badebakken Borettslag for regnskspsåret 2002, som viser.en reduksjon
i disponible midler på kr. 1.615.482. Vi har også rev,der! opplysningene I årsberemingen om årsregnskapet.
forutsetningen om fortsatt dri{I og lorslåg€! til anlendelse a! disponible midler. fusregnskapet består åv
driftsove$iki, oversill ovcreiendeier og gjeld og noteopp)ysninger. Å,rsregnskapet og årsberetningen er
avgitt av borctlslagets s§,re og fonetningsfører. Vår oppgave er å uttå)e oss om årsrcgnskapei og ol,rige
forhold i hcnhold til kavene i revisorloven og Iov om borettslag.

Vi har uti'ørt revisjonen i samsvar med rcvisorloven og god revisjonskikk iNorge. God reusjonskikk kever
al vi plnnlegger og uxfører revisjone,r for å oppnå betryggende sikkerhet lor at årsregnskapet ikle
ifileholder vesentlige feilinfomusjoD. Revisjonen onrfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som
under§gger infomrasjonen i årsregnskapei, lurdering av ben),ttede rcgnskapsprinsipper og vesentlige
regnskapsestrmater, samt wrdering av innholdet i og presentrsjonen av årsregnskapct. I den grad dct følger
av god revisjonskikk omi'atter revisjonen også en giennomgåelse av borettslagets formuesforvalhing oB
regnskaps- og intem kontrollsystemer. Vi mener at vår revisjon gir et forsva.lig erunnlag for vår uttalelse.

årsregnskapct er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et ulEykk for boreuslagets okononiske
slilling 3 I .desembcr 2002 og for resultatet i regnskapsålri i overenssternfielse med god regnskapskikk
i Norge
slyret har opprylr sir) plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registreriDg og dokumentasjon av
regnskapsopplysninger i samsl'ar med lov og god r€gnskåpskikk i Norge
opplysnirrgene i årsberetnrngcn om årsregnskapet, forutsctningen om fortsBlt drift og ibrslaget til
an\.endelse av disponible idler cl konsistente med årsregrrskapel og er i samsvar med loY og
forskrifter.

Oslo, I7"rnar§ 2001

il,, )tr. .trtL ,nr,, ,)!rr! r.rrlsir Lr' Lrr'r'rr
i,-',.n, rl l1\il.l.\r,':.1r I 'lll\,inBr. Il lr i\r.rl'rl

(r r lln.rLxr\1.!r siNlirrxrl \'rL 'rl

ERNST& YOUNG AS

2"1 c-
statsautorisert revisor
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9OI BADIBAKKIN BORf, TTSLAG

Driftsoversikt

Husleieinntekter
Leieinntekter p. plass/garasje
Andre leieinntekter
Renteinntekter
Andel renteJfinansinnl., sameie
Andre drifls nntekter
Andel driflsinntekter i sameie

Sum driftsinntekter

Driftskostnader:
Lønnskostnader
Styrehonorar
Arbe dsg veravg., penslonskostn.
Andre persona kostnader
Rev sjonshonorar
Forretnin gsførerhonorar
Andre honorarer
Kontingent boligbyggelaget
Forsikr ngspremier
Energ kostnader
Kommunale avgifter
Andre driflskostnader eiendom
Dr ftskostnader administrasjon
Reparasjoner og vedlikehold
Påkosininger
Økologlog miljøtiltak

Andel driflskostn., sameie
Finanskostnader
Andel finanskostnader, sameie

Sum driftskostnader

Res.før endr.lanqs.poster

Endring langsiktige poster:
Endring varige driftsmidler
Endring langsiktig gjeld

Nelto endr.lanqs.postel

Netto endr.disponible midle.

3 977 O52 4 028 273 3 771 280 5185 000

5
6

7

B

11

10

3 765 438
18 000
5114

124 477
1311
3 850

58 862

60 480
74 999
19 103

762
5 580

75 200
1750

12 600
135 233
318 526
304 549

58 607
30 831

492 227
0

0
15 103

251 486
1 971 28s

3 7A5 352
0

I246
193 757

495
0

40 422

3 586 080
11 000

0
135 000

0
0

39 200

4 930 000
6 000

0

50 000

0
150 000
49 000

67 328
53 000
16 966

0

4 532
89 920
41 763
13 750

115 160

287 204
304 549
67 640

7 713
144103
83 f60

0
29 013

236 160
2 027 799

15 0

57 645
s4 106
16 480

0

6 200
84 000
40 000
14 000

142 800
290 622
314 270

75 000
5 000

360 500
0

10 300
65 450

258151
2 030 030

0

59 375
77 250
20 000

0

6 386
75 200
20 000
14 000

155 000
295 342
320 000
55 000

5 000
350 000

0

0
25 450

269 000
1 900 030

0

'l 533 967

0
-1 616 189
-1 616189

3 828 33s 3 590 161 3 828 554 3 651 033

't48717

14 16 501
15 -17AO700

438112 -57 274

f6 501 0
-809 200 -1 276100

.1 764 199 .792 699 -1 276100

13 -t 615 482 .354 587 _1 333 374 _82222
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9OI BÅDIBAKKEN BOR.ETTSLAG

Eiendeler og gjeld

Note 200r
Kortsiktige poster

Omløpsmidler:
Debitorer
lnnestående iUSBL
Plassering IUSBL
Husleierestanser
Andel omløpsmidler i sameie

Sum omløpsmidler

Kortsiktig gield:
Forskuddsbetalte husleier
Kreditorer
Påløpte renter
Påløpte kostnader
Depositum
Påløpte avdrag, langsiklig gjeld
Andel kortsiktig gjeld I sameie

Sum kortsiktig gjeld

Netto disponible midler

12

2002

4,560
448,740

1,123,109
29,432
34,328

0

852,430
2,283,452

6,844

640 '170 3.166 60t

3S,544
32,755

486.478
172

300
404,600

6,373

40,305
136,089
501,243

0

300
202,300

934

97t) ?22 441.172

13 a6s c48 2.2A5.430
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9OI BADIBAXKEN BORETTSI,AG

Eiendeler og gield

Note 2002 2001

Langsiktige poster

Anleggsmidler:
Eier'rdom - Tomt
Eiendom - Bo igbygg
Eiendom - Fe lesanlegg

Sum anleggsmidler

Langsiktig gjeld
Pantelån Husbanken

Sum langsiktig gjeld

lnnskuddskaplta
Andelskap lal
Ligningsverdi eiendom
Pantstile ser

84.243.429

14

't5

4,619,994
79,317,900

289,034

4,619,994
79,317,900

305,5ss

44.226.529

34,471,000 36,2s'1,700

34.471.OOO 36.251-700

16

17

18

40,a23,129
8,400

27,436,526
75,698,729

40,823,125
8,400

27A36526
77,277129
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Noter til regnskapet

20tJ2 2001

Note'l) Renteinntekter

Andre renteinntekler
Renleinntekter rrellomregning
Renteinntekter, høyrentepl.

Sum renteinntekter

Note 2) Lønnskostnader

Annen lønn
Fast lønn lil ansatte
Honorarer
Påløpne feriepenger

Sum Iønnskostnader

Note 3) Andre personalkostnader

Yrkesskadeforsikring
Sum andre personalkostnader

Note 4) Andre honorarer

Honorarkoslnader øvrige
Teknisk honorar USBL
Tilleggstj. forretningsfører

Sum andre honorarer

Note 5) Energikostnader

Elektrisk energi
Nettleie

Sum energikostnader

Note 6) Kommunale avgifter

Avlø psavgift

Renovasjon
Vannavqift

Sum kommunale avgifter

1,476
33,343
89,658

124,477

0
54,000

0

6,480
60,480

762
762

1,131
36,688

1s5,938
193,757

1,650
54,000

5,000
6,678

67,328

29,389
I,174
3,200

41,763

206,268
80,937

287,204

105,416
128,797
70,336

304,549

0
0

1,750
1,750

170,100
148,427

318,526

105,585
128,797

70,167
304,549
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Noter til regnskapet

Note 7) Andre driftskostnader eiendom

Andre driftskoslnader, eiendom
Avgifter radiorryanlegg
Containerleie/lømming
Driftsmateriell - innkjøp
Nøkler, låser, navnskilt o.l
Skadedyrutryddelse
Større anskaffelser for drifl
Verkløy og redskaper

Sum andre ddftskostnader eiendom

Note 8) Driftskostnader administrasjon

Andre driflskostn. kontorhold
Dataulslyr
Kontorrekvisita
Kop ering
Møtekostnader for styret
Porto
Trykksaker

Sum driftskostnader administrasjon

Note 9) Reparasjoner og vedlikehold

Annel materialkjøp
Annet ved ikehold teknisk anl.
B ikkenslagerarbeid
E ektrikerarbeid
Garasjeporterinngangsdører
Gartnerarbeid - grøntanlegg
Glassarbeid
Håndverkerarbeid
Heiser
Malerarbeid
Porttelefon
Rørleggerarbeid
Snekkerarbeid
Takarbeld
Ventilasjonsanlegg

Sum reparasjoner og vedlikehold

2002

13,578
18,247
12,439

0

2,604

3,171

58,607

200I

0

34,423
a,927
7,126
2,915

14,249
0

0

67,640

1,018
23,454

829
297

0
2,440
2,753

30,83't

0

0

0

3,055
3,400
1,258

0

7,713

731
0

7,440
17,570
2,A14

14,312
5,694

259,804
17,401
10,190

122,264
25,637

B6

0

8,286
492,227

6,693
1,773

0

7,762
10,638

6,752
6,584

0

42,038
17,600

0
23,920
10,032
6,468

3,844
144,103
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Noter til regnskapet

Note 10) Andre kostnader

Andre kostnader
Betalingskostnader
Fellesarrangement
Husleietap
Kurs tillitsvalgte
Leie av maskiner

Sum andre kostnader

Note 1'l) Finanskostnader

Andre gebyrer
I\,,lorarenter

Påløpne renter
Renter husbanklån

Sum finanskostnader

0
40a

2,552
2,654
6,200
3,285

15,103

576
1,657

(14,765)
'1,983,817

1,971,2As

2,465
332
950
576

23,500
1,190

29,013

576
0

(1'1,126)

2,038,349
2,027,799
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Noter til regnskapet

Note '12) Plassering iUSBL
Høyrenteplassering i USBL.

Note 13) Disponible midler
Dlsponible midler er redusert med kr. 1 5 4A2,- i 2002. fotate disponible midlerpr.31.12.02
utgjør kr. 669 948,-. Boligselskapet har god likviditet.

Note 14) Ahleggsmidler

Elendom - tomt:

Kostpr s ved kjøp av lomten. Elendommen er stillet som sikkerhet for pantesikret gjeld.
Eiendom - Boliobvqq:
Kostpr s for oppføring av bygninger, byggeår 1988.

Ooolvsninqer om bolioselskaoet:

- Forslkring: Bollgselskapels eiendommer er forsikret på grunnlag av
huseierforsikring med bygningskasko i "if..." skadeforsikring.
Polise nr.: 3061179.

- Toml: Ateal 5-479 m2,9fi222, tot.142.
- Skattelakst Kr. 20.035.000,-.

Note'15) Langsiktig gjeld

Navn Lånenr v" Opptaks
ir

-ånebeløp §aldolB qvdrag SaldoUB

Husbanken 78238 i.5 1988 10 000 00( I 000 00( 400 00c 8 600 00(
Husbanken 31075 ;.5 '1988 13 000 00( 11 700 00( 520 00r 11 180 00(
Husbanken t1091 t.5 1988 13 460 00( 12114 00( 538 40( 11 575 60(
Husbanken )4004 ;.5 1989 4 000 00( 3 640 00( '120 00c 3 520 00r
Sum 40 460 00t 36 454 00( 1 578 40C 34 875 60(

Av samlet lånebeløp er kr 404 600 ført som kortsiktig gield i balansen.

LJtlvllende om bolioselskaoets lån:

1 - 3. Lån til oppføring fra 1988. Halvårlige forfall.
Avdragene følger følgende nedbetalingsplan. Første forfall var .!.4.97.

2ok avdtag lil 01 .04.2002 (første 5 år)
4Y. avdøg lil 01 .04.2008 (neste 6 år)
6yo avdøg lil 01 .04.2019 (siste 11 år)

Lånene vil være nedbetalt i år 2019. Renlen er bundet til en fasl rente på 5,5% i 5 år fom
01.01.99.

4. Lån til oppførinq fra 1989. Samme vilkår som for lån 1-3.
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Noter til regnskapet

Note 1 6) Leilighetsopplysninger

\nl.leilioh. Antall rom qndelqield UB Lioninosverdi Formuesverdi
3 811 2 3'19 7'1S 254 47 4 8 89t
4 095 2 273 42C I 551
5 168 3 433 452 345 03( 12 06i
5 454 3 457 50a 36414t 12 72i
3 308 2 277 46( 220 B3r 7 71t
3 593 2 301 36f 239 86t 8 385
3 999 2 335 44f 266 99:
4 281 2 359 14( 285 85: I 99t
5705 4 478 5A' 380 91t 13 314
5 986 4 502171 399 697 13 971
4 421 2 370 89( 295 20 10 31f
4 949 3 415141 330 42t 11 544
5 890 3 494 101 393 27( 13 741
3 764 2 315 73t 251 30t B 783
4 698 3 394 06a 3'13 64r 10 962
4 980 3 417 76i 332 51( 11 623
5 689 4 477 211 379 83: 13 276
5 571 4 500 911 398 6Sr 13 9
4 136 2 346 98i 276 174 I653
4 664 3 391 23 311 395 10 88r
5 608 3 470 40 374 40t 13 08(
5 949 4 499 03( 397 tga 13 88:
3 47A 2 291 721 232 tql 8 11t
5 663 4 475 01i 378 oSa 13

Omsetninq av leiliqheter
Hos USBL registreres alle omsetningsprisene for leiligheter som btir overført i boligselskapet.
Disse opplysningene kan være viklige for den som skal setge, fordi de gir en antydnrng om
prisnivået i boligselskapet. En takst anbefales ved behov for mer nøyaktige opplysninger om
leilighetens kvalitet og antatte markedsverdi.

l.andel langsiktig gjeld er ikke tatt med den kortsiktige delen av langsiktig gjeld. Se for øvrig note
15.

Note 17) Ligningsverdi eiendom
Boligselskapets Iigningsverdi er som følge av vedtak i Stortinget uendret iforhold til fjoråret.
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Noter til regnskapet

Note 18) Pantstillelser

Borettsinnskuddet er en del av boligselskapets pantstillelser.

Andel inntekter/utgifter i sameie refererer seg til boligselskapets andeler i Bjølsen Servicesenkal

og Bjølsen GarasFsameie. For nærmere spesifikasjon se full§tendig regnskap bak i hefte'

Oslo, den 3/3- 03

lstyrell

Gunnar Bjørndal-Riis /s/

Bodil Pettersen /s/

John Rune Kvåle /s/

Nicolay Sternang /s/

Boligbyggelaget USBL

Jens Veileberg /s/

Forvaltningsdirektø.
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BUDSJETT 2OO3

Budsjettet for 2003 slår i høyre tallkolonne på førsle side i regnskapel. Del er satt opp
med utgangspunkt i det budsjetl som ble vedtatt av styret sist høst. For posler hvor en er
kjent med nye og endelige tall er budsjettet justert der delle ga vesentlige avvik. Budslellet
vil gi en reduksjon av disponible midler på kr 82 222,-

Budsjettpostene "andel i sameie" er basert på budsjettet til Bjølsen Serv cesentral. Se
bakerst i heftet.

Husleieinntekter
Leleinntektene er oppsatt ul fra nåværende lele på årsbasis.

Andre inntekter
Postene er budsjettert med ulgangspunkt i kjente forhold og justeringer på budsjetteflngs-
lidspunktel

Lønnskostnader
Lønnsutgifter til vaktmesier, vaskehjelp m.m. er beregnet økt mec 3%.

Swrehonorar
Honoraret er budsjetteft med utgangspunkt I fjorårels bevilgede honorar

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

Andre personalkostnader
Under denne post belasles koslnader til arbeidstøy, personforsikring m.m.

Revisionshonorar
Revisjonshonoraret er budsjeitert i h t gjeldende avtale med Ernst & Young. Løpende
avtale kan justeres fra 01.07.2003, og det er budsjettert med en økning på 3%-

Forretninosf ørerhonorar
Forrelnlngsførerhonoraret er budsletterl i h t gjeldende kontrakt. Det er ikke budslellert
økning i honoraret for 2003.

Andre honorarer
Her budsielleres forventet juridisk og teknisk honorar.

Kontinqent boliqbvooelaqet
Beløpel utgjør beregnet kontingent til USBL med kr. '150,- pr. andelseier.

Forsikrinqspremier
Del er budsjettert en økning i forsikringspremien på 15'/..

Forsikringspremie til Husleiefondet betales av USBL.

Enerqikostnader
Denne budsjettpost dekker boligselskapets utgifter til fellesstrøm og evt. olje eller
!ernvarme.



Strøm
Siden strømprisen nå er høy i markedet, er ikke en inngåelse av fastprisavtaler lenger like
gunstig. Borettslaget har dedor inngått en kraftforvaltningsavtale i stedel og denne vil
sannsynligvis over tid gi lavere skømpris enn markedspris. På grunn av de slore
endringene i strømrnarkedet i 2002 er det budsjetterl med en slrømkostnad for 2OO3 som
er 3 % høyere enn budsjellet i 2002.

Nettleie
Det er budsjette( med en økning i nellleieprisen fø 2002fl 2AO3 på ca.3 %.

Kommunale avqifter
Kommunale avgifler er budsjettert økt med 3,7 %.

Andre driftskostnader eiendom
Her br]dsjeleres bl.a. avgift på radio- og TV-anlegg, containerleie, snøbrøyting, renhold
v/byrå, innleid vaklmestertjeneste og diverse innkjøp vedrørende eiendomme;.

Driftskostnader administrasion
Her budsjetteres bl.a. kontorrekvisita, telefon, porto, kopiering, eventuelte abonnementer,
kjøp og drift av kontormaskiner og datautstyr.

Reoarasioner oq vedlikehold
Styrets vurdering av behovet for vedlikehold av eiendommen framkommer i budsjettet.
Posten vil evt bli kommentert av styret på generalforsamlingen.

Andre kostnader
Her budsjetleres bl.a. kostnader ved fellesarrangementer i boligselskapet, lokalleie, kurs
for till tsvalgte, gaver, medlemskontingent til velforeninger og andre foreninger m m.

Finanskostnader
Renteutgifler på pantelån er beregnet i overensstemmelse med gjeldende vilkår.
Boligselskapet har fastrenteavtale med Husbanken, oO rente i perioden 01.0.1..1999 _
31.122003 et 5,5o/o.

Endrlno lanqsiktiq qield
Avdrag er budsjeltert i henhold til gjeldende lånevilkår.

Husleiereoulerinq
Såfremt boligselskapet ikke planlegger større vedlikeholdsarbeid eller på annen måte går
ut over den oppsatte budsjettramme, skulle det ikke være nødvendig å regulere leiene fra
1.7.2003.

Oslo den 31. desembet 2002 I 21. ma.s 2003

Med vennlig hilsen
Bollgbyggelaget USBL
Forvaltnings- og økonomiavdelingen

HeidiW. Eriksen /s/
Regnskapsansvarlig

Dir.tlf: 22 98 38 48

E-postr heidi.woien.eriksen@usbl.no

Side I8

Wiggo Wollbråten /s/
Forvaltningskonsulent

22 98 38 86

wiggo.wollbraaten@usbl.no
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HUSORDENSREGLER FOR BADDBAKKIN BORETTSLAG

1. INNLEDNING

Hver beboer plikter å påse at han, hans husstand .3ller andre som han er ansvarlig for- eller gir adgang
til bygningene, holder ro os orden slik tlt det ikke 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 område. I derte
tidsrommet skal det ikke spilles på instru,nenter, nyfles støyende høy$aiere eller forårsakes annen støy
som sienerer ø\ rige bollger.

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

b) Utgangsdørene i bloktene/ga.asjeanlegger skal til erfiver rid være låst.

c) NØDUTGANG - Maridalsvn. 236 (hus 5): Nødutgang (vindeltrapp) i hus 5 skal bare benyfies
som rørmingsvei i nødstilfeller.

Som generell regel Edelder at det til enlver tid på døgret skal vises tilbør1ig hensyn til andre
beboere.

3. HUSDYRHOLI)

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

a) Husdyr kan først anskaffes eller medtas etter at søknad orn dei er innvilget av styret. Dette
gjelder også ved eventuell gienanskaffelse av husdyr.

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

c) At dyret ikke på noen måte er til sjenanse lor andre.

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

e) At forskiltene om båndtvang etterkommes.

f) Den som ikke overholder pkt. 3a), b), c), d) og e) \,il få en skiltlig henvisning om reSlene fra
styret, og ved eventueil gjentagelse vil boftsetting/avliving av dyret bli krevet.
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4. RENHOLD

DeI er ikke tillatt å plassere ,søppel" andre steder enn i contajneme i søppelbodene_
Husholdningsavfall legges i anviste beholdere, som lukkes etter bruk. Avfallet emballeres
forsvarlig. Stmae &jenstander er beboeme selv ansvarlig for forskiftsmessig levering.

Hovedrengjøring av fellesror/ -område slGl foretas en gang årlig. Ansvarsområder vil bli
fastlagt av styret i salruåd med huskontakter/beboeme.

- Klestørking i trappeoppganger eller på andre fellesarealer i borettslaget er ikle rillart.
- Banking av tepper o.1. fia balkonger er ikke tiliatr.

Lufting av leilighetene. Det er ikl(e tillatt å lufte leilighetene mot trappeoppgangene.
Utgangsdørene skal holdes lukket. Det henstilles til bruk av ventilasjonsanlegg/vinduer ved
utlufting av boligen.

5, DUGNADER

Alle beboerc harplikt 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

b)

c)

a)

d)

a)

b)

c)

d)

e)

0

Nlarkiser etc.
Anskaffes markiser, blomsterkasser o.l. er leilighetens innehaver ansvarlig for at det monteres
slik at det ikke oppstår fare for andre, eller sjenerer naboer. Ved anskaffelse av markiser skal
disse være av type og farge som er fastsatt av beboerne i fellesskap. pr. idag er det følgende
vedtak som åjelder: Bare enkle markiser i farge lys til mørk gul kan oppsettes.

Oppsetting av stenger for flagg eller vimpler skal forelegges styret.

Trinnlyd&iennomgang i blokkene. På grunn av problemer vedrørende trinnlydgjennomgang
(støy) i blokkene giøres beboeme herved oppmerksom på dette, og vi ber om at det blir
rist aktsomlet ovenfor disse "faktiske" tekniske forhold i borettslagets bygningsmasse.

Før oppussing av baderom skat styrct få skiftlig melding slik at a$eidet kan kontrolleres. Vi
gjør oppmerksom på at styret 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.

Som husordensregler gielder også særskilte tekniske besternmelser (f. eks.
Bygningsforskiftene), bestemmelser som byggefirmaer eller leverandører måtte gi når det
gjelder bruk av bygningsmateriell innendøas, samt for veniilasjonssystemer, våtrom, vann,
klosettem fellesantenneanlegg, tekniske installasjoner o.1.

Beboeren blir CI§lElllilgsp!!\lEg for enhver skade som oppstår som følge av overtr€alelse
av husordensreglene eller annen mangel på aktsomhet.
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8. HUSLEIELOVEN

Husleieloven er lagt til grunn for disse husordensregler. Oppstar tvils- eller tolkningsspørsmåi
vedrørende disse regler, eller om andre forhold, skal husleielovens besternmelser og husleiekontrakten
legges til grunn. Ethvert fremleieforhold av leilighet eller garasje, skal godkjennes av styrer i
borettslaget i h.h-t. husleieloven og lov om borcttslag. Kontraktsformular kan fis ved henvendelse til
styret.

9. ENDRINGER. RNTTELSER OG TILLEGG

Beboere som måtte ønske tillegg, rcttelser eller endringer tii disse regler bes meddele dette til styret i
god tid før generalforcamling.

10. MELDINGER KLAGER OG HENVENDELSER

Meldinger fra borettslagels styre eller USBL til andelseieme ved rundskiv eller oppslag gjelder på
samme måte som husordersreglenes bestemmelser og inngår dermed som en del av ieiekoltrakten.
Klager eller henvendelser 1il styret i fo$indelse med husordensreglene skal skje skrifrlig.

I det beboeme ønskes lykke til med sitt hjem i Badebakken Borcttslag, gjøres dette i forvissning om ar
den en-kelte husstand vii rnedvirke til et godt naboforhotd og bomiljø.
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VEDTEKTER

BADEBAKKEN BORETTSLAG

tilknyttet BBL UNCDONINIENS SELVBYGCERLAG

vedtatt på konstituerende generaLforsamling 19. februar I987 rned sencre endringer,
senest 18. april 1989

§1
Navn, lagsform, formål og forretningskontor

Badebal«en Borettslag er et andelslag sorr har til loflrål å skafle andelseieme bolig ved å ewen,e
eller forestå oppføring av boligbygg til andelseieme og leie ut boliger i slike bygg til andelseieme.

Lagei har dessuten til fomål å erverve eller forestå oppføringen av andre bygg enn boligbygg
(herunder garasjer) når de skal brukes til felles iormål lbr andelseieme, eller når utleie av lokalene i
slike b-vgg skal skje i sammenheng rned lagets øvrige virksomhet.

Dersom det innen boligonTådel opprettes et fellesorgan som skal ha til lormål å ivareta beboernes
lellesinteresser, eksempelvis lelles vaktmestertjeneste, vedlikehold etc. av felles antenneanlegg og
friarealer. har boreltslaget plikt til å være 1nedlem av dette. Medlemskapet medlører plikt ril å betale
de belop som fellesorganet fastsetter til fomålet.

Videre har laget til formål å organisere og forvahe andre tiltak som har san'menheng med
andelseiemes boifferesser.

Foretningskontoret er i Oslo.

Borettslaget er tilknyttet BBL Ungdonnnens Selvbyggerlag sorn er forretningsfører.

§2
Andeler - Ansvar

Andelene skal være på ett hundre kroner.

Andelseierne har ikke personlig ansvar for lagets loryliktelser.

§3
Andelseiere

Bare andelseiere i boligbyggelaget og bare enleltpersoner (l,siske personer) kan være andelseiere i
boreltslaget. Ingen kan eie mer enn dn andel. Likevel k4n staten, kommunen, USBL eller annen
institusjon eller sammenslutning med samfunnsnyttig formål eie imtii 30% av andelene j borettslaget,
i samsvar med § 13 annet ledd i lov om borettslag. Andelene behøver ikke værc øremerket for en
bestemt juridisk person. Dog kan ORAS A/S eie andel 050 innenlor den totalramme på 30% juridiske
personer som loven setter.

Andre enn ektefeller eiler pemoner som i minst to år naturlig har utgjoft en husstand kan ikke tegne
andel sammen eller elverve den i fellesskap på annen måte enn ved a.v. Har flere arvinger i fellesskap
eller et dødsbo ervervet ande1, kan borettslaget på1egge arvingene eller dødsboet innen 6 måneder etter
at pålegget er mottatt å overdra andelen med borettsinnskudd til en person som styret godkjenner.

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



Side 23

§4
Overforing iv andel

En andelseier har retl til å overdra sin andel erter reglene i lov om borefislag s§ I5 og 16.

Andeiseier som ikke har betalt borettsinnskudd. l<an barc overdra andelcn lil en persoD sol11 styret
utpeker dersom ikke styret gir samtyld(e til annet.

Krytter det seg borettsinnskudd tll andelen, kan andelen ikke gyldig overdras eller erverves uten at
eflerveren samtidig oveftar borettsinnskuddet.

§s
Godkjenning åv den nye andelseier

Den som har ervervet en andel rnå godkjennes av styret for at erven,et skal bli gyldig overfor laget.

Styret skal nekte godkjenning dersom ervenet vil værc i strid med § 3 i disse vedrekrer, ifr § 13 i lo\
om borettslag.

Styret skal også nekte godkjenning dersom overdragelsen er i strid rned bestemmelser om
overdragelsesprisen, husslandens størrelse eller liknende lorhold som måtte være fastsatt eller godkjenr
av den offentlige I«edittinstitusjon sorn har giit laget lån. Videre kan styrel nekte godkjemjng når det
ellers er saklig grunn til det. Godkjerrning kaD - utenotn de tilleller som er nevnt i annet ledd - ikte
nekles dersom andelen er e en,ct av andelseierens ektefelle eller andelseierens eller ektefellens
slektninger i rett opp e)ler nedstigende linje, søsken, tdoptivbam eller andre som faktisk står i
adoptivbams stilling. eller av noen som andelseiercn i minst 2 år har hatt felles husstand med eller
hadde felles hussland med ved sin død. Heller i1d(e kan godkjenning nektes når overdragelsen er el
nødvendig ledd i bytte av boliger, og den tidligere andelseier skal ta i varig bruk som bolig den bolig
han 1år ved byttet.

Nekter styret å godkjeme erververen sorl andelseier, skal det gi erververen og overdrageren skifilis
meldjng om dette innen 30 dager etter at det mottok søknaden om godkjenning. I meldingen skal gjs
opplysning om grunnen til avslaget og orn at dette er endelig dersom søksmål ikke er reist innen 30
dager etter at rneldingen er mottatt.

Har styret ikl(e innen lristen gitt melding med opplysninger som nevnt i lerde 1edd, er enefl eren .r

anse som godkjent. Godkjenning kan trekkes tilbake i ten ett år dersom opplysninger av betvdDjng
for godkjenningen er uriktige eller holdt tiibake, og erveflercn har eller burde hatt kjennskap til dette.

Når en andel skifter eier, skal den nye eier gi melding herom til borcttslaget, seh, om styrets
godkjenning ikke er nødvendig.

§6
Forkjopsrett

Dersom andel overdras, har andelseieme i boreltslaget og demest de øvrige andelseieme i
boligbyggelaBet - utpekt av styret i boligbyggelaget -forkjøpsrett. Borelrsiagets styre skal dra omsorg
for at de som er nevnt i første ledd år høve til å gjøre forkjøpsretten gieldende og på deres vegne gjøre
retien &ieldende innen 30 dager etter at boreltslaget har mottatt søkuad som nevnt i s 5, ferde ledd
eller en annen skiltiig melding om at andel er, eller ønskes overført på næmere oppgitte pris1,ilkår.
Blir andei overført på gunstigerc vilkår lor erververen enn det som er opplyst i meldingen eller blir
andelen oveført senere enn 4 lnåneder etter at meidingen er mottatt, skal ny meiding sendes og
forkjøpsrett kan brukes innen ny frist som nevnt i forige punktum. Retten kan ikke gjørcs &jeidende
ved slik overføring av andeler som omhandlet i vedtektenes § 5, tredje ledd, rredje og ierde punktum.
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Styret bestemmer på gnrnnlag dv ansiennitet hvilken andelseier som skal m overta andelen.
Ansiennitet i borettslagel er avgiørende ved tildeling av ledig leilighet. Ansiennileten settes likt for
alle ved første gangs jnnflyttiDg- Står 2 eller flere søkere likt ,ned hensyn til ansiennitet vil
husstandens størrelse, antall barn, bamas kjønn og alder være avg;ørende. Står 2 eller flere foftsatt likt.
skal styret ta hensyn til sosiale og medisinske grunner. Andelseier som søker om å bytte seg over til
leilighet av sainme størrelsesorden sonr den han bebor, skal ha fo(rinnsrett før leiligheten tildeles
søker fra mindre leilighet.

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

Dersom andel overdras eller blir stilt til rådighet etter tredje ledd, og ingen andelseier i borcltslaget er
intercssert i å overla andelen, utpeker styret i boligbyggelaget den som skal å ovena andelen-

Løsningssumrnen skal være belalt innen 2 måneder etter at søknad eller melding sorr nevnt i annet
ledd er mottatt av laget, likevel sLik at oppgjør ikke kan keves før en måned etter At løsningssummen
er endelig fastsatt. Når det ikke er til vesendig ulempe, kan borettslaget likevel bestemme at den
forkjøpsberettigede skal belale et rimelig forskudd elter ai forkjøpsretten er bmkt.

§7
Styre

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

Funksjonstiden for lederen og de øvrige styremedlemmer er to år, dog slik at 2 av medlemmene etter
loddtrekniDg trer ut etter førsle driftsår. Vararepresentanter velges for ett år. Styremedlem og
vararepresentanter kan gienvel ges.

Boligbyggelaget har rett lil å oppnevne I styremedlem med vararepresentant. Ellers velger
generalforsamlingen styremedlemmer og vararepresentanter, se dog lov orn borettslag § 8, annet ledd.
Leder velges ved særskilt valg. Sryret velger iinen sin midte nestleder og seketær.

§8
Styr€ts vedtak

Styret kan treffe vedtak når minst halvparten av medlernmene er til stede og stemmer for vedtaket.

Styret kan ikke uten at generalforsamiingen med minst to tredjedeler av de avgitte stemmer har
samtykket;

l. Ombygging, påbygging eller rive de husene laget eier, bygge nye boliger, selge eller kjøpe fast
eiendom eller på 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 årlige husleie.

§e
Firmategning

Leder (nestleder) og ett styremedlem i fellesskap tegner lagets firma. Styret kan gi prokura.
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c"n".rr§rollru-[ng

Den øverste myndighet i borettslaget utøves av generalforsamlingen.

Ordinær generalfosamling holdes hvert år innen 30. mai.

Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret eller boligbyggelaget finner det nødvendig.

Likeså skal generalforsamlingen innkalles når revisor eller rninst en tiendedel, dog rninst tre, av
andelseieme skiftlig l«ever det, og samtidig oppgir hvilke saker som ønskes behandlet.

Innkalling til generallorsamling skal skje skrililig til medlenxnene med varsel på minst 8, høyst 20
dnger. Det skal dessuten gis skliltlig melding ril boligbyggelager. Ekstraordinær generalforsamling
kan likevel, om det er nødvendig, innkalles nred kortere fiist sorn dog skal være minst 3 dager.

Saker sorn en andelseier ønsker behandlet på den ordinære generalforsamling, skal nevnes i
innkallingen når det settes fram kav om det senest åtte uker før generalforsamlingen.

saker som skal behanat", Ial1o.air*. g"n"ralforsamling

På den ordinære generalfo$amling skal disse sakene behandles:

L Konstituering.
2. Årsmelding fra styret.
3. Årsoppgjøret, og i denne såmmenieng spørsmål om anvendelse av overskudd eller deknins

av tap-
4. Spørsmål om ansva$frihet.
5. Eventuell godtgjøring til styret.
6. Andre sake. som er nevnt i innkallingen.
7. Valg av de medlemmer til styret som er på valg_

Skal et forslag som etter lov om borcttslag må vedtas med minst to tredjedels flertall kunne behandles.
må hovedinnholdet være nevnt i innlallingen.

Møteledelse§oljavstemning

Generalforsamlingen ledes av leder i styret, eller en møteleder, vaigt av generalforsamlingen.

Med de unntak som følger av loven eller vedtektene, jfr. §§ 8 og 15, avgjøies alle saker med
alninnelig fleftall av de avgitte sternmer. Ved sternmeliklet gjør møtelederens stemme utslaget. Har
møtelederen ikke stemt, eller det &jelder valg, avgjøres det ved loddtrekning.

§13
Revisor

Borettslagets revisor skal være den som til eniver tid er valgl til revisor i boligbyggelaget.
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§14
Parkering og pårkeringshus

I borettslag med parkeringshus og opparbeidede henstillingsplasser for biler er det forbudt for
andelseiere og deres husstand (evnt. framleietakere og deres husstand) å parkere biler på lagets interne
veier.

Andelseier som eier eller disponerer bil (evnt. firmabil) har i den urstrekning det er ledige plasser i
parkeringshuset rett og plikt til å leie parkeringsplass i dette mot å betale fastsatt innskudd og å erlegge
en månedlig leie sorn tjl enhver rid blir fastsatt av styret- Det samme gielder om andelseierens
husstand (eller evnt. lramleietaker eller hans husstand) eier eller disponerer bil.

§ls
Endringer i vedtektene.

Endringer i borettslagets vedtekter kan bare besluttes av genemlforsamlingen med minst to tledjedeler
av de avgitte stemmer.

Endringer i vedtektene er ikke gyldige uten samrykke fra boljgbyggelaget.

§16
Forholdet til borettsloven

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

Kjelllnge Bjerga
Katri Katala
LeifTønneberg
Kristin Alnes
Andreas Tveitereid

SAMEIENE PÅ B]ØLSEN

Styrcrs årsmelding lbr perioden 2002/2003

Styrct har i denne perioden beslått av:

Styreleder
Økonomiansvarlig/nestleder Turlergården
Personalansvarlig Grønnegården
Seketær Japan
Siyremedlem Opsahlgården
Styremedlem Otsengården
Styremedlenl Badebakken

Sameiestyiet har sotn formål å administrere drillen av de to sameiene Bjølsen Sen icesentral

og Bjølsen Garasjesameie:

Sameiet Bjolsen Servicesentral har som formå1 å drive vaktmester,lbeboerljenster for beboer.
i tilknyftede borettslag (Badebakken, Grønnegården, Japan, Olsengården. Opsahlgirden og

Turtergården). I tillegg utløres det tjenester lor følgende eksteme borettslag som iaknrrere:

dirckte: Idyllen borettslag, Sameiet Sarpsborggt 16, Brochmannsgt 6 (eies a\ USBLi
Boligstjftelse, USBS) og Ungbo.

Bjølsen Garasjesameie har som lormål å eie og forvalte garasjeanleggene som ligger I
Tufiergården, Olsengården og Japan. Sameiet eies av de fem boreftslagene Grønnegården.

Japan, Olsengården, Opsahlgården og Turtergården.

Styrets arbeidssituasj on

Styret har avholdt styremøter medjevne mellomrom i løpet av 2002. Styret har arbeidsgjver-

og personalansvar for de ansatle ved Bjølsen Se icesentral. Et styremedlem har fungefi som

økonomiansvarlig. Et styremedlem ha( fungert som personalansvarlig og denne kan
gjennomføre medarbeidersamtaler )ned de ansatte. I tillegg har styreleder hattjevnlig kontakt
med de ansatte- Styreleder har deltatt på USBl--seminar på Lillehammer og brannvemkveld
arrangert av USBL.

Sameiets styre består av 2 kvinner og 5 menn. Styrets leder er mann. Sameiet har 3 ansatte,

a1le er menn. Sameiet følge{ likestillingsloven og tilstreber likestilling ved nyansettelser i
sameiet. Valg av tillitsvalgte står utenfor styrets kontroll da dette utføres av sameieme.
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SAMEIET BJØLSEN StrRVICESENTRAL
Vi har siden 1995 hatl tre laste stlllinger ved servicesentalen, to heitid og en deltid. Arild
Hoffsbakken eI daglig leder. Han har vært ansatt siden 1987. Kuft Zickfeldt er ånsatt solrl
vaktmester ([asl fta desember 1999) og Bjøm Hager som vaktmesterassistent (ansrtt siden

1995 med elkoft al,brudd 1999). De tre tri!,es godt og lungerer godt i sine srillinger.
Vaktmesier har kontor i Larvihsgatx 4 og kan treffes der på hverdager mellom kl 10.00

og 1 1.00. Telefonnummer til vaktmester er: 22 l8 31 79- Styret er ikke kjent med ar det skulle
\'ære forhold rundt msettelsestbrholdene som er i strid med bestemnelsene i arbeidsrniljøloven.

Sameiet hu nå t'aste avtaler lned fire eksteme kunder. Alt slikt arbeid loggbokføres og er

timebetalt. En av disse kundene (Brochmannsgate 6, representert ved USBS) har søkt orn å bli
sarneier i Bjølsen Servicesentral- Dette ble tait opp på styre øte i desember 2002, men ble da

avvisl og saken er utsarl på ubestemt tid.

økonomi
Årets r€sultalregnslGp viser et underskudd på k 780 932. Dette er bedre elln budsjettert, til
lross lor årets lønnsøkninger. Beløpet dekkes av salneieme etter gjeldende fordelingsnøkkel.
Neste årc budsjett viser et underskudd på k 889 997. Vi regner rned at drilisinntektene blir en

del høyere, men velger å være forsiktige. Egenkapitalen er nå på kr 1 293 83,1, men vil i årene

fremover synke gradvis so en følge av nedskivning av verdien på sameiets arbeidsmaskin.

For øvrig vises til noter. budsjettkommentarer samt kortunentarer under regnskaps-

behandlingen på sameiermøtet.

Driftsinntektene tia andre enn eierne ble 2002 ptLkt 240 252, noe la\ere enn lorventet.

Hovedårsaken til delie er en forskyvning av regnskapsåret til desember novernber. Dette førcr-

til at vi i derte regnskapsåret kun har inntekter for årets lørste elleve måneder da inntekter

desember 2001 allerede er innbetxlt. En annen viktig arsak til at dette beløpet er lavere enn

blrdsjette.t finner Ii i posten "fordringer" i årsregnskaper. Her er beløp på k 136 116 som ved

årels slutt rl«e \.ar innbetalt til sameiet og sorn derfor henger igjen til 2002. En tredje årsak er
at arbeidsrnensden hos en av våre eksteme oppdragsgivere har gått noe ned. I løpet av 2002 er

alle eldle utesrående beløp innkevd slik at vi nå har bedre oversikt fra år riL år.

Scr\'lcesentmlen overstiger 2ool-grensen for eksteme tjenester. Dette har medført en

pliki tjl å lakturere utgående merverdiavgift. Sameiet velger å ikke keve fradrag lor inngående

menerdiavgift lor 2002, da dette anses for å være et mindre beløp. I 2003 har sameiet søkt om
å bli regis(ert i avgiltsregisteret.

Noe sonr har påvirket driflskostnadene lor 2002 ei lønnsoppgjøret. Våre vaktmestre
lønnes elter de kommunale lønnsavtalene for Os1o. I år ble defte lønnsopp&jøret forholdsvis
dyrr. I dette ligger også en nødvendig revisjon i stillingsbeskrivelser. Totalt fører dette i 2003

til en økl kostnad på ca k 100 000
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Bjølsen Sen,icenlr'al planlegger ingen større investeringer i løpet av 2003, rnen gjennomgane e\

brannsil&erheten vil bli gjennomføft i næn'neste lramtid og dette kan føre lil noe ho\ere

Det bekeftes i denne sarnmenheng at alle inntekter og utgifter sameiet har. er medtatt i det

fremlagte regnskapet. Styret er ild<e kjent med at selskapets virksomhet påvirker det ),tre
miljøet-

BJøLSEN GARASJESANIBIE

Garasjene ligger iJapan, Olsengården, og Turlergården. Fordeling av garasjer loreras il\
daglig leder Arild Hoffsbakken. Vi h tilsamrnen 156 garasjeplasser hvorav fire plasser for
motorsykler. Tre garasjeplasser er utleid som lager og i underkant av 30 garasjeplasser er

utleid til andre enn beboere i sameiet. Månedsteie lor garasjeplass er lor tiden kr 420 for
beboere fra sameiet, ]<J 500 lor andre enn beboere lra sameiet og kr 210 for rnotorsykkelplass.

Et styremedlem har tidligere vært valgt til garasjeansvarlig, et verv som har vært helr

overflødig da arbeidet som angår garasjeutleie blir utførr av daglig leder. Vi har derlor fra
2000/2001 ingen garasjeansvarlig blant styremedlemmene.

l1øpet a\ 2002 ble det montert ylterligere sikkerhetsutstyr bl.a. i form av tbtoceller
garasjepartene lor å tilfredstille gjeldende forskrifter. Kostnadene lor dette ble lavere

forventet.

Bjølsen Garasjesameie planlegger ingen større investeringer i løpet av 2003, men

gjennomgang av brannsikkerheten vil bli giennomlørt j næmeste framtid og dette kan føre ril
uventede kostnader. I tillegg må enkelte ståldører skiftes ut p.g.a. rust tilsynelatende forårsaket

av konstruksjonsfeii.

Det ser også ut til at deler av det elektriske anlegget må skiltes i løpet av de næoneste årene

noe som er.esultat av slitasje og nye forskifter.

Vi vil her også minne alle som leier garasjeplass om at disse plassene er beregnet på kiøretøy.
Plassering av andre gjenstander i garasjen er forbudt og kan være farlig og slike gjenstander
kan bli f emet uten varsel.

Styret er ikle kjent med at selskapets virksomlet påvirker det ytre miljøet.

led
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økonomi
Årets resultatregnskap viser et overskudd på k 222 328. Dette er høyerc enn budsjettert, noe
som bl.a. skyldes lavere reparasjons- og vedlikeholdsutgifrer. Ove$kuddet benyttes til å betale
avdrag på lån. Det totale avdraget per år er på kI 371 742 og restbeløpet dekkes av sameteme

etler gjeldende fordelingsnøkkel. Noe av denne skjevheten vil bli motvirket av ar renten

allerede i løpet av de første månedene av 2003 har gått ned og forventes å gå )tterljgere ned i
løpet av våren. For øvrig vil 1ånet være nedbetalt i løpet av regnskapsåret 2011. Leien for
garasjeplasser forblir uendret også i 2003, men vil bli tatt opp på et rnøte med sameieme. Det
bekeftes i denne sammelheng at alle inntekter og utgifter sameiet har, er medtatt i det
frernlagte regnskapet.

Oslo, 26. februar 2003

Espen H. Amundsen /s/

Kjell lnge Bjerga /s/

Andreas Tveitereid /s/

Petter Munkerud /s/

LeifTønneberg /s/

Marit Aasen Heggdal /s/

Katd Kotala /s/
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Et! Er*rqsrgY{.}ur,ffi

Til årsmøte i
Bjølsen Servicesenaal

Revisjonsberetnin g for 2002

Vi har revidert åBregnskapet for Bjølse11 Seryicesentral for regnskapsåret 2002, som viser et
unde,(kxdd pål</ 780.q12. Vi har også reviderr opply.ningene i ar-be-etllrIlsen om år5regn.\ap(.
A rn egnskaper be - år a\ resulra hegn.k ap. bd lanse og noreopply sn , n ger . Årsiegn skaper og
årsberctniDgen e( avgiti åv sameiets siyre. Vår oppgar.e er.å uttale oss om ål srignskapei og øvnge
forhold i henholdtil kravene i revisorloven og lovom eierseksjoner.

Vi har ulørt revrsjonen i samsvar med revisorlovm og god revisjo.sskikk i Norge. God
revisjorssldkk kever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betrfggende sikkerher i-or ar
årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinfomlasjon. Revisjon ;mfater låntrolt av uwalgte aeter
av mate alet som underbygger infomasJonen i årsregnskapet, wrdering av de ben]4tede
regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapseslimater, samt wrdering av jnnholdet i og
preseniasjonen av årsregnskapet- I den grad det følger av god revisjonsskikl omfatter revisjon også
en gjennomgåelse av selsl«pets formuesforvaltiing og regnskaps- og jnierne konto]lsyslemer Vi
mener at vår revisjon gir et forsvarlig grun ag lol vår uttalelse.

. årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forsl«ifur og gir ex uttryl& lbr same;ejs
økonomiske stilling 3 I . desember 2002 og for resultatet i regnskapsåret j overensstemmelse
med god regnskapsskikk i Norge

. stJ4et har opprylt sin plikt til å sørge for ordentiig og oversildig rcgistlering og dokumentasjorr
av rcgnskapsopplysninger i samsvar med lov og god regnskapsskikk i Norge

. opplysningene i årsberetnrngen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og er r
samsvar med lov og forsl<rifler.

Uten at det har berydning lor konklusjonen i avsnittet over, vil vj presisere at sBret ikke har u$ajt
seg om forutsetningen om fodsatt drift.

å tlnrs.rul,i!.rtc r\nuru

in,{ & Yorng 
^5iLrl n! !.rL.l

iii r:,,,..8 il si o.i\r,l,n\

!(\l.,in. !r/ t)e i 1-.tt. Rrr§,r.r irql

,ArtnJ, Bory r, Bo, D6innm, r,xriv;l§. F.eir[r, ,.lolhs ra , l.rte., r.øre{61, KDnsjber8, (r!ir.o,
l«i!liinsxnLl l,,Ri1(,l..r,rnS.r, Lill.h3mh.r,^1Gs,Miilrf,
ii.l.r!'l.n Os o. Cnii, forpturnAklen, s.nderl.d, sonl.,xl,
srJtJrri 5!en(ie,, Iiondlrim, runn)e,F, Vl(e*u d,^l.s nd
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l0 Bjølsen Servicesenlral

Resu ltatregnskap

BcloD 200r Btrdsjclr 2002 Rtrdsjcrr 2003

Driftsinntekter:
Andre driftsinntekter

Sum driftsinntekter
240 252 164 987 260 000 200 000

240 252 164 987 260 000 200 000

Driflskostnader:
Lønnskostnader
I nnberetn ingspl kt. person alkostn.
Styrehonorar
Arbeidsg.avg., pensjonskostn.
Andre persona kostnader
Avskrivninger
Forva lnlngstjenester
Andre honorarer
Forsikringspremier
Andre driftskostnader e endom
Drlftskostnader administrasjon
Reparasjoner og vedlikeho d
Andre kostnader

Sum driftskostnader

Driftsresultat

Finansposter:
Renteinntekter
Renlekostnader

Netto finansposter

Ordinærl resultai før skatt

Ordinært resultat

Ekstraordinære poster:

Årets resultat

Overføringer og disponeringer

't 026 472 963 91S ', 053 676 't 089 ss7

-746 220 -798 932 -793 676 -88S S97

592 393
4 397

40 000
90 039
17 917
67 352
64 112

6 200
4 695

101 135

6 231
4 371

27 631

561 359
4 335

40 000
85 163
12 475
67 352
64112

5 480
4 211

60 999
5 021

6 S85

46 421

606 S58

5 000
39 253
82 750
23 000
67 352
8,1 B4O

7 440
6 000

58 710
16974
21218
37 180

625 167

5 000
40 431

95 000
23 000
67 352
64112

6 S00

80 000
16 974
21 218
37 180

5 349
61

2 022
0

0
0

0

0

5 288 2 022

-780 932

-780 932

-796 910

-796 910

-793 676

-793 676

-889 9S7

-889 997

.780 932 -796 910

780 932 796 910

-793 676 -889 9S7
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l0 Bjølscn Serricesentral

Balanse
Not€ 2082 200t

Eiendeler

Anleggsmidler

lmmaterielle eiendeler:

Varige driftsmidler:
Andre driftsmidler
Biler og arbeidsmaskiner

Finansielle anleggsmidler:

Sum anlegqsmidler

Omløpsmidler

Fordringer:
Kundefordringer
Fordringer på USBL
Andre kortsiktiqe fordringer

lnvesteringer:

Bankinnskudd og kontanter:
Håndkasse

Sum omløpsmidler

Sum eiendeler

673974
505 757

673 97 4

573 109

't 179 73'l 1 247 043

136 116

0

0

91 200

0

2 254

4 0004 000

140116 97 450

1 319 848 1 344 s33
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l0 Bjolsen scnicasentrat

Egenkapitat og gjetd

lnnskuft kapital:

Opptj6nt egenkapitat:
Sameiekapital

Sum opptjent egenkapitat

Sum eqenkapital

Gield

Avsething for forplikt6lser:

Langsiktig gjetd:

Kortsiktig gjetd:
Leverandørgjeld
Skyldig oIf.mynd jgheter

Sum kortsiktig gjetd

Sum oield

Sum eqenkapital og qield

1 293 a34 1 340 719

1 293 A34 1 340 719

I 293 834 1340719

1 749
24 264

3 814

0

26 013 3 814

26 013 3 814

1319 848 'l 344 s33

Balanse
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l0 Bjolscn Servicrscnrral

Noter til regnskapet

Note'l) Lønnskoslnader

5100 Fast lønn til ansatte
5102 Ovefiid
5129 Annen lønn
5'150 Påløpneferiepenger
5800 Refusjonsykepenger

Sum lønnskostnader

Note 2) Forvaltningstjenester

6710 Forretningsførerhonorar
Sum forvaltningstjenesler

Note 3) Andre driltskostnader eiendom

0004 Skadedyrutryddelse
0005 Snøbrøling og strøinq
0006 Lyspærer, lysrør, sikringer
0007 Nøkler, låser, navnskiit o.l
0008 Renholdsrnidler - innkjøp
0009 Verktøy og redskaper
0010 Driftsmateriell - innkjøp
0011 Rep. og vedlikeh. traktor/utst
0012 Driftskostnadertraktorm/utst
0013 Rep og vedlikeh andre maskiner
0014 Driflskostnaderandremaskiner
0015 Større anskaffelserfor drifr
0016 Andredriftskostnader,eiendom

Sum andre driftskostnader eiendom

Note 4) Sameiekapital

2090 Arets inn/utbet. isameie
2095 Årets resuttat
2096 Akkumulert resultat i sameie

Sum sameiekapital

518149
0

14 000
63 858
-3 614

592 393

484 802
6 411

10 000
60 146

0

56't 359

64112
64112

0

3 391
18 877
2 485
1 040
6 842

25 319
9 288

11 437
1 337

577
12 048
8 494

101 135

64112
64112

26

0

I 810
1 004

0

0

29 566
11 207
3 644

0

3 041

2703
0

60 9SS

734 047
-780 932

1 340719
1 293 434

794 645
-7S6 910

1 342 984
1 340 715
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Noter til regnskapet

Note 5) Varige driftsmidler (anleggsmidter)

Oppr. kostpris 1.1
Kjøp i året
Salg i årel

Biler/
arb. maskiner

673.523

Eiendommer/
Servicesentral

527.O74
0
0

Vaktm.
leilighet

146.S00
0
0

3 109

0
0

07
Akk. Avskrivning i I 0 0

0

100.414

Arsregnskapet er salt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk.

Oslo, den 31.12.02

I Styret:

Espen H. Amundsen /s/

Kjell lnge Bjerga /s/

Andreas Tveitereid /s/

Petter Ilunkerud /s/

Leif Tønneberg /s/

Marit Aasen Heggdal/s/

Kalri Kolala /s/

BOLIGBYGGELAGET USBL

Jens Veiteberg /s/
Forvaltningsdirektør
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BUDSJETT 2()O3

Budsjettet for 2003 står i høyre tallkolonne på første side i regnskapet. Det er satt opp
med utgangspunkt i del budsjett som ble vedtall av slyret sist høsl. For posler hvor en er
kjent med nye og endelige tall er budsjetletjusterl der dette ga vesentlige awik. Budsjettet
vilgi et underskudd på kr 889.997,-

Andre driftsinntekter
lnntektene er oppsatt ut fra forventet etlerspørsel av varer og tjenester I Servicesentralen.

Lønnskostnader
Poslen dekker lønnsutgifter tll ansatte og eksirah.lelp I Servicesentralen.

lnnberetninqspliktiqe personalkostnader
Gjelder bl a telefongodtgjørelse lil ansatte og styremedlemmer. Posten er budslellert h t
forventet forbruk i 2003.

Stvrehonorat
Honoraret er budsjettert med utgangspunkt i tidligere års bevilgede honorar.

Arbeidsqiveravqift. penslonskostnader
Det betales 14,1% arbeidsgiveravg fl av all utbetall lønn og slyrehonorar.

Andre personalkosinader
Under denne post belasles kostnader til arbeidsløy, personforsikring m.rn.

Forvaltninoslienester
Forretningsførerhonoraret er budsjetterl i h t gjeldende kontrakt. Det er ikke budsjettert
økning i honoraret for 2003.

Andre honorarer
Revisjonshonoraret er budsjettert i h t gjeldende avlale med Ernst & Young. Løpende
avtale kan justeres fra 01.07.2003, og det er budsiettert med en økning på 3%. Her
budsjetteres også forventet juridisk og teknisk honorar.

Forsikrinqspremier
Det er budsjettert en økning i forsikringspremien på 15%.

Andre drift skostnader eiendom
Her budsjelleres bl.a. contalnerleie, snøbrøyting, drifismateriell og diverse innkjøp
vedrørende servicesentralen.

Oriftskostnader administrasion
Her budsjetteres bl.a. kontorrekvisita, telefon, porto, kopiering, eventuelle abonnementer,
kjøp og drifl av kontormaskiner og datautstyr.

ReDarasioner oo vedlikehold
Slyrets vurdedng av behovet for vedlikehold av eiendommen framkommer i budsjettel.

Andre kostnader
Her budsjetteres bl.a. kostnader ved fellesarrangementer i boligselskapet, lokalleie, kurs
for ullitsvalgte, gaver, rnedlemskontingenl til velforeninger og andre foreninger m m.
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Oslo den 31. desembet 2002l 12. febtvat 2OO3

Med vennlig hilsen
Bo,lgbyggelaget USBL
Forvaltnings- og økonom avdelingen

Wiggo Wollbråten /s/
Regnskapsansvarlig

Dir.tfi 22 98 38 86.

E-post:wiggo.wollbraaten@usbl.no
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FORDELING AV KOSTNADER I 2OO2

Øvrige fellesutgifter
90Å

Energikostnader
6% Reparasjon og

vedlikehold
9%

Avdrag gjeld

Finanskostnader

Kommunale
avgifter Andel sameie
5% 4%


