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Side I

BADEBAKKEN BORETTSLAG

Det innkalles til ordin6er generalf orsamling i Badebakken borettslag.

Tid og sted; Torsdag 7. mai 2OOg kl t9.OO iFellesrommet, Maridalsveien 242

SAKSLISTE

1. Konstituering

'1.1 Valg av møteleder
1.2 Valg av sekretær
1.3 Valg av 2 andelseiere til å undertegne protokollen sammen med møtelederen1.4 Opplysning om antall møtende med stemmerett og antall f ullmakter1.5 Godkjenning av innkalling
1.6 Godkjenning av saksliste

2. codkienning av årsoppgjøret

2.1 Godkjenning av årsmelding fra styret
2.2 Godkjenning av årsregnskapet

3- Budsiert 2009

4. Godtgiørelsetilstyret

5, Andre saker

6. Valg

Oslo, den 21. aprit 2009

BADEBAKKEN BORETTSLAG

STYRET

VEDLAGTE NAVNESEDDEL FYLLES UT OG LEVEBES VED INNGANGEN.
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Stvrets innstillino til de saker som skal behandles på borettslaoets ordinære
oeneralf orsamlino den 7- mai 2009:

Sak 1: Konstituerinq

lnnstilling til de respektive poster blir lagt fram på generalforsamlingen.

Sak 2: Godkiennino av årsoppoiøret

2.1 Godkiennino av årsmeldino fra stvret

Årsmelding for 2008 følger vedlagt og anbefales godkjent.

2.2 Godkienninq av årsreonskapet

Årsregnskapet og revisjonsberetning for 2008 følger vedlagt.

Årsregnskapet for 2008, som viser et overskudd på kr 2 353 358,-
anbelales godkjent-

Sak 3: Budsiett 2009

Budsjett for 2009 følger vedlagt og anbefales tatt til orientering.

Sak 4: Godtoiørelse til stvret

Forslag vedrørende godtgjørelse for styreperioden fremlegges på general-
forsamlingen.

Sak 5; Andre saker

5.1 Kiøp av loltsareal i l\y'aridalsveien 232
Sak fra Håkon Stende

Det aktuelle loftet er på 72 kvm, hvorav 33 kvm ligger direkte over egen
leilighet i Maridalsveien 232, og sideleilighelene har 16 kvm hver. De
resterende kvm går bort i luftesjakt.

Jeg ønsker uansett å kjøpe de 33 kvm som er direkte tilknyttet
leiligheten, men ettersom generalforsamlingsvedtak av 27. april 2006
kun gir adgang til kjøp tilknyttet eksisterende leilighet legges sak om
kjøp av loftsareal utover dette frem for generalforsamlingen.

Takstmann Hans Petter Tangen har i takst av 8. mai 2008 redegjort for
at de to 16 kvm arealene vil være lite regningssvarende å bygge ut.
Jeg ønsker derfor å kjøpe hele loftsarealet på 72 kvm av borettslaget,
for å bygge ut egen leilighet. Naboene på begge sider vil selvsagt ha
veto iforhold til eget areal, men det bes om generalforsamlingens
samtykke til å kjøpe hele arealet forutsatt samtykke fra disse. Pris og



5.2

Side 3

krav til utbygging avtales i henhold til praksis i borettslaget og tidligere
generallorsam lingsvedtak-

Ny andel fellesgjeld og økte felleskostnader vil bli bereqnet av Usbl når
avtale foreligger.

Forslaq tilvedtak
Håkon Stende gis tillatelse til å kjøpe hele loftsarealet på 72 kvm,
beliggende over egen leilighet samt to naboleiligheter forutsatt at
naboene samtykker i dette.
Håkon Stende bærer alle kostnader lorbundet med kjøp og utbygging,
og utbygging skal skje i henhold til tidligere vedtak.

Stvrets vurderino
Styret legger til grunn at føringene som ble vedtatt på
generallorsamlingen i2006 videreløres. Disse tilsier at andelseier kun
kan søke om utbygging av loftsareal som er direkte tilknyttet
eksisterende leilighet. Styret mener videre at ekstern takstmanns
vurdering av hva som er "lite regningssvarende" ikke kan legges til
grunn for nåværende og fremtidige beboeres vurdering av e!,1.
utbygging av loftsareal. Styret anbefaler derfor ikke at
generalforsamlingen vedtar forslaget fra Håkon Stende.

Forlenoelse av fullmakt til stvret loftsutbvooino
Sak fra styret

I 2006 fikk styret fullmakt fra generalforsamlingen til å inngå avtaler om
salg og utbygging av loftsarealer. Dette vedtaket gjaldt for 3 år, og det
er derfor behov for forlenqelse av denne fullmakten.

Stvrets forslao til vedtak
Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å inngå avtaler om salg og
utbygging av loftsarealer i samsvar med generalforsamlingsvedtak gjort
i 2006 i ytterligere tre (3) år fram til ordinær generalforsamling | 2012.

lndividuell nedbetalino av f ellesoield
Sak fra Paul Otterdal og Jorunn Marit Jevnehagen

Ref. informasjonsbrev mars 2009, punkt 9, refinansiering av lelleslån.

Andelseier rremmer forslag om individuell nedbetaling av fellesgjeld.
Dette bør være en engangs betaling av hele andelen av iellesgjeld.

Stvrets vurderino
Styret oppfatter forslaget som en såkalt "lN light-ordning" og henviser til
pkt- '1 i årsmeldingen. Ettersom denne ordningen ikke lenger tilbys fra
Usbl, er forslaget uaktuelt.

5.3
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Stvrets forslao til vedtak
Generalforsamlingen awiser lorslaget fordi ordningen ikke lenger tilbys
fra Usbl.

5.4 Muliohet for sammenslåino av leilioheter
Sak fra Geir Sørensen og Janne Furuly

Forslag til nye punkt ivedtektene:

2 ANDELER OG ANDELSEIERE

2-4 Sammenslåing av andelsleiligheter

Styret skal godkjenne fysisk sammenslåing av inntilto av de originale
andelsleilighetene, gitt at de tekniske forutsetninger er til stede, og
andelseier har kjøpt andelfor naboleilighet. Styret skal godkjenne
sammenslåing av andeler iforbindelse med sammenslåing av
leiligheter, jf. vedtektenes pkt. 8-3.

8 STYRET OG DETS VEDTAK

8-3 Styrets vedtak

Nytt punkt: Vedtak om sammenslåing av andeler trenger ikke
generalforsamlingens samtykke, jf. borettslagslovens §3-5 (4).

Ee!s&-u:
Vi foreslår endring av vedtekter for å fremme muligheten for større
leiligheter iborettslaget. Bakgrunnen er å beholde barnefamilier som
ellers ville flyttet ut pga. plassmangel. Dette er et veldig prinsipielt
forslag, som vil gjelde alle i borettslaget. Såvidt vi kan se er det
allerede hjemmel i borettslagsloven for dette, men vi ønsker å klargjøre
dette ivedtektene for borettslaget. Såvidt undertegnede kan se vil dette
også 1øre til at vi begrenser mulighetene lor sammenslåing mer enn det
som er tilfellet i dag.

Kilder:
Borettslagsloven : http ://www. lovdata.no/alyhl-20030606-039. html#3-2
Omtale av ny lov fra UBBL:
http i//www.nbbl. no/42225iSidelJUS:_Nye_borettslover kommer
Eksempel : http ://www.veitvedt-hageby.no/vedtekter

Stvrets vurderino
Styret anmodet initialt Usbl om vurdering av forslaget og fikk
tilbakemelding om at det ligger innenfor rammene til eksisterende
Iowerk. Styret vurderte deretter forslaget og mener at det på en
hensiktsmessig måte balanserer ønsket om differensiert
sammensetning av andelseierne og hindrer spekulasjon. Styret mener
også at det er fornuftig at muligheter som er lovfestet tydeliggjøres i

vedtektene for borettslaget- Når det gjelder selve ordlyden i forslagene
foreslår imidlertid styret at det gjøres noen justeringer-
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Stvrets forslao til vedtak
Generalforsamlingen vedtar følgende nye punkter i vedtektene:

2 ANDELER OG ANDELSEIERE

2.4 Sammenslåing av andelsleiligheter

(1) En andelseier kan etter godkjenning fra styret slå sammen to av de
opprinnelige 84 andelsleilighetene, gitt at de tekniske forutsetninger er
til stede, og andelseier har kjøpt andel for tilstøtende leilighet
(over/under/ved siden). Hvjs forutsetningene for sammenslåing er
oppfylte, skal styret iforbindelse med sammenslåing av leiligheter
godkjenne sammenslåing av andeler, jf. vedtektenes pkt. B-3.

(2) Andelseier som ønsker å gjennomføre slik sammenslåing er
ansvarlig for å fremskatfe all nødvendig teknisk dokumentasjon som
kreves av styret og må dekke alle omkostninger knyttet til
sammenslåingen.

(3) Sammenslåing skal være gjort senest 12 måneder etter styrets
godkjenning av sammenslåing. Hvis sammenslåing ikke er gjort jnnen
12 måneder må andelseier selge en av andelsleilighetene og dekke
alle omkostninger knyttet til dette.

(4) Det er ikke anledning til fremleie av noen av de berørte
andelsleilighetene i perioden sammenslåingsprosessen pågår.

8 STYRET OG DETS VEDTAK

8-3 Styrets vedtak

(3) Vedtak om sammenslåing av andeler trenger ikke
generalforsamlingens samtykke, men kan godkjennes av styret, jf.
borettslagslovens §3-5 (4).

5.5 Skiftino av heiser - låneopotak
Sak fra styret

Det har i flere år vært driftsproblemer med heisene i Maridalsveien 236
og 242, noe som har medført til dels store reparasjonskostnader.
Heisene er av skruetype og har en forventet levetid på ca. 15 år. på
grunn av nye problemer med heis i 242 har styret innhentet vurderinger
og priser fra tre lirmaer. Kostnad for reparasjon/oppgradering av
eksisterende heisanlegg er estimert til mellom 200 000,- og 3OO O0O,-
per heis. To av firmaene har også påpekt at eksisterende heisanlegg
ikke er tilpasset borettslagets behov, og at man må påregne vesentlige
driftskostnader fremover- Firmaene har anbefalt utskifting av begge
heisanleggene til wire eller hydraulisk type. Kostnadene forbundet med
slik utskifting er ca.2 millioner, inkl. mva.

Styret vurderer at skifte av begge heisanleggene er mest økonomisk
formålstjenlig for borettslaget og legger derfor frem lorslag om fullmakt
til låneopptak for å finansiere utskiftingen.
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Stvrets forslaq til vedtak
Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å ta opp lån, oppad
begrenset til kr 2,0 millioner, med sikkerhet i borettslagets
bygningsmasse for skifting av borettslagets heiser. Lånebeløpet det
kan stilles sikkerhet for skal ikke overstige de samlede kostnadene for
utskifting av heiser- Det gis sikkerhet for lånet loran andelshavernes
innskudd.

Økt nedbetalinqstid på fellesoield
Sak fra Christian Mahesh Hansen

Forslag til sak på generalf orsamlingen i Badebakken brl. 7. mai 2009:
Øke nedbetalingstid på fellesgjeld fra gjenværende nedbetalingstid (ca.
I å0 til 20 år.
lforbindelse med inngåelse av ny avtale om fastrente på fellesgjeld
med Husbanken foreslås å øke nedbetalingstiden på fellesgjelden til 20
år. Begrunnelsen for dette er todelt:

'1. De månedlige fellesutgiftene pr. beboer i borettslaget oppleves som
høye. Slik jeg har forstått det utgjør renter og avdrag på fellesgjeld ca.
halvparten av det månedlige beløpet. En økning av nedbetalingstiden
vil kunne redusere månedsbeløpet med inntil 25 % (basert på
opplysninger mottatt f ra styrelede0.

2. Grunnet etterslep på vedlikehold iborettslaget vil
vedlikeholdsutgiftene øke de kommende årene. Bl.a. må taket
repareres i236, og muligens må begge heisene byttes ut. Dette er
utgifter ien slik størrelsesorden (ca. 1 million kroner pr- heis, samt ca. 3
millioner kroner for takreparasjon, ifølge styreleder) at det må
finansieres gjennom økning av borettslagets gjeld.

Slik jeg har forstått det vil de månedlige kostnadene kunne settes ned
med ca. 10 % pr. beboer ved økning av nedbetalingstiden til 20 år.
Dette inkluderer betjening av økt gjeld pga. de nevnte
vedlikeholdskostnader. Hvis man ikke øker nedbetalingstiden, vil
månedsbeløpet øke iforhold til idag pga- vedlikeholdskostnadene.
Økning av nedbetalingstiden vil øke det totale rentebeløpet som
betales (en økning på ca.5 millioner kroner over lånets løpetid, ifølge
styreleder). Siden mange av beboerne i borettslaget har en antatt
tidshorisont på 5-'10 år for hvor lenge de blir boende, vil jeg anta at
hensynet til de månedlige kostnadene veier tyngre enn hensynet til
totaløkonomien på fellesgjelden i et 20 års perspektiv-

Stvrets vurderino
Styret henviser til årsmeldingen pkt. '1. Samlet sett mener styret at en
tilbakebetalingstid på 10 år for et felleslån på 26,5 millioner er
forsvarlig. Når styret kjenner kostnadene knyttet til utbedring av
fasaden på 236 vil beboerne bli informert. Ved kostnader under 1

million vil borettslaget kunne dekke dette gjennom bruk av egenkapital.
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Ved større kostnader vil det være naturlig med ekstra låneopptak, og
det vil bli innkalt til ekstraordinær generalforsamling. I en slik situasjon
vil det være naturlig å ha en lang nedbetalingstid (f.eks. 25 å0 på
ekstralånet slik at de månedlige utgiftene blir marginalt høyere enn hva
dagens situasion er-

Stvrets forslao til vedtak
Generalforsamlingen vedtar at tilbakebetalingstid for felleslån på
kr. 26,5 millioner, inkludert låneopptak for utskifting av heiser, settes til
'10 år.

Sak 6: Valo

Valgkomiteens innstilling blir lagt fram på generalforsamlingen.

6.'1 Valg av 3 medlemmer til styret.
6.2 Valg av 2 varamedlemmer til styret.
6.3 Valg av representant til Bjølsen Servicesentral.
6.4 Valg av valgkomit6.
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Badebakken brl - Arsmelding for 2008

Arsmeldingsperiode

Perioden årsmeldingen omfatter et endret fra valgperiode til kalenderår. Årsmeldingen for
2008 omfatter således pe oden 1.1. 31.12.2008.

Generelt om styret, komiteer og virksomheten

Styret
1.1.2008 og ftem til generalforsamlingen 8.5.2008:

2.1
Fra

7)
Fra

2.3
Fra

Fra

Bodil Pelersen
Roger Bjugn
Kristian Næss
Durdana Rashid
Hilde Fallet

leder Maridalsveien 234
nestleder Maridalsveien 240
sekretær Maridalsveien 234
økonomiansvarlig Maridalsveien236
HMS Maridalsveien 242

Fra generalforsamlingen 8.5.2008 ril 31.12.2008:
D Saeed Hozori Ieder
> Roger Bjugn nestleder
> Kristian Næss HMS
> Durdana Rashid 6konomiansvarJig
> Hilde Fallet sekretær

Styrets vararepresentanter
1.1.2008 og frem til generalforsamlingen 8.5.2008:
Øyvind Hoftun
Håvard Hauge

Fra generalfo$amlingen 8.5.2008 til 31.12.2008:
! Øyvind Hoftun
> Michal Wasaznik

Maridalsveien 234
Maridalsveien 240
Maridalsveien 234
Maridalsveien 236
Maridalsveien 242

Maridalsveien 234
Maridalsveien 236

Maridalsveie, 234
Maridalsveien 242

Borettslagets representant i sameiet Bjølsen Servicesentral
1.1.2008 og frem til generalforsam]ingen 8.5.2008:
Roger Bjugn Mffidålsveien 240

generalforsamlingen 8.5.2008 til 31.12.2008:
Kristian Næss Maridalsveien 234
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2.4 Valgkomiteen
Fra 1.1.2008 og ftem til generalforsamlingen 8.5.2008:
) Hilde Sprensen Maridalsveien 242
) Åge Per Reme (erstattet Espen PedeNen) Maridalsveien 238

Fra generalforsamlingen 8.5.2008 til 31.12.2008:
) I(hadra Gulaid Maridalsveien 232
! GroRpde Maridalsveien 242

2,5 Virksomheten
Etter valget 8.5.2008 har styret i Badebakken borettslag bestått av 2 kvinner og 3 menn.
Styrets leder er mann. Boligselskapet tilstreber likestilling ved valg av tillitsvalgre.
Borettslaget har ingen ansatte.

Styret er ikke kjent med at selskapets virksomhet påvirker det ytre miljø utover det som anses
som vanlig for et borettslag.

Borettslaget er organisert etter de bestemmelser som følger av borettslagsloven, og har til
formål å drive eiendommen i samråd med, og til beste for andelseieme. Borettslager ligger i
Oslo.

Borettslagets forretningsfører er Boligbyggelaget Usbl, Storgata 49, Oslo.
Borettslagets revisor er Noraudit AS, Oslo.

3 Styrets arbeid

Styret har i 2008 hatt 16 styremøter, I ekstraordinært styremøte og behandlet totalt I22 saker.
Styret har videre arrangert generalforsamiing og to dugnader. Hovedsakene har vært:

3.1 Økonomi
3.2 HMS
3.3 Bevar avtale
3.4 Utearealer
3.5 Garasjeanlegg
3.6 Bygninge.
3.7 Vaktmesteftjenester
3.8 Annet

3.1 Økonomi

Drift
Regnskapet er avgitt under forutsetning av forrsatr drift.

Årets årsregnskap viser et overskudd med kr. 2 353 358,-. Disponible midler urgjør ved
utløpet av året kr. I 455 957,-. For øvig vises til norer, budsjettkommentarer samt
kommentarer under regnskapsbehandling på generalforcamlin gen.
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Styret foreslår at overskuddet tillegges egenkapitalen. Det bekreftes i denne sammenheng at
alle inntekter og utgifter borettslaget har, er medtatt i det fremlagte årsregnskapet.
Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets slutt som påvirker resultat eller selskapets
stilling.

Refi nansierin g av felleslån
I dag har borettslaget fire annuitetslån i Husbanken med faskente på 3,1 7a rentei 5 åt fra
1.7.2004. Disse lånene vil være nedbetalt i år 2018 (3 srk) og i år 2019 (1 stk). Total lånesaldo
for disse er 24,5 millioner. Ny avtale om lånebetingelser må nå inngås for disse fire lånene.

Utover dette har borettslaget ett lån med fastrente på 3,5 7o i 5 år fra 1.10.2005 på 1,8
millioner. Dette lånet g,elder balkongprosjekrer og løper til år 2020.

Styret giennomføfte i 2008 en beboerundersøkelse med tanke på individuetl oedbetaling av
andel fellesgjeld (IN-ordning), forlengelse av nedbetalingstid o.a. Kun 1/3 av beboeme
besvarte spørreskjemaet og meningene var svært delte. Styret har undemøkt formelle og
praktiske forhold med Usbl og andre låneinstitusjoner. En av konsekvensene med IN-ordning
er bl.a. at lån må ha flytende rente. Videre er det opprettelseskostnader (ca. kr 12.500,-) og
årlige kostnader (ca. kr 5 000,-). Etter en samlet vurde ng fremmer ikke styret forslag om IN-
ordning. Styret vurdefte også muligheten for en såkalt "IN light-ordning" (en ordning hvor
andelseier på refinansieringstidspunkt kan betale ut sin andel av fellesgjelden). Denne
ordningen tilbys ikke lenger av Usbl, og er således ikke akruell (ifr. dog sak 5).

Med utgangspunkt i et lån på 24 millioner har st),ret vurdert ulike nedbetalingstider basert på
et 4 7. annuitetslån. Styret har også vurdert hvordan en økning av fellesgjelden fra 24 til 26
eller 30 millioner vil slå ut (Tabell l). Tallene er hentet fta Husbankens lånekalkulator
I \\-!ff.h!)u!Ls!.d. O\ersiklen lar ikle hen\)n lilskaltelradrag.

Tabelll

Koshadene erdell likl på de 84lellighetene iborenslaget

Hvis man fordeler alle kostnader knytret til et lån på 24 millioner likt på de 84 leilighetene i
borettslager, vil en økning av nedbetalingstiden fra 10 til l5 eller 20 år medføre en reduksjon
av månedlige utgifter på henholdsvis kr 782 og kr I 165.
Hvis borettslaget velger å finansiere utskiftning av begge heisene (en utgift på ca. 2 millioner)
gennom låneopptak, slik styrer forslår. vil felleskostnadene gå opp med ca. kr 250 per månerl
i snitt hvis nåværende tilbakebetalingstakt opprettholdes.

Nedbetalinostid Lånebeløp Bentekostnad Gebvrer Totalkostnad

kostnad per
leilighet per

10 år 24 000 000 5 237 374 1 20o- 29 234 574 2 S01

15 år 24 000 000 I 032 005 1 800 32 033 805 2 119

20 åt 24 000 000 10 980 192 2 400 34 942 592 1 735
30 år 24 000 000 17 319 633 3 600 41 323 233 1 367
1o år 26 000 000 5 673 822 1 200 31 675 022 3 142

10 år 30 000 000 6 546 718 1 200 36 547 918 3 626
30 000 000 10 040 006 1 800 40 041 806 2 648
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Kostnadene for utbedring av fasade på Maridalsveien 236 er p.t. ikke kjent. Hvis man legger
til grunn at deler av fasaden må skiftes, vil dette kunne koste minimum 3 millioner. Styret har
dedor vurdert hva et felleslån på totalt 30 millioner vil medføre av kostnader (se Tabell 1).

3.2 HMS
Pga. brannfare ble alle beboere infomeft om at det ikke er anledning til å lagre annet enn
moto.kjøretøy og ett sett dekl( i garasjeanlegget.

Pga. adkomst for helsepersonell, brannmannskap og lignende er det hengt opp
informasjonsskriv om at sykler ikke skal plasseres i oppganger.

3.3 Bevar-aYtale
Borettslaget har avtale med Usbl om vedlikeholdsplan. Planen bl årlig oppdatert og st)'rets
planlagte vedlikeholdstiltak er i stor grad basert på denne. For at beboeme skal kunne vurdere
både vedlikeholdsbehov og styrets disposisjoner har alle beboere fått en kopi av sisle
oppdaterte plan.

3.4 Utearealer
Utemøbler
Nye utemøbler er innkjøpt og plassert ved grillplassen, og sittegruppe er plassert inne i
gården.

Malerarbeider
Gjerder, søppelskur og blomsterkasser er reparert og malt.

Rullestein
Det er lagt rullestein rundt deler av Maridalsveien 240. Dette for å hindre sprcdnjng av ugress
og lek tett inntil vinduer.

Gartnerarbeid
Gartner har vært engasjert for utførelse av noen mindre oppgaver på grøntarealet. Styret har
bestilt en overordnet plan for grøntarealene av gartnertegner.

Dugnader
Det har vært avholdt to dugnader hvor det har blitt ryddet, vasket, luket og klippet hekker og
busker. Oppmøtet var middels godt.

3,5 Garasjeanlegg
Garasjeanlegget har blitt vasket og garasjeplassene ble merket opp. Alle beboeme ble
anmodet om å fjerne alt annet enn biler og dekk fra sine plasser-

3.6 Bygninger
Lekkasie i fasade qlllqdda!§!eD!-236
Høsten 2007 ble styret konraktet av beboer pga. fukt- og vannproblemer. Styret kontakrer
Usbl og engasjerte senere ProBygg for å få giofi en vurdering. Firmaet mente problemet
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skyldtes inntrenging av vann fra utside. Det ble anbefalt inspeksjon i periode med stabilt,
varmt klima. Etter dialog med koBygg kontaktet styret 3 4 firmaer mht. videre prosess. Kun
fimaet JeNen var villige til å vurdere problematikken, gi råd om mulige tiltak og koordinere
anskaffelse av andre fifinaer for å utføre evt. tiltak. Jerven mente at le}Lasjen skyldtes
inntrenging av vann på toppen av de påhengte aluminiumselementene, muligens ved
overgangen mellom veggliv og påheng. Det ble forsøkt å tette med elastisk fugemasse, men
tiltaket har ikke løst problemet. Neste løsningsforslag er å skjerme antatt lekkasjested med
overbygg eller skifte de påhengte aluminiumselementene. Styret har ikke fått garanti for at
noen av tiltakene vil løse lekkasjeproblematikken. Styret innhenter nå tilbud fra større
rådgivende ingeniørnma for å få glennomgått hele problematikken ettersom evt. tiltak kan
koste flere millioner kroner.

Vannlekkasie i Maridalsveien 240
I januar 2008 ble det oppdaget lek:kasje langs vannrør i kjelleren i 240. Rørlegger ble
kontaktet og alle rør i kjøkken til de fire leilighetene over ble inspisert, uten at man fant tegn
til lekkasje. På grunn av uttalelse fra forsikringsselskapet (som ikke deklet kostnadene) mht.
boretlslagets ansvar for å finne fusak, ble firmaet ProBygg engasjert. ProBygg mente at
skaden skyldtes inndriv av snø fra tak langs kanaler, og at taket burde inspiseres og evt. tiltak
i\erksettes. Bliklenslager ble deretter engasjert for å §ennomgå beslag i aktuelle område, og
to luftehatter ble byttet ut.

Ventilasion
Ventilasjonsmotoren i Maridalsveien 236 ble byttet i 2008 fordi den var defekt.

Fellesrommet
Fellesrommet har vært utleid 12 ganger i 2008.

Kloakllekkasie i Maridalsveien 232
Borettslaget har hatt flere kloakkoppdriv i kjelleren i Maridalsvejen 232. Dette har medført
ubehagelig lukt i kjelleren. Oslo Kommune har giort undersøkelser i 232 og forsøkt å reparere
kloakkrøret som Iigger utenfor Maidalsveien 230, men dette har ikl(e løst problemet. Styret
arbeider videre med saken.

3,7 Vaktmestertjenester
Høsten 2008 staftet styret i Bjølsen servicesentral en gjennomgang av vaktmeste nstruksen.
Dette arbeidet ble først ferdig i mars 2009. For å ha et adekvat sammenligningsgrunnlag
ventet styret i Badebakken borettslag dedor til primo 2009 med innhenting av anbud på
vaktmesterienester. Det har vist seg mer arbeidskrevende enn antatt å få sammenlignbare
tilbud. Styret mener det ikke har tilstreklelig beslutningsgrunnlag for å Iegge fram
\edtaksforslag på årets generalforsamling, og overlater til neste styre å shrttfpre arbeidet.

3.8 Annet
Diqital-TV
Borettslaget har inngått fellesavtale om digitalt grunntilbud fra Get. Denne tjenesten er nå i
fn11 drift.
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Oslo 15. ap l 2009

Saeed Hozori /s/ Roger Bjugn /s/ Kristian Næss /s/
Styreleder Nestleder HMs-ansvarlig

Durdana Rashid /s/
Økonomi-ansvarlig

Hilde Fallet /s/
Sekretær
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IBDO Noraudit

Til generalforsamlingen i
Badebakken borettslag

BDO No.audit Oslo DA
.la 4r. !m r.runledamste.€r rj

REVISJONSBERETNINC FOR 2OO8

Vi har reviden årsregnskapet for Badebakken borettslag for regnskapsåret 200g, som viser et
overskudd på kr 2.353.358. Vi har også revidert opplysningene i årsberetningen om
årsrcgnskapet. forutsetningen om fortsal driff og foNlaget 1il anvendelse av årets overskudd_
Arsregnskcpcl bcstår av rcsultatregnskap, balanse og noteopplysninger. Regnskapslovens
regler og god regnskapsskikl iNorge er anvendt ved utarbeidelsen av iegnskapet.
Arsregnskapel og årsberetningen er avgitt av borettslagets styre. Vår oppgave er å uttale oss
om årsregnskapet og øwige forhold i henhold til revisorlovens kmv,

Vi har utført revisjone[ i samsvar med lov, forskift og god revisjonsskikk i Norge, herunder
revisjonsstandarder vedtatt av Den norske Revisorforening. Revisjonsstandardene krever at vi
planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon_ Revisjon omfatter kontoll av utvalgtc delcr av
mate alet som underbygger informasjonen i år$egmkapet, vurdering av de benl,ttede
regnskapsprinsipper og vesentlige regrskapsestimater, saml vurdering av innhotdet i og
presentasjonen av år$egnskapet. I den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter
revisjon også en gjennomgåelse av borettslagets fomuesforvaltning og regnskaps- og intem
kontoll-systemer. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag fot vår uttalelse.

Vi mener at
. arsregnskapct er avgitt i samsvar med lov og forskri{ter og gir et rettvisende bilde av

borellslagels okonomiske stilling 31. desember 2008 og for resultatet i rcgnskapsåæt i
overensstemmelse med god regnskapsskilk i No.ge

o ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversikrlig registrering og
dokumeniasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i
Norge

. opplysningene i årsberetningeD om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt d fl og
forslaget til anvendeise av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og er i
saosvar med lov og forskifier,

Oslo,2l. april 2009
BDO Noraudit Oslo DA

..1;Vlzztstt -k2<
Mar-iannc IIlrnr-e j
Statsautoriscrt rcvisor

rr i: :i:::.r.:.:rr.- E!ai:Eriiit: i:b-e-:. :e: :rr:i
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Disponible midler Badebakken borettstag

hlormasjon om årsrcgnskapel.
Boretlslagels årsregnskap er sat opp isamsvar med regnskapstoven, torskr ft om åEregnskap og åGberehing for
borellslag, samt god regnskapsskikk.

Hegnskapsloven slilerslrenge krav tithvordan el regnskap sra føres og presenleres. tl egg kever,oEkrifien om
åBrcgnskap og åcberetiing iboretslag aiman må simer tnromasjon. Defle innebærer bh;l annet at man må sr
iiromasjon ilorm av noler, og ula,beide er oveGikl overde disponibe mid ene iårsregnskapel. Oel vitogså være
informasjon om boretslagels økonomi i slyrels årsmelding.

Årsregnskapel gn iiridlenid ikke en luitslendig oversikl over bo rens lagets dtsponibte midterved åEskiftel. t

resuhatregnskapel presenleres del en ove6ik overboretslagelslnniekterog koslnader. Del regnskapsmessige overskuddetra. kke hensynlil
en delviklige økonomiske lorhold som påvnker borells agels dlsponible midler. Dene gjelder lor eksempel avskrivinger, opplakog avdrag på tån,
samt kjøpossalg avanleggsmider. Boretls agets disponible midler erdeøkonomiske midrene som boreas aget h lit ddigher, og de d;,ineres
som omløpshldler fralrukkel konsiktig gjold, Slønesen pådedisponlble midlene kan blanrarnel benyftes lit å vurdere om del ernødvendtg å
endre $ørelsen på innkevde lelleskoshader som den enkelte beboe.betaler, og om del er behov lor å la opp tån e ter om del ermutigheat å
beta e ied ekslra på eksisleffde sjetd.

2008 2007
1 250 936 1 130552

B. Endrlnger disponible midter

T bakeiøing avskrivinger

Kjøp / sag an esssmidler

Opptaldavdrag langslktig gjeld

Endringer i andre angsildige poster

2 353 358

18 456

16 502

-2151144

-32110

2 314 166

17 002
-142 427

2 046 043

22 315
endrlng disponible midter 205 022 120 343

C. Oisponible midler UB
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Resultatreenska p 2008 Badebakken Borettslag

2008

5 439 072

360

49 000

5 484 €2

2007

5188 512

4595
49 000

5 242107

2004

5 440 000

0

0

5 440 000

2009

5 703 000

0

5 703 0oo

nnkevde f elleskoshader 1

2

3

Fotrerningsførerhonorar

Andre drlitskoshader eiendom

Dr ilskost.ader admin sllasjon

Reparasloner og vedlikehold

A.de drifiskoslnader I sameie

11

5

6

14 100

100 000

18 456

6 675

86843

19 S4S

14700

169 296

374 785
,161819

304195

I860
313 050

9 291

340 600

2 243620

12126

86000

17 002

5775

a4 225

55 275

fi 740

161360

352201

416 586

280112

10 598

105 740

6 aao

293906

'l 902 486

t2 000

100 000

0

7 000

6t 000

30 000

15 000

197000

378 000

478 000

283 000

11 000

446 000

5 000

404000

15 000

100 000

85 000

31000

15 000

215 000

397 oOO

497 000

452 000

11 000

,l{,8 000

5 000

419 000

7

8

I
10

3

2 447 000 2737 000

3 244 ø12 3 339 62r 2 S93 000 2 S66 000

Andel renielnntekler I samele

a.de renlekoslnåder sameie

111717

-l 007 499

111

{91 454

54 758

3 533

1 083 738

-8

n 025 455

30 000

-1 069 071

0

-1 039 071

30 000

0

-1 115000

0

-1 065 000

2 353 354 2314166 1 953 929 1 aa1 000

Overloringer og disponeringer

Overløn annen egenkapital

SUM OVERFøBINGER

2 353 358 2 314 166

2 353 35A 2314166
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Bålånse 2008 Badebakken BorettstaE

2006 2007
EIENDELER

Byg,rlnger

Andsler anleggsniddet i sameie

Finansielle anleggsmidter

øremelkede bånkinnskudd

11 4 619 994

11 79 317 900

3 154 035

| 3 084 855

4 619 994

79 317 900

170 537

3 103 311

12 561953 529 &l3
ø7 734737 A7 7415A5

Bestanser lelleskoshader

Erslalningsmessige skader

Andre kortsiklige fordringer

Andel omløpsmidler I sameie

8ånkinnskudd og kontanler

55 619

-162

1 624 591

0

183 848
't76 262

23 630

0

1 334 886

65 298

169 296

116 343

3 000 3 000

2 043 
'58 

'1 712 453

SUM EIENDELEB 8978'1895 69 454 033
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Balanse 2008 Bådebakken gorettslåe

2008

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapltal

Sun innskull egenkapilal
I400
8 400

I400
a 400

Sum oppljeni egenkapilal
22151 436

22151 435

1S 798 47A

19 798 478

15 22160 236 19 A06 A7A

Langslkllq gjeld

Sum langsikliO sield

13 24 503 753 26 520 7351, .a-.c 13,14 ( -r'707 577!1 1A41779

40 423129 40 A23129

67 034 459 69185 643

Ande korlslklig gjeld isameie

317147

226 A4A

43 246

547 201

202 467

218 936

44114

461517

67 621 560 69 647160

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 8g 781 a95 as 454 034

11 67 034,15S 6S 145 643

Os o 3r.12.08

Aurorlsen regf skapsførerselskap
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Noter årsoppgiør 2008 86debakken Eorettståg

Note 0 - Fegnskapsprlnsipper

Årsegiskapel er satl opp isamsv med regnskapstovens beslemmetserog god regnskapsskikk.

Klassilisering og vurderliq av balanseposrer
Omløpsmidler og konsikllg gjeld omfaner poslersom ior,alerrilberaling innen en år. øvrige posler erktassifisen som anleggsmidter/langsikug
gjeld.

Om øpsmidler vurderes til lavesre av anskalletseskost og vnkelg verdi. Konsiklig gjetd ba ansetøres tit nomiretr

Anleggsmid er vurderes lilanskatfe seskost, men nedskives litvirketig vedide6om verdiiåUel tkke foNenres å

beløp på elab eringsrldspu nkler.

Langsiklig gjeld balanseiørcs tilnominel be øp på elabteringslidspunkret.

Kundelordrlnger og andre lordrlnger er opplørt i batansen lit påtydende E{er irad.ag
grurnlag åv individuelle vurdeirger av de enkehe lordingene. tl lteqq 9jøresdel for

for avsetning lll foNenlet lap. Avseln ngllllapgtøres på
øvrge kundelordringer en uspesillsert avsel.ing for å

Varige difismidler balanseføresog avskrives over drillsmld els leveiid dersom de har tevertd over 3 år o9 har en kosrpris som overstiger kr.50
000. Direkle vedlikehold avdriftsmidler koshadsiøres løpendeunderdriilskoshader, mens påkoshtnger e ter fotedringeru egges d;iftsmidlels
koslprs og avskrives ilakl med driftsmtdtels levelid.

lnnlektsførlng ved satg av vare jenesterskjer på leve igslidspunklel.
Tie nesle r in nteklsfø res exer hven som de leveres
Leie mrehre'bor'øres og irrlellstørec iukl aeo opotte.irc.

Note 1 - lnnkrevde lelleskostnader

2008 2007

5 263 056

176 016

5 012 496

176 016

5 439072 51AA s12

Nole 2- Andre driflsinntekrer

2007

4 595

0

Note 3 - Andeleri drifissameie

Borellslaqel eier 24,50% i Bjø lsen Sewlcesenlral. Ba anseposrene og resllralposlene knqiel 1i servicesernrabn er forde I met om eterne jht.

Fullslendlg sameieregnskap llgger ved aqt.
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Nore 4 - Person.lkosrnader

Noter årsoppgiør 2008 Bådebåkken Borettstag

2008

12126

14100 12126

Personalkoshader omlatler lø nns- og peGona koslnader, sam a.beidsgiveravgif(. Anratt å6velk syssetsat: O

Borellslaqel er ikke pllklig å ha ljenestepensjoisodnins efler rov om ob igato ris k tje. estepensjo n.

Note 5 - BevisjonshonoEr

2008

6 675

6 675 5 7t5

Nole6-Ardrehonorar

2006

Tlr eggsljenesler torrelnlnsslører 7 449 5 575

0 4 875

-7 100 g 625

19600 35 200

19 949 s5275

Nore 7 - Andre dritrskoshader elendom

2007

F.nhold, sanllæranik er

Møb erutslyr elc.llllelles okaer

Proqram' og opphavsreltskoshader

9 106

100 884

18 735

26 839

22 025

3140

597

0

94 493

22 399

3 706

I830
0

43 810

89 428

304195 290112
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N oter å rsoppgiør 2008 Badebakken Borettslag

Note 8 - Drifl§koslnader adhinistrasion

20072008

1 ,O8

0

5 r8o

0

1270

2 002

2 265

249

797

533

9 860 10 59A

Note 9 - Feparasion.roq vedlikehold

20072008

Vedllkeho d iellesanlegg

Andre vedllkeholdskoshader

Vedllkehold parke ngsplasser os

TaVblikkenslagerarbeid

Garasjeponer/innganssdør-pr

48 745

7 5A4

17 717

0

53 154

r2 000

0

12 321

10 563

35 644

12154

2 557

a 965

15471

4 538

51 767

1 848

0

0

6 025

0

0

0

T 793

313050

Slyrel mener a1 del gjennom,ørle ved lk6ho det erlilslrekkellq ior å opfryele verdilotringelse av bygntngen{e)

Nole10- Andre kostnader

2008 2007

235

2 403

4 933

1 720

1 947

983

3 200

750

s 291 6 880



Side 22

Noter årcoppgiør 2008 Badebakken Borettslag

Nore 1r 'va ge drlflsmldler

soligeiendomme(inkl.tomt)
2006 1988 1988 2005

2a

369 066 79317 904 4 619 994 2 752 094 87 059 058
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

36S 066 4619994 2752 A94 87 059 058

Samlel avsk vning 01,01 0 0 0
18 453 0 0 0 18 453

- avqang samlede avsk. På 0 0 0 0 0

Samlede avsk vninger per 31,12 36 302 0 0 0 36302

Bokløn verdi pr.31.12 a7 022 756

Elendom mens igningsverdl pl 31 -12. rtgjøt kr. 39 422 452,-.
Bo lgse skapels eiendommer er forsikrel i'lf..." skadeforslk.ing. Polse nr.:3061179.

. Iamt: Neal 5.479 n2. 9N.222, bnr.1 42.

Av a.leggeis bokføne gjeld er kr 67 034 459,- sikrol ved panl.

Eiendommen som erstilelsom sikkerhel hadde pr 31.12 en bokiøn verdi på k..87022756.

Nole 12 - øremerkede midlei

Øremerkede mid er er avsalt liltEmlidig ved ikeho d.
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Nole 13- Lanssikrig gield

Noter å rsoppglør 2008 Badebakken Borettstag

Den Norske Oen Norske Den Norsks Den No€ke Boligbyggelaget
stal§ Sials Srais slars usbt

Husbank Husbank Husbånk Husbånk
fi9478234 fi9481075 119481091 119484004 r000A

Annuilel Annuilel Annuil€t Annuitgt Annuitet

2005 2005 2005 2005 2005

3.T v" 3.7 v" 3_71" 3.7 ./" 3.5 "/"
01,10.2018 01,10.2018 01.10.201A 01.04.2019 31.122020

9 807 825 9913089
a 567 Aa4 a 659 343

655183 662 214

79127fi 7 997 6æ

7 544 40
6 590 674

503 989

6 086 685

3 072 501

2 702 334

195 596

2 505 736

2 051233

1 841 779

57 19?
17ø4627

Lån nr. 78æ8, 41075 og 41091 lil opptøring lra 19€a. Månedlige avdråg med lodall den 1 . hver måned
Låoeneblegjonoml/alrappe!ån lilanfuitelslån01.07.04.
Lånene v Ivære nedberall iår 2018. Fasrrenle på 3,7% i5 år ira 01.07.04.
Lån nr.84004llopplorng l.a 1989, Sammeviikå.som ior lån 1-3

l ån nr. AO00A l€ Usbl lil linansiering av balkongprosiekl. Annuilslslån over 15 år, ble ulbetall01.1o 05 og har la§ente på 3,5% i5 år.
Terminlorla I 30.06 og 30.1 2. Fø 6re lorlall 30.06.06.

Bokiødverd av eiend€ 6r er slll sori sikkerher lor panlesikret gield.

Nole 14 - Annen l.ngslkllg gjeld

lN erbehandlel eter gi€ldsmelodeløsningen. Dete øinsippet innbærer at eksrrainnberalingen l.a eie@ klassilise.es so.n
forskuddsbelaling av e ers kapira kosr.ader. Det innberalte beløpet lø res som gjeld tileier wder angsktiggjeld iboretlslagets
balanse. Andeseeme vlved N fåsikk€rher ved lrntrederell idel pånledokumenlet som borellslagels ånegiver harli.glysl
på eiendommen. l..lredoreten h4 sidærdnel prio.itel med der ril enhver lid gien$ående belopet avfelleslåner.

qeuen li! eier vil bli redused i lakl fied nedbetalinge. avlellesgjelden eneroppinnelig nedberalinqspla.. Disse innberålingene nedkvlfleresi
lak hed nedbelalingsp a.en.

Egenk.pllål
Pr.01.01

Årets Egenkapital
resultal pt- 31.12

3400

19 798 478

0

0

0 a 400

2 353 354 22 15r 836

19 806 678 2 353 353 22150236
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Noter årsoppgiør 2008 Badebakken Borettslag

BUDSJEII2OO9

Bldsjener lor 2009 slår lhøyre la lkolonne på lørsle side ireg.skapel. Del er san opp med dgangspunkl ldel budsjefl sorn ble vedlan av styrel sisl

høst. Forposler hvor en e. kjenl med nye og endeligelall, oq dene qavesenllige awlk, er budsjetei justeri.

lnnkrevde f elleskosrnader
lnnberaling ti ieleskostnadese (,eks bolig, pa*ering, næ ng, bre nse , lrappevask m m) erbudsjexed meddageis nivå på årsbasis.

andrerLifl§indekler
Posteneer budsjeten med ulgangspunkl ikjenle iorhold ogjusieringerpå budsjereringslidspunklel.

Andel driitsinnrekbr i sameie
Her budsleneres boligselskapels ande av drlilslnrlekler isameie(Bjølsen Serulceseilral).

D.lbelaes 14.r'l.albeldsglveravgiravulbetalt ønnogslyrehororår.

Nonorarel er budslenen med ulqangspLnkl ien øknlng på ca 3 % ilorholdli lidligere å6 bevllgede honorar.

Avskrivninoer
Års{ri!r.!e,gtores 1råd med Fegnskapsovens beslemmelser. Normall brukes Iø gende avskrivningsplan:

_.:.iarusryroqionlormaskiner 5år
- 3år
i-a-spoim der 7 At
a'i. dsmåsk ner 10 år
-:<^ s{e an egg 15 år
Påkcsln nger boig ngen avskrivn nger (llLegges eleidommens verd )
Påkostn nger næingslokder 100 år

Gårdyom 2A et

Bevisionshonorår
Fev sjonshoioaret er budsletert med en økn.g på cå 3 

q/" i2009.

Foiieininoslørerhonorar
audsjelenmedøkningpå10%ira01.07.2009.(Delerloreøpgkkelaltendellgslilllnglllnlvåelpåøkningen,mendelvurderesenøkni.gpå
_e oms%og15o/.)

A!-d!9-i.s!.qelcr
.r.:b!dsieneresjuridlskoglekniskhonorarsamttilleggsljenesleriraforclnlngslører.

<o.l nge.len er økel lra kr. 175, lilkr225, pr.ande.

LeEiXri!.ssErgorcr
Deler uqangspunklet budsjelled med enøkning på9,3 % Iorsikringsprenien 1or 2009.
F., tnslående bolgseskap budstefleres iorslkr nospremie l Huseieiondel her. FordiBadebakken borells ag erllknyllel Usblbelaer Usbl

'r.s(..gspremie.rilionderiorborertslagel.

Enero koslnader
a.-_:.udsi:nposlen dekker bolgselskapels utglflerl fellesslrøm og ev'l. oje eLerliernvarme og erøkel med 5 %.

Kohhu.åle avoitrer
.i:--L_a: arg her er bldslelterl økl med 4 %.

Åndre drillskoslnader eiendom
He..!dslen.'es b a.åvgillpåradio o9 Tv.anleqq, conlalne.ele, snøbrøy1lrg, renhodv/byrå, innleid vakheslenle.este oqdiverse nnkJøp

redrorende e e.dommen.

0rillskoslnader administrasion
.ler budsieneres b a. ko.io(ekvsila,lelefon, pono, koplerng, evenluelle abonneme.ler, kjøp og driil av konlormækinerog dahdslyr.

Feoarasioner oo vedlikehold
GJe der vedlikehold av elendommen og lelesarea!.

Påkosrninoer
lhl re.rnskapsoven ska påkoshinqer akliveres oq vilderiorkun syniqgjøres ibaLansen.
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Andretosinader
Her budsieneGs bl.a. kosinader ved iellesarangemenler i bo igselskapel, lokalleie, kurs ,o. ritlilsvatgte, gaver, økologi og mitjølitiak,
medlemskontingenl lil vettoreninger og åndretoreninger m m.

Andel driftskoshåder i såm.|.
Her budsleteres boligsetskapers andet av driflskoshader i samete(Bjøtsen Seryicesenllat).

Finanskostnåd.r / åvdråd dl.rd
For de sel§kapene som harfaslenlelån, er gje dende renlenivå lag tilgrunn ibudsjetlel. Forselskapsom haretterskathalyrende renle er det
budsiellerl med et.enlenivå på 6,3 % lor husbanktån og 7,5 % iorøvrige tå. 2OOS. Avdrag på ån (kr 2.092.S62,- .. i2009,) vi kun iråmkomme
som reduksjor av lanssikig gje d i balansen. I lillegg lil nevrne avdrag har borens aser er barkong ån i Usbl som betienes av andetseiere som har
balko.g(åvdag kr. 122.005,- i 2009).

Reoulerlno av innber.llnd ril lellesk6rrn'd.r
Sålretot boligselskapet ikke planlegger sløre vedlikeholdsarbeid eller på anner måle gtu !l over den oppsafle budsjenramme, skLle dei ikke være
nødvendig å regulere innbetåling av letteskoshadene lra 01 .O7.2OO9.

oslo den 31. desember 2008

Boligbyggelaqel Usbl

Dir.lll: 22 98 38 12

e-posl: ellen.simonsen@usbl.no

E len Nedregård lsaksen /s/

on.tt 22 98 79 21

e-post: e len.isaksen@usbl. no
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HUSORDENSREGLER FOR BADEBAKKEN BORETTSLAG
(Sist endret på generalforsamling 3. mai 2007)

1. INNLEDNING

Hver beboer plikter å påse at han, hans husstand eller andre som han er ansvarlig for, eller gir adgang
til bygningene, holder ro og orden slik at det ikke voldes ulempe eller ubehag for andre beboere.

2. RO OG ORDEN

Mellorn kl. 22.00 - 07.00 skal det være nattero i boligene og på borettslagets område. I dette
tidsrommet skal det ikle spilles på instrumenter, nyttes støyende høyttalere eller forfusakes annen støy
som sjenerer øvrige boliger.

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

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

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

d) Inngangspartiene er fellesareal som skal passe for alle beboere i ulike livsfaser. I tillegg skal
inngangspaftiet være slik at rengjøringen kan foregå på best mulig effektiv måte og slik at det
er en sikker rømningsvei. Inngangspaftiene skal derfor være mest mulig nøytrale og ryddige og
sykler og annet utstyr skal ikke plasseres i inngangspadet. Dog tillates en bamevogn pr. bam
plassert i gangpartiet.

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

3. HUSDYRHOI,D

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

a) Husdyr kan først anskaffes eller medtas etter at søknad om det er innvilget av styret. Dette
gelder også ved eventuell gjenanskaffelse av husdyr.

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

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

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

e) At forskriftene om båndtvang etterkommes.

f) Den som ikke overholder pkt. 3a), b), c), d) og e) vil få en skriftlig henvisning om reglene fra
styret, og ved eventuell gjentagelse vil boftsetting/avliving av dyret bli krevet.



a)

b)w

c)

d)
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4. RENI{OLD

Det er ikke tillatt å plassere "søppel" andre steder enn i containeme i søppelbodene.
Husholdningsavfall legges i anviste beholdere, som lukkes etter bruk. Avfallet emballeres
forsvarlig. Støre gienstander er beboeme selv ansvarlig for forskriftsmessig levering.

Hovedren&jøring av fellesrom/ område skal foretas en gang årlig. Ansvarsområder vil bli
fastlagt av styret i samråd med huskontakter/beboeme.

- Klestørking i trappeoppganger el1er på andre fellesarealer i borettslaget er ikke tillatt.
- Banking av tepper o.1. fra balkoDger er ikke tillatt.

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

Markiser 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 beboeme i fellesskap. Pr. idag er det følgende
vedtak som gielder:
Eventuelle utvendige percienner skal være lyse aluminiumsfargede, og skal for øvrig
godkjennes i henhold til.lyrets retning\linjer.

Oppsetting av stenger for flagg eller vimpler skal forelegges styret.

5. DUGNADER

Alle beboere har plikt til å delta på dugnader.

6. FELLESAREALET

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

7. FELLESROMMET

Fellesrommet kan lejes av beboere til sammenkomster og lignende. Fellesrcmmet er direkte nabo med
flere leiligheter. Det er derfor viktig at det tas hensyn, slik at ikl(e beboere i disse leilighetene blir
forstyrret. Brudd på disse reglene kan føre til at leietaker ilike får lov til å leie fellesrommet ved senere
anledninger. Regler for utleie av fellesrommet er gitt i Vedlegg 1.

8. GARAS.IEANLEGG

Garasjeanlegget skal kun brukes til parkering av kjøretøyer som bil, moro$ykkel, osv. Området er ikke
beregnet for oppbevaring av beboemes eiendeler utover dette. Det er derfor ikke tillatt å serte opp
hyller eller på annen måte oppbevare ting i garasjen. Det er heller ikke tillatt å parkere biler som kan
karakteriseres som wak. Det er imidleftid tillatt for bileier å oppbevare ett sett med bildekk, dvs. 4
dekk, på egen garasjeplass.

9. DIVERSE

a)

b)
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c) Trinnlyd&iennomgang i blokkene. På grunn av problemer vedrørende trinnlydg,ennomgang
(støy) i blok*ene giøres beboeme he ed oppmerksom på dette, og vi ber om at det blir
vist aktsomhet ovenfor disse "faktiske" tekniske fofiold i borettslagets bygningsmasse.

d) Før oppussing av badercm skal styret få skriftlig melding slik at arbeidet kan kontrolleres. Vi
gjør oppmerksom på at styret har inspeksjonsrett i leilighetene og kan pålegge beboer å utf6re
nødvendig vedlikehold. Beboere er selv ansvarlig for alt indre vedlikehold, og også for
følgeskader på naboens leilighet som følge av manglende vedlikehold.

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

f) Beboeren blir 9l§14!!4$pllt!!g for enhver skade som oppstår som følge av overtredelse
av husordensreglene eller annen mangel på aktsomhet.

10. HUSLEIELOVEN

Husleieloven er lagt til grunn for disse husordensregler. Oppstår tvils- eller tolkningsspørsmål
vedrprende disse regler, eller om andre forhold, skal husleielovens bestemmelser og husleiekontrakten
Iegges til grunn. Ethvert fremleieforhold av leilighet eller garasje, skal godkjennes av styret i
borertslaget i h.h.t. husleieloven oB lov om borettslag. Kontraktsformular kan fås ved henvendelse til
styret.

11. ENDRINGER. RETTELSER OG TILLEGG

Beboere som måtte ønske tillegg, rettelser eller endringer til disse regler bes meddele dette til styret i
god lid før generalforsamling-

I2. ]\IELDINGER. KLAGER OG HENVENDELSER

\leldinger fra borettslagets styre eller USBL tjl andelseierne ved rundskriv eller oppslag gjelder på
samme måte som husordensreglenes bestemmelser og inngår dermed som en del av leiekontrakten.
Klager eller henvendelser til styret i forbindelse med husordensreglene skal skje skriftlig.

I det beboeme ønskes lykl<e til med sitt hjem i Badebakken Borettslag, giøres dette i forvissning om at
den enkelte husstand vil medvirke til et godt naboforhold og bomilj6.

13. GRILLING

Grilling på balkonger, plattinger og svalgang er kun tillatt ved bruk av gass- eller elekt sk grill.
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Vedlegg I til Husordensreglene for Badebakken borettslag

Regler for utleie av fellesrommet i Maridalsveien 242

Generelt
Fellesrommet kan leies av beboere til sammenkomster og lignende. Fellesrommet er direkte nabo med
flere leiligheter. Det er derfor viktig at det tas hensyn, slik at ikke beboere i disse leilighetene blir
forstytet. Brudd på disse reglene kan føre til at leietaker ikke får lov til å leie fellesrommet ved senere
anledninger.

læietaker har ansvar for at reglene overholdes.

Betingelser for utleie
> Det er ikke anledning ril å spille musikk efter kl. 20.00.
> Det skal være stille, etter husordensreglene, kl. 22.00.
> Lokalet skal være stengt, og tømt for folk for kl. 23.00. Det er ikke tillatt å overnatte i lokalet.
> Det skal ikke oppholde seg personer i oppgangene i forbindelse med tilstelninger i

fellesrommet.
> Leietaker skal ha kontroll på hvem som slippes inn i fellesrommet
> Det er leietakers eget ansvar å ha med det som er nødvendig, herunder toalertpapir og lignende.
> Leietaker må selv sette på varmen i rommet. Teamostaten settes til lO grader etter bruk.
> Det finnes noe servise på kjøkkenet. Leietaker kan benytte dette, men er da ansvarlig for å

vaske det i oppvaskmaskinen, og rydde det på plass i skapene.
> Leietaker skal rengiøre rommet med tilhørende toaletter, gang og kjøkken etter bruk. Det finnes

støvsuger, bøtter og oppvaskmaskin. Kluter, håndduker, vaskemidler og lignende som er
nødvendig for å åjøre rent, må leieraker ta med selv.

> Dersom leietaker finner at rommet ikke er i foffentet stand. må dette meldes fra til
utleieansvarlig så foft som mulig.

> Ventilasjonsanlegget skal kun benyttes på laveste hastighet. Leietaker må påse at ventiler over
vinduene er åpne.

Ansvar
Leietaker er ansvarlig for eventuelle skader på inventar eller fast utstyr.

Pris/Depositum
Fellesrommet leies ut for kr. 100,- til beboere i borettslaget. Det skal på forhånd betales kr. 500,- i
depositum.

Ved signering bekrefter leietøker aksept a, reglene som gjelder .for leie a, .fellesrommet.

Dato Sign.
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Vedtekter

for

Badebakken borettslag Org nr 943 792 755

Vedtatt på konstituerende generalforsamling den '1 9. februar 1987, sist endret den 1 1 .

april 2005

Endringene trer i kraft samtidig med ikrafttreden av lov om borettslaB av 06.06.2003
nr 39, ifr lov om boligbyggelag av samme dato

,I INNLEDENDE BESTEMMELSER

1-l Formål
Badebakken borettslaB er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen
bolig i lagets eiendom (boreto og å drive virksomhet som står i sammenheng med denne.

'l -2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold
(1) Borettslaget ligger i Oslo kommune og har forretningskontor i Oslo kommune.

(D Borettslaget er tilknlttet Boligbyggelaget Usbl som er forretningsfører.

2 ANDELER OG ANDELSEIERE

2-l Andeler og åndelseiere
(1) Andelene skal være på kroner 100,-l

(2) Bare andelseiere i boligbyggelaget og bare rysiske personer (enkeltpersoner) kan være
andelseiere i borettslaget. lngen fysiske personer kan eie mer enn en andel.

G) Uansett kan staten, en rylkeskommune eller en kommune til sammen eie inntil 10% av andelene i

borettslaget i samsvar med borettslagslovens §4-2 (1). Det samme gielder selskap som har til formål
å skaffe boliger og som blir ledet og kontrollert av stat, rylkeskommune eller kommune, stiftelse som
har til formål å skaffe boliger og som er opprettet av staten, en rylkeskommune eller kommune og
selskap, stiftelse eller andre som har inngått samarbeidsavtale med stat, rylkeskommune eller
kommune om å skaffe boli8er til vanskeliEstilte.

(4) I tillegg ha r Oras a,/s rett til å eie andel 0050 innefor den totalramme som kan eies aviuridiske
personer i henhold til borettslagsloven §4-2 (1)

(5) Andelseierne skal få utlevert et eksemplar av borettslagets vedtekter.
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2-2 Sameie i andel
('1) Bare personer som bor eller skal bo i boligen kan bli sameier i andel.

e) Dersom flere eier en andel sammen, skal det regnes som bruksoverlating hvis en eller flere av
sameierne ikke bor i boligen, jfr vedtektenes pkt 4-2.

2-3 Overføring av andel og godkienning av ny andelseier
(1) En andelseier har rett til å overdra sin andel, men erververen må godklennes av borettslaget for at
ervervet skal bli gyldiB overfor borettslaget.

(2 Borettslaget kan nekte godkjenning når det er saklig grunn til det og skal nekte godkjenning
dersom ervervet vil være i strid med pkt 2 i vedtektene.

G) Nekter borettslaget å godkienne erververen som andelseier, må melding om dette komme fram
til erververen senest tyve dager etter at søknaden om godkjenning kom fram til borettslaget. I

motsatt fall skal godkienning regnes som gitt.

(4) Erververen har ikke rett til å bruke boligen før godkienning er gitt eller det er rettskraftig avgort
at erververen har rett til å erverve andelen.

(5) Den forrige andelseieren er solidarisk ansvarlig med en eller flere nye erveryere for betaling av
felleskostnader til ny andelseier er godkjent, eller det er rettskraftig avgiort at en ny andelseier har
rett til å erverve andelen.

3 FORK.IøPSRETT

3-1 Hovedregel for forkiøpsrett
(1) Dersom andel skifter eier, har andelseierne i borettslaget og dernest de øvrige andelseierne i
boli gbyggela get fork øpsrett.

(2 Forkjøpsretten kan ikke gøres gieldende når andelen overdras til ektefelle, til andelseierens eller
ektefellens slektninB i rett opp- eller nedstigende linie, til fosterbarn som faktisk står i samme stilling
som livsarving, til søsken eller noen annen som i de to siste årene har hørt til samme husstand som
den tidliBere eieren. Forkjøpsretten kan heller ikke gjøres geldende når andelen overføres på skifte
etter separasion eller skilsmisse, eller når et husstandsmedlem overtar andelen etter bestemmelsene
i husstandsfellesskapslovens §3.

(3) Styret i borettslaget skal sørge for at de som er nevnt i første ledd får antedning til å giøre
forkiøpsretten gieldende oB på deres vegne giøre retten geldende innen fristen nevnt i vedtektenes
pkt 3-2, ifr borettslagslovens §4-15, første ledd.

3-2 Frister for å giøre forkjøpsrett gieldende
Fristen for å giøre forkiøpsretten geldende er 20 dager fra borettslaget mottok meldjng om at
andelen harskiftet eier, med opplysningom pris og andre vilkår. Fristen erfem hverdaBerdersom
borettslaget har mottatt skriftlig forhåndsvarsel om at andelen kan skifte eiet og varselet har
kommet fram til laget minst '15 dager, men ikke mer enn tre måneder, før meldingen om at andelen
har skiftet eier.

3-3 Nærmere om forkiøpsretten
(1) Ansiennitet i borettslaget regnes fra dato for overtakelse av andelen. Står flere andelseiere i
borettslaget med lik ansiennitet, går den med lengst ansiennitet i boligbyggelaget foran.
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(2) Dersom ingen andelseiere i borettslaget melder seg utpeker boligbyggelaget hvilken andelseier i

boligbyggelaget som skalfå overta andelen.

G) Andelseier som vil overta ny andel, må overdra sin andel i laget ti! en ny andelseier. Dette gielder

selv om andelen tilhører flere.

(4) Forkiøpsretten skal kunngjøres i en avis som er vanliS lest på stedet, på boliSbyggelagets

nettsider, ved oppslag i borettslaget eller på annen egnet måte.

4 BORETT OG BRUKSOVERLATING

4-1 Boretten
(1) Hver andel gir enerett til å bruke en boliS i borettslaget og rett til å nytte fellesarealer til det de er
beregnet eller vanlig brukt til, og til annet som er i samsvar med tiden og forholdene.

(A Andelseieren kan ikke benytte boliBen til annet enn boligformål uten styrets samtykke.

G) Andelseieren skal behandle boligen, andre rom og annet areal med tilbørlig aktsomhet. Bruken av

boligen og fellesarealene må ikke på en urimelig eller unødvendig måte være til skade eller ulempe

for andre andelseiere.

(4) En andelseier kan med styrets godkjenning giennomføre tiltak på eiendommen som er
nødvendige på grunn av funksjonshemming hos en bruker av boligen. Godkienning kan ikke nektes

uten saklig grunn.

(5) Styret kan fastsette vanlige ordensregler for eiendommen

4-2 Bruksoverlating
(1) Andelseieren kan ikke uten samtykke fra styret overlate bruken av boligen til andre

(a Med styrets godkjenning kan andelseieme overlate bruken av hele boligen dersom:

andelseieren selv eller andelseierens ektefelle eller slektning i rett opp- eller
nedsti8ende linje eller fosterbarn av andelseieren eller ektefellen, har bodd i boligen i minst
ett av de siste to årene. Andelseierne kan i slike tilfeller overlate bruken av hele boliEen for
opp tiltre år.

- andelseieren er en juridisk person.

- andelseieren skalvære midlertidig borte som følge av arbeid, utdanning
militærtjeneste, sykdom eller andre tungtveiende grunner.

- et medlem av brukerhusstanden er andelseierens ektefelle eller slektning i rett opp-
eller nedstigende linje eller fosterbarn av andelseieren eller ektefellen.

- det gjelder bruksrett til noen som har krav på det etter ekteskapslovens §68 eller

husstandsfellesskapslovens §3, andre ledd.

Godkienning kan bare nektes dersom brukerens forhold gir saklig grunn til det. Godkienning kan

nektes dersom brukeren ikke kunne blitt andelseier. Har laget ikke sendt svar på skriftlig søknad om
godkienning av bruker innen en måned etter at søknaden har kommet fram til laget, skal brukeren

regnes som godkjent.

(3) Andelseier som bor i boligen selv, kan overlate bruken av deler av den til andre uten godkjenning.
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(4) Overlating av bruken reduserer ikke andelselerens plikter overfor borettslaget.

5 VEDLIKEHOLD

5-1 Andelseiernes vedlikeholdsptikt
(1) Den enkelte andelseier skal holde boligen, og andre rom ogannetarealsom hører boligen til, i
forsvarlig stand og vedlikeholde slikt som vindueL røL sikringsskap fra og med første
hovedsikring/inntakssikrin& ledninger med tilbehøL varmekabler, inventar, utstyr inklusive
vannklosett, varmtvannsbereder og vask, apparater og innvendige flater. Våtrom må brukes og
vedlikeholdes slik at lekkasjer unngås.

(2) Vedlikeholdet omfatter også nødvendige reparasioner og utskifting av slikt som rør, sikringsskap
fra og med første hovedsikring/inntakssikring ledninger med tilbehør, varmekabler, inventar, utstyr
inklusive slik som vannklosett, varmtvannsbereder og vasker, apparater, tapet, gulvbelegg, vegg_,
Sulv- og himlingsplater, skilleveggeL listverk, skap, benker og innvendige dører med karmer.

G) Andelseieren har også ansvaret for oppstaking og rensing av innvendig kloakktedning både ti og
fra egen vannlås/sluk og fram til borettslagets felles-/hovedledning. Andelseier skal ogsS rense
eventuelle sluk på verandaeL balkonger o l.

(4) Andelseieren skal holde boligen fri for insekter og skadedyr.

(5) Vedlikeholdsplikten omfatter også utbedring av tilfeldig skade, herunder skade påført ved
innbrudd og uvær.

(6) Oppdager andelseieren skade i boligen som borettslaget er anwarlig for å utbedre, pllkter
andelseieren straks å sende melding til borettslaget.

(7) Borettslaget og andre andelseiere kan kreve erstatning for tap som følger av at andelseieren ikke
oppryller pliktene sine, jfr borettslagslovens §§ 5-13 og 5-15.

5-2 Borettslagets vedlikeholdsplikt
(1) Borettslaget skal holde bygninger og eiendommen for øvrig iforsvarlig stand så langt ptikten ikke
li88er på andelseierne. Skade på bolig eller inventar som tilhører taget, sk;l laget utbedre dersom
skaden følger av mislighold fra en annen andelseier.

(D Felles rør, Iedninger, kanaler og andre felles installasjoner som går gjennom boligen, skal
borettslaget holde ved like. Borettslaget har rett til å føre nye slike installasjoner gjennom botigen
dersom det ikke er til vesentlig ulempe for andelseieren.

(3) Borettslagets vedlikeholdsplikt omfatter også utskifting av vinduer, herunder nødvendig utskifting
av termoruter, og ytterdører til boligen eller reparasjon eller utskifting av tak, blelkelag, bæiende
veggkonstruksioner, sluk, samt rør eller ledninger som er bygd inn i bærende konstruksioner med
unntak av varmekabler.

(4) Andelseieren skal gi adgang tit botigen slik at borettslaget kan utføre sin vedtikeholdsptikt,
herunder ettersyn, reparasion eller utskifting Ettersyn og utføring av aDeid skal giennomføres slik at
det ikke er til unødig ulempe for andelseieren eller annen bruker av boligen.
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(5) Andelseier kan kreve erstatnin8 for tap som følge av at boreltslaget ikke oppfyller pliktene sine, jfr

borettslagslovens §5-'i 8.

6 PÅLEGG OM SALG OG FRAVIKELSE

6-1 Mislighold
Andelseiers brudd på sine forpliktelser overfor borettslaget utgjør misli8hold Som mislighold regnes

blant annet manglende betaling av felleskostnadeL forsømt vedlikeholdsplikt, ulovlig bruk eller
overlating av bruk og brudd på husordensregler.

6-2 Pålegg om salg
(l) Hvis en andelseier til tross for advarsel vesentlig misliSholder sine plikter, kan borettslaget
pålegge vedkommende å selge andelen, ifr borettslagslovens §5-22, første ledd. Advarsel skal gis

skriftlig og opplyse om at vesentlig mislighold 8ir laget rett til å kreve andelen solgt.

6-3 Fravikelse
l\4edfører andelseierens eller brukerens oppførselfare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av

eiendommen, eller er andelseierens eller brukerens oppførsel til alvorliS plage eller sienanse for
eiendommenes øvrige andelseiere eller brukere, kan styret kreve fravikelse fra boligen etter
tvangsfullbyrdelseslovens kapittel 1 3.

7 FELLESKOSTNADEROGPANTESIKKERHET

7-l Felleskostnader
(1) Felleskostnadene betales hver måned. Borettslaget kan endre felleskostnadene med en måneds

skriftliS varsel.

(2) For felleskostnader som ikke blir betalt ved forfall, svarer andelseieren den til en hver tid
gjeldende forsinkelsesrente etter lov av 17. desember 1976 nr 100.

7-2 Borettslagets pantesikkerhet
For krav på dekning av felleskostnader og andre krav fra lagforholdet har laget panterett i andelen

foran alle andre heftelser. Pantekravet er begrenset til en sum som svarer til to ganger folketrygdens
grunnbeløp på tidspunktet da tvan8sdekning besluttes gjennomført.

8 STYRETOG DETS VEDTAK

8-1 Styret
('l) Borettslaget skal ha et styre som skal bestå av en styreleder og 2-4 andre medlemmer med 2
varamedlemmer.

e) Funksjonstiden for styreleder og de andre medlemmene er to år. Vammedlemmer velges for ett
år. Styremedlem og varamedlem kan gienvelges.

(3) Styret skal velges av Seneralforsamlingen. GeneralforsamlinBen velger styreleder ved særskilt

valg. Styret velger nestleder blant sine medlemmer.
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8-2 Styrets oppgaver
(1) Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov. vedtekter og Eeneralforsamlingens vedtak.
Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer.

(2) Styreleder skal sørge for at styret holder møte så ofte som det trenBs. Et styremedlem eller
forretnin8sføreren kan kreve at styret sammenkalles.

(3) Styret skal føre protokoll over styresakene. Protokollen skal underskrives av de frammøtte
styremedlemmene.

8-3 Styrets vedtak
(1) Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av alle styremedlemmene er til stede. Vedtak kan
treffes med mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Står stemmene likt, 8jør møte ederens
stemme utslaget. De som stemmer for et vedtak som innebæreren endring må Iikevelut8jøre m;ns:
en trediedel av alle styremedlemmene.

(2) Styret kan ikke uten at generalforsamlingen har gitt samtykke med minst to tredjedels flerta l.

fatte vedtak om:
1. ombyggin& påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten som etter

fofioldene i laget går ut over vanliB forvaltning og vedlikehold,
2. å øke tallet på andeler eller å knytte a ndeler til boliBer som tid ligere har væft ben)ttet tl

utleie. ifr borettslagslovens §3-2, andre ledd,
3. sal8 eller kiøp av fast eiendom,
4. å ta opp lån som skal sikres med pant med prioritet foran innskuddene,
5. andre rettsliSe disposisioner over fast eiendom som går ut over vanlig forvaltnin8,
6. andre tiltak som går ut over vanlig forvaltning, når tiltaket fører med seg økonomisk ansvar

eller utlegg for laget på mer enn 5% av de årlige felleskostnadene.

8-4 Representasjon og fullmakt
To styremedlemmer i fellesskap representerer laget utad og tegner dets navn.

9 GENERALFORSAMLINGEN

9-l Myndighet
Den øverste myndiBhet i borettslaget utøves av generalforsamlingen.

9-2 I'idspunkt for generalforsamling
(l) Ordinær generalforsamling skal holdes hvert år innen utgangen avjuni.

(2) Ekstraordinær generalforsamling ho des når sryret finner det nødvendi& eller når revisor eller
minst to andelseiere som til sammen har minst en tiendedelav stemmene, krever det og samtidig
oppgir hvilke saker de ønsker behandlet.

9-3 Varsel om og innkalling til generalforsamling
(1) Forut for ordinær generalforsamling skal styret varsle andelseierne om dato for møtet og om frist
for innlevering av saker som ønskes behandlet.

(, Generalforsamlingen skal innkalles skriftlig av styret med et varsel som skal være på minst åtte og
høyst 20 dager. Ekstraordinær Beneralforsamling kan om nødvendig kalles inn med kortere varsel
som likevel skal være på minst tre dager. I be8ge tilfeller skal det gis skriftlig melding til
boligbyggelaget.
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(3) I innkallingen skal de sakene som skal behandles være bestemt angitt. Skal et forslag som etter
borettslagsloven eller vedtektene må vedtas med minst to tredjedels flertall kunne behandles, må
hovedinnholdet være angitt i innkalllngen. Saker som en andelseier ønsker behandlet på ordinær
generalforsamling skal nevnes i innkallinBen når styret har mottatt krav om det etter vedte kte nes pkt
9-3 (1).

9-4 Sakersom skal behandles på ordinær generalforsamling'1. Godkienning av årsberetning fra styret.
2. Godkienning av årsregnskap.
3. Valg av styremedlemmer oB varamedlemmer.
4. Eventuelt valg av revisor.
5. Fastsetting av godtgjørelse til styret.
6. Andre saker som er nevnt i innkallingen.

9-5 Møteledelse og protokoll
Generalforsamlingen skal ledes av styrelederen med mindre generalforsamlinBen velger en annen
møteleder. Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll fra generalforsamlingen.

9-6 Stemmerett og fullmakt
Hver andelseier har en stemme på generalforsamlingen. Hver andelseier kan møte ved fullmektig på
generalforsamlingen, men ingen kan være fullmektig for mer enn en andelseier For en andel med
flere eiere kan det bare avgis en stemme.

9-7 Vedtak på generalforsamlingen
('l) Foruten saker som nevnt i pkt 9-4 ivedtektene kan ikke generalforsamlingen fatte vedtak i andre
saker enn de som er bestemt angitt i innkallingen.

e) Med de unntak som føl8er av borettslagsloven eller vedtektene her fattes alle beslutninger av
generalforsamlin8en med mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Ved valg kan
generalforsamlingen på forhånd fastsette at den som får flest stemmer skal regnes som valgt.

(3) Stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning.

10 INHABILITET, TAUSHETSPLIKTOG MINDRETALLSVERN

'l O-1 lnhabilitet
(1) Et styremedlem må ikke delta i styrebehandlingen eller avgiørelsen av noe spørsmål der
medlemmet selv eller nærstående har en framtredende personlig eller økonomisk særinteresse.

(2 lngen kan selv eller ved fullmektig eller som fullmektig delta i en avstemning på

Seneralforsamlingen om avtale med seg selv eller nærstående eller om ansvar for seg selv eller
nærstående i forhold til laget. Det samme gielder avstemning om pålegg om salg eller krav om
fravikelse etter borettslagslovens §§ 5-22 og 5-23.

'lO-2 Taushetsplikt
TillitsvalBte, forretningsfører og ansatte i et borettslag har plikt til å bevare taushet overfor
uvedkommende om det de i forbindelse med virksomheten i laget får vite om noens personlige
forhold. Dette gielder ikke dersom ingen berettiget interesse tilsier taushet.
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1O-3 Mindretallsvern
Generalforsamlingen, styret eller forretningsfører kan ikke treffe beslutning som er egnet til å gi visse
andelseiere eller andre en urimelig fordel til skade for andre andelseiere eller laget.

11 VEDTEKTSENDRINGEROGFORHOLDETTILBORETTSLOVENE

11-1 Vedtektsendringer
(1) Endringer i borettslagets vedtekter kan bare besluttes av generalforsamlingen med minst to
trediedeler av de avgitte stemmer.

(a Føl8ende endringer av vedtektene kan ikke skie uten samtykke fra boligbyBgetaget, jfr
borettslagslovens §7-1 2:

- vilkår for å være andelseier i borettslaget.
- bestemmelse om forkjøpsrett til andel i borettslaget.
- denne bestemmelse om godk enning av vedaektsendringer.

11-2 Forholdet til borettslovene
For så vidt ikke annet følger av vedtektene gielder .egtene i lov om borettslag av 06.06.2003 nr 39, jfr
lov om boligbyggelag av samme dato.
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SAMEIET BJØLSEN SERVICESENTRAI Styrets årsmelding for 2008

Stfet he ta kofftituerende møte 2008 bestått av:

Dermis Gundenen

Hanne Isdal

Nina Hol&engen

Jakub Godzimiski

Kristiar Næss

Susaone Krag

S§reteder

Økonomiansvarlig

Sekretær

St),iemedlem

S§aemedlem

Styremedlem

Turtergården

Crrønnegården

Opsahlgården

Olsengården

Badebakken

Japatr

Sameies§aet har som formål å ad.Ednistrere ddA€[ av sameiet Bjølsen Ssrvioesentral.

Sameiet Bjølsen Services€Dtrsl har som formål å ddve vakhnester/b€boertjenester for

beboere i tilkn],ttede borettslag (BadebakkeD, Grørmegårde4 Japan, Olsengården,

Opsahlgården og Turtergården). I tillegg utføres det fenester ior følgende eksteme kurder

som åkttueres direkte: Idyllen borettslag Sameiet Sarpsborggt 16, Brochmaulsgt 6 (eies av

USBLs Boligstiftelse, USBS - konrrakt utløp ol:tober 2008), Utrgbo, Bergensgata 3,

Bergersgata 9 og Maridalsveien 180. For de fiæ ørsherrte loggbokføres alt arbeid og

aibeidet er timebetalt. BergeNgata 9 betaler fast beløp beregnet ut fta estime( lidbruk mens

de to sisttrel,llte betalq fast årsbeløp. Det gjennomføres ca 550 aib€idstimer hvert år hos de

eksteme oppd.ragsgiveme.

Styrets arbeidssitoåsjon

St,rct giennomførte 6 styreDøler i løpet av 2008. Det er grennomført et fusmøte. Stlret har

arbeidsgiver- og personalansvar for de ansatte ved Bjølsen Sewiceserltral. Et styremedlem har

fungert som økoDomiansvarlig og garasje/parkeringsansvarlig. Et stFcmedlem har f-llrge

som sgl{xetær. Styreleder har firngert som personalansvarlig frem til o,'ttå. Denne har humet

giennomføre medarbeidersamtaler med de aisatte.

Sameiets st Te bestod av 3 Lrdnner oglmenn. St Tets leder er mann. Sameiet har 3

ansatt€, alle er menrr' Sameiet følger likestillingsloven og tilshobq likestilling ved

nyansettelser i sameiet Valg av tillitsvalgte sar denfor ssEets kontoll da dette uføres av

sartreieme.
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Geuerelt

Sameiets kostnadq og inntekter fotdeles på de seks eierborettslagene etter en

fordelingsaøkkel basert på antall leiligheter i det enkelte borettslag:

Ansatte

Vi har siden 1995 hatt ke faste stillinger ved servicesentr.alen, to heltid og etr deltid. Arild

Ho6bak*en er daglig leder. Han har vært ansatt siden 1987. Kurt Zicldeldt er ans:ltt som

vaktmester (fast ta desember 1999). Abdul Rashid er ansatt som vaktmestemssistent fia

jaruar 2006. I løpet av 2008 har vi batt tilfeller av langtidssykdom som ikke skyldes forhold

på arbeidsplassen. Våre vaktrnestere løDnes etter gjeldeode overenskomst mellom USBL og

Fagfo6uo<tet (LO).

Som rEsultat av inaføringen av lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP) for ansatte Fa 1.

januar 2006 har sameiet på anbefaliog fra USBL tjenestepensjoDsordning i Vital forsikring.

Styret er ikke hent med at det skulle være forhold ruodt ansettelsesforhold som er i strid med

bestemmelsene i arbeidsmiljøloven.

Økonomi

Regnskapet er avgitt under forutsetning av fortsatt &ifl.

Åres resultategnskap viser et underskudd pe}r. I fi2 536, ca 500 000 bedre enn

bu<lsjettert, UndeNkuddet d€kkes av sameieme etter gjeldende fordelingsrøk:trcel.

Driffsinnkkteæ fra aadre erm eieme ble 2008 på k 200.000, For øvrig vises til noter,

budsjettkornmentarer samt kommentarer utder regnskapsbehandtingen på saneiermøtet.

Det bekeffes i denae sammørheng at alle im&ldcr og utgifter sameiot har er medtatt i det

fren agte regDskap€t. Det har ikke inn$dt forhold etter regnskapsår€ts slutt som påvirkor

resultat,

Aktuelle såkor.
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Saker som gr planlagt i det kommende året er gjeruomgang og eyeotuelt justering av

arbeid$utios og instrukser, HMs-giennomgang herurder en sikkerhetsdenooEgang av

arbeidsplassen, og utarbeidelse av vedlikeholdsplan for garasjeanleggene. Det foregar også

planq for regulering av parkering i Larviksgata og Kongsberggata og det er forveBtet at

sameiet vil spille en rolle i gientromfuringeo av dette.

Ytre miljø

Stylet er ikke kjent med at selskapets yfuksomhet påv ker der yhe miljø utover det som aDses

som vadig for boligselskap.

Eksterne oppd.ag og momsproblemåtikked

Som nevnt ovenfo! haI Bjølsen Servicesentral oppdrag uknfor saoeierboættslageie. Dette er

firc æns vakhnesteroppdng, to brø),teoppdrag og en al'tale om u&jøring av søppel.

Timeprisen for de ekseme oppdragene er for tiden k 412,50 iokl mva, mens oppdiag utover

vanlig vaktmgstgrtjsngste for €ierborettslagene bar timeprisen 330 kroner.

En rurdering giort av revisor for Gaole Oslo Servicesental visq at enddnger i lover

og foIsl(Iifter medfør$ at eksteme momspliktige oppdrag kan medføre at sameiets eiere rLå

betale moms på hele ddften, er morkostnad på over k 350 000 per år. Saken er ikke endelig

bestemt av skatternlndighetel OpFettelse av aksjeselskap er derfor lagt på is irmtil

foiholdene er endelig utredet.

Oslo 4. Mars 2009

Dennis Crrmdersen

Nina Holnengen

Susanne IQag

Kristian Næss

Jakub Godzimirski

6,,qG"^--,
tr^^JQ"u^^."-
§r,r

Hame Isdal
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IBDO Noraudit

Oslo, 17. mars 2009
BDO)oraudit Oslo DA

l,tza-arrnl 4rrn
"Marianne Hamre /

Statsautorisert rcvisoa

BDo Noraudit oslo DA

Til tusmøtet i
Bjølsen Servicesentral

REVISJONSBERETNING FOR 2OO8

Vi har revidert årsregnskapet for Bjølsen Servicesetrtral for regnskapsåret 2008, sonr viser et

underskudd på ki I.172.536. Vi har også reviden opplysningene i årstrcretningen om
fusregnskapet, forutsetningen om fortsatt ddft og forslaget til dekning av årets underskudd.
Årsregnskapet består av resultalregnskap, balanse og noteopplysninger. Regnskapslorens
reglcr og god regnskapsskikk i Norge er anvendt ved utarbcidelsen av regnskapct.
Årsregnskapet og årsberetningen er avgitl av sameiets stfe. Vår oppgave cr å utule oss om
å$regnskapet og ovrige forhold i henhold til revisorlovens krav.

Vi har utført revisjonen i samsvar med lov, forsk ft og god revisjonsskikk i Norge. herunder
revisjonsstandarder vedtatt av Dcn no6ke Revisorforening. Revisjonsstandardenc kreyer at t'i
planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at å$regnskapet ikkc
irmeholder vesentlig fcilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler a\

materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de ben)ttedc
regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i o8
presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonsskikk. omfatter
revisjon også en giennomgåelse av sameiets formuesforvaltning og regnskaps- og inlem
kontroll-systener. Vi mcner at vår revisjon gir et Iorsvarlig grunnlag for vår uttalelse.

Vi mener at
. årsregnskapet er avgilt i samsvar med lov og forskiftcr og gir ct rcttvisende bildc av

sameiets økonomiske stilling 31. desember 2008 og for resultatet i regnskapsfuet i

overcnsslemmelse med god regnskapsskikk i Norge
. ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig regislrerins oa

dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i

Norge
. opplysningene i årsberetningen om fusregnskapet, forutsetningefl om lortsatt drift og

forslaget til dekning av underskuddet er konsistente med fusregnskapet og er i samslar

med lov oC forskrifter.
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1O BJøLsEN SERVICESENTRAL

ÅnsoppcJøn

Resultatregnskap

Not€ ReenslGp 2006 ResnslGp 2007

Driftsinntekter:
Andre driftsinntekter

Sum driftsinntekter

Finansposter:
Renteinntekter
Rentekostnader

Netto finånsposter

Ordinært resultat før skatt

200 000 200 000

200 000 200 000

Driftskostnader:
Personalkostnader

Styrehonorar
Avskrivninger
Revisjonshonorar

Forretningsførerhonorar
Andre honorarer
Forsikringspremier
Andre driftskostnader eiendom
Driftskostnader administrasjon
Reparasioner og vedlikehold
Andre kostnader

Sum driftskostnader

Driftsresultat

3

4

5

6

7

1 013 057
43 000
67 356

5 000
90 684

0
4 929

92761
32727

8 975

31713

843 166

38 500
67 352
I 313

72 097
0

4 705
100 543

17 645
11 903

3s 393

1 120 000
43 000
67 000

8 000
68 000
20 000

9 000
209 000

19 000
27 000
s7 000

1 164 000
44 000
67 000
I 000

97 000
0

10 000
215 000

20 000
28 000
58 000

1 390 203 1 199 616 1 647 000 , 711 000

-1 190 203 -999 616 -1 647 000 -1 71 1 000

1A 121
454

14 421

34

0
0

0
0

17 667 fi347

-1 172 536

-1 1t2 s36

-985 229 -1 647 000 -1 711 000

Ordinært resuttat

Årets resultat

Overføringer og disponeringer

-9AS 229 -1 647 000 -1 711 000

-1 172 536 -945 229 -1 647 o00 -1 711 000

1 172536 98s 229

Boligbyggelaget Usbl
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1O BJøLSEN SERVICESEMTRAL

Ånsoppc.løn

Balanse
2008

EIENDELER

Anleggsmidler

lmmaterielle eiendeler:

Varige driftsmidler:
Eiendom

Andre driftsmidler

Finansielle anleggsmidler:

Sum anleggsmidler

Omløpsmidler

Fordringer:
Kundefordringer
Fordringer på Usbl

Andre kortsiktige fordringer

lnvesteringer:

Bankinnskudd og kontanter:
Håndkasse

Sum omløpsmidler

Sum eiendeler

527 074
101 641

521 014
168 997

628715 696071

22 580
285195
40a 349

0
267 6t4
208 813

3 000 3 000

719124 479 4A7

1 347 A39 1 175 558
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IO BJøfSEN SERVICESENTRAL

ÅnsoppcJøn

Balanse

EGENKAPITAL OG G,IELD

Egenkapital

lnnskutt kapital:

Opptjent egenkapital:

Annen egenkapital

Sum opptient egenkapital

Sum egenkapital

Gield

Avsetnin g for forpli ktelser:

Langsiktig gield:

Kortsiktiggeld:
LeverandørBield

Skyldig off.myndiEheter

Annen kortsiktig geld

Sum kortsiktig gield

Sum gield

Sum egenkapital og gield

oslo, 3l.desember 2008/ 4. mats 2009

Styret i BlØLSEN SERVICESENTML

Sissel Rian /s/
Nina Holmen8en /s/
Susanne Krag /s/
Kristian Næss /s/
lakub Godzimirski/s/
Hanne lsdal/s/

Boligbyggelaget Usbl

Lillevi Hopstad /s/
Faglig leder/Regnskapssjef

1 111 489

1 171 489
1 006 900
1 006 900

1171 489 1 006 900

35 557
49 218
91 576

176 350

65 091

12 524

91 039
'168 658

176 350 168 658

't 347 839 1 175 558

Boligbyggelaget Usbl
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Ånsoppcløn

Note 1 Regnskapsprlnsipper

Årsregnskapet ersatt opp isamsvar med re8nskapslovens bestemmelser og Bod regnskapsskikk.

Klassifiserl ng og vu rdering av ba lanseposter
Omløpsmidler og kortsiktig Sjeld omfatter poster som forfallertil betaling innen ett år. øvri8e poster er
klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig geld.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkeliS verdi. Kortsiktig geld balanseføres ti
nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Anleg8smidler vurderes til anskaffelseskost. men nedskrives til virkeliS verdi dersom verdifallet ikke
forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Fordringet
Kundefordringer og andre ford nger er oppført i ba lansen til pålydende etter fradra g for åvsetn ing til
forventet tap. Avsetning tiltap 8iøres på Srunnlagav individuelle vurderinger av de enkelte fordrinEene.
tillegg gløres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetnin8for å dekke antatt tap.

Varige drlftsmidler
Vårige driftsmidler balånseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har levetid over 3 år og
har en kostpris som overstiger kr 50.000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende
under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tilleSSes driftsmidlets kostpris og avskrives i

takt med driftsmidlets levetid.

Driftsinntekter
lnntektsføring ved salg av varer^enester sker på leveringstidspunktet.
Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.
Leieinntekter bokføres og inntektsføres i takt med opptiening.

Note 2 Personalkostnader

Personalkostnader omfatter lønns- og personalkostnader, samt arbeidsgiveravgift. Antall årsverk
sysselsatt:2,8

Selskapet er plikti8 til å ha tjenestepensjonsordning elter lov om obli8atorisk tjenestepensjon (O'fP).

Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

Notq 3 Revlsionshonorar

Kostnadsførte revisjonshonorar utgiør (tall inkl. mva)

Note 4 Andr€ driftskostnader eiendom

Andre leiekostnader
Containerleie/tømmin g
Driftskostn. bil, traktor m.m.
Driftsmateriell
Lyspærer,lysrør,sikringer o.l.
Nøkler, låser o.l.

Renhold, sanitærartikler
Snømåkin& strøing
Verktøy og redskaper

Sum andre driftskostnader elendom

5000

2116
9 068

11229
30 s2t

8 805
11 438
2148
4152
4 880

84 961

BoliAbyggelnget Usbl
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Note 5 Driftskostnader adm.

lnternett
lT utstyr
Kontorrekvisita
Mobiltelefon
Møter,div tillitsvalgte
Porto
Programvare (standardvare)

Telefon,/sentralbord
Trykk§aker generelle

5um drifitskostnader adm.

Note: 6 Rep. ogvedlikehold

Andre reparasjoner og vedlikehold
Snekkerarbeid
Vedlikehold elektro
Vedlikehold WS

Sum rep. ogvedlikehold

Styret mener at det giennomførte vedlikeholdet er tilstrekkeligfor å oppveie verdiforringetse av
bygningene.

Note TAndre kostnåder

Betalingskostnader
Leiekostnader lokaler
Omkostninger inkasso

Sum andre kostnader

Note I Andre anleggsmidler (pr. anleggsmiddel)

Wille345
1998

10

673 s23 527 074 1 200 s97
0 0 0

- salg/utranEeringtil 0 0 0

KostDris ll.l2 673 s23 527 074 1 200 s97

Samletavskrlvninp0l.0l 504 527 0
67 352 0 67 352

av8anssamlede avsk. på 0 0 0

Samlede avskrlvninøer .--r 31 17 511479 0 571 479

Bokfo4 verdi Dr,31.12 101 611 527 074 52871A

Note 9 Egenkapital

4 932
5 115
9 821
2 943
2 508

392
199

3 494
2 723

32727

372
7 6s0

954
-1

I975

2 250
28 608

855
31713

lnnskutt
eeenkaDital eEenkaoital

Sum
epenkaDital

EeenkaoitalDr 1.1. 0 1 006 900 1 006 900
Andre endrinqer 0 1 337 125 1 337 125
Arets resuJtat 0 -1 112 536 -1 't72 536
EEenkaDitalor3l-12- 0 't '171 449 1 171 4A9

Boligbygselaset Usbl
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BUDSIETT2OO9

Budsjettet for 2009 står i høyre tallkolonne på første side i regnskapet. Det er satt opp med
utgangspLrnkt i det budsjett som ble vedtatt av styret sist høst. For poster hvor en er kjent med nye og
endelige tall, og dette ga vesentlige awik, er budsjettet iuste rt.

Andre driftsinntekter
Det er budsjettert 0 i andre driftsinntekter, jfr usikkerhet rundt organisasjonsmodell.

Personalkostnader
Lø n ns utgifter til va ktmesteL vaskehjelp m.m. er beregnet økt med ca 4 %. Det betales 14,.1 %
arbeidsgiveravgift av utbetalt lønn ogstyrehonorar Telefongodtgjørelse tilansatte og styremed emmer
er budsiettert i h t forventet forbruk i 2009. Unde. denne posten belastes også kostnader til årbeidstøy
personforsikring m m.

Stvrehonorar
Honoraret er budsietterl med utgangspunkt i en økning på ca 2,5 %ifothold til tidligere års bevilgede
honorar.

Avskrivninger
Avskrivninger gøres itråd med Regnskapslovens bestemmelser. Normalt brukes følgende
avskrivningsplan:

nventar, utstyr og kontormaskiner

ranspoItmidler
eidsmaskiner

eknisk anlegg
kostninger bolig

kostninger næringslokaler
rdsrom

5år

'1s år
nBen avskrivninger (tilleBges eiendommens

rdi)
00 år
20 åt

Revisionshonorar
Revisjonshonoraret er budsjettert med en økning på ca 2,5 %i 2009.

Forretningsførerhonorar
Eudsjettert med en varslet økning på 10% med virkning fra 01.07.2009.

Andre honorarer
Her budsjetteres juridisk og teknisk honorar samt tilleggstjenester fra fofietningsfører.

Forsikringspremier
Det er i ut8angspunktet budsjettert med en økning på 9,3 % i forsikringspremien for 2009.

Energikostnader
Denne budsjettposten dekker selskapets utgifter til fellesstrø m og e\,1. olje eller trernvarme og er øket
rn,edS%

Komtnunale avgifter
Kommunale avgifter er budsjettert økt med 14 %.

Andre driftskostnader eiendom
Her budsietteres bl.a. avgift på radio- ogTV-anleg& containerleie, snøbrøyting renhold v,/byrå, innleid
vaktmestertjeneste og diverse innkiøp vedrørende eiendommen.

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

Reparasioner og vedlikehold
Gielder vedlikehold av eiendommen og fellesareal.

Påkostninger
lh t regnskapsloven skalpåkostnlnger aktlveres ogvil derfor kun synliggjøres i balansen.

Andre kostnader
Her budsjetteres bl.a. kostnaderved fellesarrangementer i selskapet, lokalleie, kurs for tillitsvalgte, gaver,

økologi- og miljøtiltak, medlemskontingent til velforeninger og andre foreninger m m.

Andel d riftskostnader i sameie
Her budsjetteres selskapets andel av driftskostnader i sameie.

Fina nskostnader ,/ avd rag gield
For de selskapene som har fastrentelån, er gjeldende rentenivå lagt til grunn i budsiettet. For selskap
som har eller skal ha flytende rente er det budsjettert med et rentenivå på 5,5 % for husbanklån og 6,5 %
for øvrige lån i 2009.

Oslo den 31. desember 2008/1'1. febtuat 2009

Med vennlig hilsen
Boligbyggelaget usbl

Ellen Simonsen /s/
RegnskapsansvarliS

Dnlf:22943812

e-post: ellen,simonsenG[usbl.no

Ellen Nedregård lsaksen /s/
Rådgiver

Dit.tlf: 22 98 79 21

e post ellen.isaksenclusbl.no

Boligbyggelaget Usbl
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BJøLSEN GARASJESAMEIf, Styr€ts årsrnelding for 2008

Styret har fra konstituercnde møte 2008 b€stått av:

Dermis Guodersen

Harne Isdal

Nina HolEengen

Jakub Godzimirski

Susanno Kmg

S§releder

Økonomiansvarlig

Sekretær

StEemedlem

Sttremedleh

Tutergården

Grønnegården

Opsallgården

Ols€ngfuden

Japan

Sameiestyret har som formål å administrere &iAen av sameiet Bjølsen Oarasjesamere.

Bjølsen Garasjesameie har som formål å eie og forvalte garasjeanleggeoe som ligger i

TurtergårderL Olsengården og Japan. Sameiet eies av de fem borettslagene G!øruegården.

Japan, Olsengtuden, Opsahlgården og TMergårdcn.

Styrets arbeidssituasjoD

Stfet giemomiade 6 stj.r€møter i løwt av 2008. Det er giemomfu årsEøte- Et

styremedlem har fiDgert som økonomiansvarlig og garasje/pa*erirEsansvadig. Et

st t€medlem hax fi[gert som selaetær,

Sameiets styre bestod av 3 kvintrer og ?-mem- Styrets leder er mann. Sameiet har 3

ansafte, alle er menn. Sameiet følger likestillingsloven og tilstrober likestilliog, men valg av

tillitsvalgte står utenfor styrets kontoll da dette utføres av sameieme.

Getrerelt

Garasjene ligger under boretlslageqe Japao Olsengården og Turtergårdeo Fordoling av

garasjeplasser foretas av daglig leder Adld Hoffsbakken. Vi har til sammen 156

gamsjeplasser hvorav fire plasser for motorsykler. Månedsleie er for tidetr 1§ 420 for beboerc

fta sameiet, k 550 for airdre enn beboere fra samoiet og k 210 for motoEykkelplass. Det er

vedtatt av stget at månedslcie for andre enn beboere skal økcs til 1-500 for å bedre tilgangen

for egne beboere-
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Sameiets kostnadq og ilmtektel fordeles på de fem eierborettslagene etter en

fordelingsnøklel basert på aniall leiligheter i det enkelte boættslag:

Ansatte

Bjølsen Garasjesameie har ikke egno ansatte, men leier arbeidskraft av Bjølsen Seryice§entral.

Økonomi

Regnskapet er aygitt lmder forut§etning av fort§att drift.

Årets resultatregnskap viser et overskudd pekt 407 5'15,-. S§'tet foæslår at overskuddet

overføres til eieme etter gleldende fordelitrgsnøkkel hvor det vil dokke årets avdrag på lån.

Lånet vil være nedbelalt i løpet av regnskapsfuet 2009 deNom nåværeode nedbetatingsplan

&lges. Rosterende av&ag ar 371464 krouø' I løpet av 2009 vil §tylet utrede behovet for

avsetninger flht kommende vedlikeholdsbehov, inkl. oppussing av anleggene i Japan og

Olsengården til samme standard som garasjetr undel Twtergfudeo.

kien for garasjeplasser for egne beboere forblir uendret i 2009 og ble §§t økt med l0 % for

eksterne leietakere april 2004, Det bekeftes i denne sarDmeEhetrg at alle iDnækter og utgifter

sameiet har er medtatt i det Aedsgte regnskapet

Det har ikke irmtrådt forhold etter regnskapsårets slutt som påvirker resultat ell€r selskapets

stilling.

Større vedlikeholdsoppgaver e.l.

Det er ikl<e planlagt støre vedlikeholdsoppgaver i løpet av 2009. Det er oødvendig med en

vedlikeholdsplan for garasjene. Dette ptanlegges kombinert med en silikerhetsgiennomgalg

som vil oofatte gercrelt tilstan4 ventilasjorsanlegg, eleknisk aalegg, garasjeporter og

bmrmsikkerhot
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Antret

Vi vil her ogsa minne alle som leier garasjeplass om at disse plassene er beregrct på kiøretøv.

Plassering av andre gjenstander erm kjfietøy og ett sett ekst a hjul er forbudt og kan være

fadig. Slike §enstander kan bli femet uten varsel.

Ytre miljø

S§ret er ikke kjent med at selskapets virkso4het påvirker det ,.tre miljø utover det som er

vanlig for boligselskap.

Oslq 4. mars 2009

Dennis Guadersen

Nina Holmengen

Susarne Kmg

Jakub Codzioi6ki

Hanne lsdal

!n-*-l{,ure^-

d«.4Q,"."--
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Oslo- l7- mars 2009
BDONoTåudit Oslo DA

/,/L// \

c.z//h j2. zl -2zlzt
Mrrixnne IL,rnre -

' Statsautoisert re!isor

IBDQ Noraudit

Til årsmøtet i
Bjølsen Garasjesameie

REVISJONSBERETNING FOR 20O8

Vi har revidert fusregnskapet lor Bjølsen Garasjcsameie for regnskapsfuet 2008, som viser et
overskudd på kr 407.5'15. Vi har også revidcrl opplysningene i årsberetningen om

årsregnskåpet. forutsetningen om fortsalt ddft og forslaget til anvendelse av årets overskudd.
Åmregnskapet består av resultatregrrskap, balanse og noleopplysninger. Regnskapslovens

regler og god regnskapsskikk i Norge er anlendt ved utarbeidelsen av ægnskapet.

Årsregnskapet og årsberctningen er avgifl av sameiels styre. Vår oppgave er å uttale oss onr

årsregnskapet og øvrigc lorhold i henhold til rcvisorlovens krav.

Vi har utføn revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisionsskikk iNorge, herunder

revisionsstandarder vedtatt av Den norske Revisorforening. Revisjonsstandardene krever a1 vi
planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggendc sikkerhet for at fu$egnskapet ikke
infieholder vesentlig fcilinformasjon. Revisjon omlatler kontoll aY ulvalgtc delcr av

materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede

regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimaler, samt vurde ng av innholdet i og

presentasjonen av årsregnskapet- I den gad det følger av god revisjonsskikk. onrfatter

revisjon også en gjermomgåelse av sameiels formuesforvaltning og regnskaps' og intem

konlroll-systemca. Vi mcner at vår rcvisjon gir el forsvarlig grunnlag for vår uttalelse-

Vi mener ai
. årsrcgnskapct cr avgitt i sarnsvar mcd lov og forskriftcr og gir et reltvisendc bildc av

sameiets økonomiske stilling 31. desember 2008 og for resultatet i regnskapsåret i

overensstemmelse med god regnskapsskikk i Norge
o ledetsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordeatlig og oversiktlig registrering og

dokurnentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikh i
Norge

. opplysningene i ålsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og

lbrslaget til anvendeise av overskuddet er konsislente med årsregnskapet og er i
samsvar nred lov og forskrifter.
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502 BJøL5EN GARASIE§AMEIE

ÅRsoppcJøR

Resultatregnskap

Note Regnskåp 2OOl Reenskap 2007

Driftsinntekter:
lnnkrevde felleskostnader

Sum driftsinntekter

Driftskostnaderl
Personalkostnader

Styrehonorar
Revisjonshonorar

Forretningsførerhonorar
Andre honorarer
Forsikringspremier

Energikostnader

Andre d riftskostna der eiendom
Driftskostnader administrasjon
Reparasioner og vedlikehold
Andre kostnader

Sum drifflskostnader

Driftsresultat

Finansposter:
Renteinntekter
Rentekostnader

Netto finansposter

Ordinært resultat før skatt

0rdinært resultat

Årets resultat

Overføringer og disponeringer

128 560 751 690 712ooo 1 035 000

724 560 751690 712000 1 035 000

5

6

6 063
43 000

6 338
52 5s1

o
92 832
46 443
14132
1881

10 220
2 327

5 429
38 s00

5 320
41 t-tg

0
B7 896
s0 380
11 626

0
22 335

539

6 000
43 000

3 000
39 000
15 000

125 000
86 000
16 000

6 000
51 000

2 000

6 000
44 000

3 000
56 000

0

T 37 000
90 000
T6000

6 000
52 000

2 000

276147 263 803 392 000 412 000

452373 447 AA7 320 000 523 000

1219
46 017

581

58 134
0

83 000
0

26 000
-44 798 -57 553 -83 000 -26 000

401 5't5 430 334 23 t 000 597 000

407 575 430 334 237 000 597 000

407 575 430 334 237 000 597 000

-40-7 575 -430 334

Boligbyggelagel Usbl
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ÅnsoppcJøn

Balanse

EIENDELER

Anleggsmidler

lmmaterielle eiendeler:

Varige driftsmidler:
Eiendom

Finansielle anleggsmidlerl

Sum anleEEsmidler

Omløpsmidler

Fordringer:
Restanser felleskostnader

Fordringer på LJsbl

lnvesteringer:

Bankinnskudd og kontanter:

Sum omløpsmidler

Sum eiendeler

2008

9 712 833

2@7

9712833

9 712 833 9 712 833

24 8tB
30

10 370

514

24 904 10 884

9 737 74 9 723 717

Boligbyggelåget Usbl
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5O2 BJøLSEN GARAS]ESAMEIE

ÅnsoppcJøn

Balanse

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

lnnskutt kapital;

Opptjent egenkapital:
Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital

Sum egenkapital

Gield

Avsetning for forpliktelser:

Langsiktig geld:
Pantegjeld

Sum langsiktiggleld

Kortsiktig gield:

Leverandørgjeld

Annen kortsiktig g,eld

Sum kortsiktig gield

Sum Eield

Sum egenkapital ogEield

Oslo, 3l.desember 2008/4-ma$ 2009

Styret i BlØLSEN GARASjESAMEIE

Hanne lsdal,/s/
Nina Holmengen,/s,/
Susanne Krag /s,/
Jakub Godzimirski/s/
Sissel Rian /s/

Boligbyggelaget usbl

Lillevi Hopstad ,/s/
Faglig leder/Regnskapssief

9 155 721

9 155 72'l
B 149 846
8749 A46

9 155 721 4749 846

371 464
37't 464

1 830
204 725
2lo 555

7 43 216
743216

2268
228 387
230 655

582019 973871

9 737 740 9 723 717
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Note: 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskåPsskikk.

Klassifiseing og vurdering av balanseposter
Omløpsmidler og kortsiktig Bjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. øvrige poster er
klassifisert som anleggsmiddet/langsiktig gjeld.

O mløpsm id le r vLr rd e res til laveste av anskaffelseskost og virkelig verd i. KortsiktiS gjeld ba la nseføres til
nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurde.es til anskaffelseskost, men nedskrives til virke li8 verd i dersom verdifallet ikke
forventes å være forbigående. Langsiktig Ejeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til
forventet tap. Avsetnin8 til tap gøres på Srunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I

tillegg gøres det for øvrige kundefordrin8er en uspesifisert avsetningfor å dekke antatt tap.

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har levetid over 3 år og
har en kostpris som overstiger kr 50.000. Direkte vedlikehold av diftsmidler kostnadsføres løpende

under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringe r tillegges driftsmidlets kostPris og avskrlves i

tåkt med driftsmidlets levetid.

Driftsinntekter
ln nte ktsføring ved salg av va rerltjenester skjer på leveringstidspunktet.
Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.
Leieinntekter bokføres og inntektsføres itakt med opptiening.

Note 2 Personalkostnader

Personalkostnader omfatter lønns- og personalkostnadeL samt arbeidsgiveravgift. Antall årsverk

sysselsatt:0

Note 3 Revisionshonorar

Kostnadsførte revisionshonorar utgør (tall inkl. mva) 6338

Note: 4 Andre driftskostnader eiendom

Driftsmateriell 4971
Nøkler, låser o.l. 9 161

Sum andre driftskostnader eiendom 14132

Note 5 Rep. ogvedlikehold

Garasjeporter/inngangsdører 7 918
vedlikehold elektro ?3O2

Sum rep. ogvedlikehold 1O22O

Styret mener atdet giennomførte vedlikeholdet ertilstrekkellgforå oppveie verdiforringelse av
byEningene.

Boligbyggelaget Usbl
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Note 6 Andre kostnader

Andre kostnader 42OBetalingskostnader I 9OB
øreditferanse

sum andre kostnader 2327

Note 7 Andre anleggsmidler (pr. anteggsmiddel)

9112 433 9712433
0 0

- sala/utrangeringtit 0 0

9712433 9712833

Samlet aEkrivnine 01.01 0 0
0 0

-av8angsamlede avsk.på 0 0

Såmlede avslriv.inEer oer l1.l2 0 0

Bokførtvordl rr.31.12 9 712A33 9712433

Noter 8 Langsiktig gleld

Serielån i Nordea, opprinneligfra 1997. Planlagt nedbetatt i2OO9

Note: 9 Egenkapital

SaldoUB

74325 6,80 5111 5s0 743116 371464

5 1',t',t 550 713216 371752 371461

Annen
ePenkaDitål

Sum
eeenkaDital

Egenkapital Dr 1.1 I149 A46 8 749 A46
Andre endringer -1700 -1700
Arets resultat 407 5't5 407 S7s
EEenkaDltal Dr31.12. 9 155 7A1 9',1s5721

Boligbyggelagel Usbl
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BUDSJETT2OO9

Budsjettet for 2009 står i høyre tallkolonne på første side i regnskapet. Det er satt opp med
utgangspunkt idet budsjett som ble vedtatt avstyretsist høst. For poster hvor en er kjent med nye og
endelige tall, og dette ga vesentlige awik, er budsjettet iustert.

lnnkrevde felleskostnader
lnnbetaling til felleskostnadeneGarasjeleie) er budsjettert med økninger angitt av styret i

Garasiesameiet.

Personalkostnader
betales 14,1 % arbeidsgiveravgift av utbetalt lønn og styrehonorar.

Styrehonorar
Ho nora ret er bu dsjettert m ed utga ngspunkt i e n økning på ca 2,5 % i fothold til tid lige re års bevjlgede
honorar.

Avskrivninger
Avskrivninger gjøres itråd med Regnskapslovens bestemmelser. Normalt brukes følgende
avskrivningsplan:

nventar, utstyr og kontormaskiner 5år

15 år

ransportmidler
eidsmaskiner

eknlsk anlegg
nger bolig n avskrivninger(tillegges eiendommens

D

kostninger nEerlngsloka er 100 år
20 åtårdsrom

Revisionshonorar
Revisjonshonoraret er budsiettert med en økningpå ca 2,5 % i 2009.

Forretnin gsførerhonorår
Budsjettert i h t varslet økning på ca 10%.

Andre honorarer
Her budsjetteres juridisk og teknisk honorar sa mt tilleggstjenester fra forretningsfører.

Forsikringspremier
Det er, utgangspunktet budsjettert med en økning på 9,3 % i forsikrin gspremien for 2009.

EnerEikostnader
Denne budsjettposten dekker boligselskapets utgifter til fellesstrø m og evt. olje ellerflernvarme og er
øket med 5 %.

Kommunåle avgifter
Kommunale avgifter er budsjettert økt med 14 %.

Andre driftskostnader eiendom
Her budsietteres bl.a. avgift på radio- ogTV-anlegg, containerleie, snøbrøytin& renhold v/byrå, innleid
vaktmestertjeneste og diverse innkjøp vedrørende eiendommen.

Boligbyggelaget Usbl
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Driftskostnader administrasion
Her bud$etteres bl.a. kontorrekvlsita, telefon, porto, kopiering, eventuelle abonnementer, kjøp og drift
av kontormaskiner og datautstyr.

Reparasioner op vedlikehold
Gieldervedlikehold aveiendommen ogfellesareal.

PåkostninEer
I h t regnskapsloven skal påkostninger aktiveres ogvil derfor kun synliggøres I balånsen.

Andre kostnader
Her budsjetteres bl.a. kostnaderved fellesarrangementer i selskapet, lokalleie, kurs fortillitsva gte, gaver,
økologi" og miliøtiltak, medlemskontingent tilvelforeninger ogandre foreninger m m.

Andel d riftskostnader i sameie
Her budsjetteres selskapets andel avdriftskostnaderi sameie.

Finanskostnader/ avdrap gield
For de selskapene som har fastrente lån, er gieldende rentenivå lagt til grunn i budsieitet. For selskap
som har eller skalha flytende rente erdet budsjettert med et rentenivå på 5,5 % for husbanklån og 6,5 %
for øvri8e lån i 2009. Avdrag på lån (kr.371.464,- i2OO9)vilkun framkomme som reduksjon av
langsiktig gjeld i balansen. Lånetvil være nedbetalt pr31.12.2009.

Regulering av innbetaling til felleskostnader
Såfremt selskapet ikke planlegger større vedlikeholdsårbeid eller på annen måte går ut overden
oppsatte budsiettramme, skulle det ikke være nødvendig å regulere innbetaling av felleskostnadene fra
1.7.2009.

Oslo den 31. desember 2008/ 1'1. febtuat 2OO9

Med vennlig hilsen
Boligbyg8elaget Usbl

Ellen Simonsen ,/s/
ReBnskapsansvarlig

Di.tlft 22 98 3812

e-post ellen.simonsenf{usbl.no

Ellen Nedregård lsaksen /s/
Rådgver

Dn. f: 22 98 79 21

e-post ellen.isaksenfqusbl.no

Boligbyggelaget Usbl


