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Alle andelseiere har rett til å være med i generalforsamlingen med forslag-, tale og stemmerett. Andelseierens ektefelle, samboer eller annet
medlem av andelseierens husstand har rett til å være tilstede å uttale seg. Styremedlemmer, forretningsfører og leier av bolig i borettslaget
har rett til å være tilstede å uttale seg. En andelseier kan møte med fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn en andelseier, men
der flere eier en andel sammen, kan de ha samme fullmektig. En fullmakt kan trekkes tilbake når som helst. En andelseier kan ta med seg en
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FULLMAKT
Jeg gir ……………………………………………………….... fullmakt til å
(navn med blokkbokstaver)

møte for meg på generalforsamling i Borettslaget Oslo Havebyselskap.
Oslo, den ………………………………………
Leilighetsnummer:……………………………..

…………………………………………………………………..
(andelseiers underskrift)
NB! Ingen kan være fullmektig for mer enn en andelseier.

Borettslaget Oslo Havebyselskap
Til andelseierne
Ordinær generalforsamling
Det innkalles til ordinær generalforsamling i borettslaget Oslo Havebyselskap,
torsdag 27. april 2017 kl. 18.30 i Sognsveien 77, inngang D (Ullevål Stadion).
Til behandling foreligger:
1

Konstituering

2

Styrets årsberetning for 2016

3

Årsregnskap 2016 og budsjett 2017

4

Kontrollnemndas årsrapport

5

Spørsmål om ansvarsfrihet for styret

6

Godtgjørelse til tillitsvalgte og revisor

7

Fastsettelse av kontingent for 2017 for andelseiere uten borett

8

Innkomne forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen

9

Valg av leder, medlemmer og varamedlemmer til styret

10

Valg av revisor

11

Valg av leder og medlemmer til kontrollnemnda

12

Valg av medlemmer og varamedlemmer valgkomiteen

Vedlegg 1: Vedtekter – Borettslaget Oslo Havebyselskap
Vedlegg 2: Ordensregler – Borettslaget Oslo Havebyselskap

Borettslaget Oslo Havebyselskap
Styret

1 KONSTITUERING
a.

Valg av møteleder

b.

Opptak av navnefortegnelse

c.

Spørsmål om møtet er lovlig innkalt

d.

Godkjenning av fullmakter

e.

Valg av to personer til å undertegne protokollen

2 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2016
2.1 INFORMASJON OM SELSKAPET

Borettslaget Oslo Havebyselskap er et frittstående borettslag med 654 andelseiere med
borett, 4 andelseiere med bruksrett til næringslokaler og 47 andelseiere uten borett.
Borettslaget eier gnr. 47 bnr. 214 – 233, som består av 119 bygninger, 654 boliger, samt
forretningslokaler.
Borettslagets organisasjonsnummer er 948 466 856. Borettslaget har forretningsførsel i
egen regi, med kontor på Damplassen 21. Åpningstiden er mandag - fredag fra kl. 09 – 15.
Telefon: 22 96 09 90, telefaks 22 56 74 17, epost: adm@havebyselskapet.no.
Regnskapet utføres av Hammersborg Regnskaps- og Innbetalingsservice A/S (HBRI).
Statsautorisert revisor Jon Heger er selskapets valgte revisor. Borettslaget er forsikret i
Berkley, polisenummer 102619.
Nettsiden www.havebyselskapet.no inneholder selskapets vedtekter, ordensregler, regler
om arealfordeling og utbygging av kjeller og loft, regler om oppføring av uteboder og andre
tiltak, rundskriv og annen informasjon om Hagebyen. Vi oppfordrer alle til å abonnere på
elektronisk utgave av selskapets rundskriv. Havebyselskapet har utarbeidet en
informasjonsmappe om selskapet beregnet for nye andelseiere. Mappen inneholder
vedtekter, husordensregler o.l. Mappen gis ut til nye andelseiere i forbindelse med
overtagelse av bolig og kan også fås ved henvendelse til selskapets kontor.

2.2 ORGANISASJON

Tillitsvalgte i borettslaget etter ordinær generalforsamling 21. april 2016:
STYRET
Morten Falch Milde, leder

Jutulveien 1

2016-2018

Vibeke Haug, nestleder

Vålveien 12

2016-2018

Christian Erga, sekretær

Jutulveien 9

2015-2017

Svein Dybvik

Tyrihansveien 28

2016-2018

Christian Schøyen

Per Gynts vei 5

2015-2017

Kirsti Eidsvik (vara)

Per Gynts vei 5

2016-2017

Christian Askenberg (vara)

Sognsveien 28

2016-2017

2.2.1 KONTROLLNEMNDA
Regula Frauenfelder, leder
Jutulveien 11

2016-2018

Knut Larsson

Vålveien 6

2016-2018

Tom Andre Svenning-Gulltvedt

John Colletts allé 27

2015-2017

Jon Østensvig

Vestgrensa 3

2015-2017

Linda Hovind Haugland

Damplassen 11

2015-2017

Stein Sørby

2.2.2

VALGKOMITÉ
John Colletts allé 54

2016-2017

Trine Alderin

Damplassen 7

2016-2017

Herborg Bryn (vara)

Eventyrveien 14

2016-2017

Paal Riborg

Per Gynts vei 3

2016-2017

2.2.3 BYGGESAKSUTVALGET (BSU)
Firmaet A-TRACT ved arkitekt Henrik Nömm har bistått styret med innstilling knyttet til
byggesakene og internkontroll.

2.2.4 ANKEUTVALGET FOR BYGGESAKER
Arkitektene Ivar Lykke og Roald Sand utarbeider faglig innstilling i klagesaker på byggesaker
og saker der arkitekt Henrik Nömm er inhabil.
Trine Alderin

2.2.5

UTOMHUSUTVALGET (UHU)
Damplassen 7

Lene Frost Andersen

John Colletts allé 26

Cecilie Sørensen

Gäbleins vei 1

Andre Orvik

Askeladdveien 26

ANSATTE I SELSKAPET I 2016
Daglig leder

Full stilling

Mette Berntzen

Administrasjonskonsulent

Full stilling

Eirik Larsen

Gartner

Full stilling

Kjetil Jensen

Snekker/stillasemontør

Full stilling

Arne Auestad

Snekker

Full stilling

Tor Langø

Jakob Kirkeby

2.2.6

2.2.7

FAST INNLEIDE
Vedlikeholdsleder

80 % stilling

2.3 MØTER I 2016

I 2016 ble ordinær generalforsamling gjennomført 21. april på Ullevål Stadion i Oslo.
Styret har i 2016 holdt 13 styremøter og behandlet 139 saker. Styrets leder og nestleder har
hatt jevnlig kontakt med selskapets daglige leder mellom møtene.
Styret eller representanter fra styret, har også hatt møter med Byantikvaren om byggesaker i
forbindelse med tolkning av den nye veilederen, andelseiere om tvister, Utomhusutvalget om
saker og samarbeid, i tillegg til flere møter med Aase Byggadministrasjon AS, byggemøter,
kontroll- og ferdigbefaringer for takomlegging.

2.4 OVERDRAGELSER, UTLEIE OG SØKNADER FRA ANDELSEIERE

Administrasjonen har etter fullmakt fra styret godkjent 26 overdragelser av andeler med
tilknyttet borett i 2016. Forkjøpsretten ble brukt ved 8 overdragelser. Sammenlignet med
2015 er antall overdragelser redusert med 14, mens antall overdragelser der forkjøpsretten
er benyttet er redusert med 2.
Administrasjonen har godkjent 5 leieforhold i 2016.
Styret har behandlet 18 byggesaker og 28 utomhussaker, 3 arealfordelingsaker, og 28 andre
saker innsendt av beboere i tillegg til 46 styringsaker.
Ankeutvalget for byggesaker har behandlet 1 sak i 2016. Styret har ikke gitt noen nye
parkeringstillatelser i 2016.

2.5 STRATEGISK PLAN OG HANDLINGSPLAN/VIRKSOMHETSPLAN

Strategisk plan gir føringer for styrets arbeid. Den gir overordnete retningslinjer for arbeidet
og en oversikt over borettslagets viktigste arbeidsfelt. Utgangspunktet for planen er
utviklingstrekk som påvirker bomiljøet og borettslagets nære omgivelser. Dette gjelder blant
annet ønske om å bevare og vedlikeholde bygningsmassen, nye krav til de gamle
bygningene og andelseieres ønske om større boareal. Økende biltrafikk og
administrasjonens arbeidsoppgaver spiller også inn. Planen ligger på borettslagets nettside .

2.6 VERN OG VEDLIKEHOLD AV BYGNINGER OG UTEOMRÅDER
2.6.1 VERNEVERDI
Verneverdien av Ullevål Hageby er meget stor. Den er klassifisert som bevaringsverdig på
Byantikvarens Gule liste. Dette er en liste over registrerte bevaringsverdige kulturminner og
kulturmiljøer i Oslo.
Verneverdien begrenser andelseiernes og selskapets frihet og mulighet for utbygging og
andre bygningsmessige endringer. Verneverdien gir oss også en betydelig forpliktelse til å ta
vare på autentisiteten i miljø, utseende, materialer, utførelse og funksjon. Dette må gjøres
samtidig som boligstandarden skal tilfredsstille dagens krav. Selskapets egne aktiviteter og
reglene som gjelder for andelseierne, skal ivareta denne balansen.
Selskapet vedlikeholder bygningskroppen samt rør o.l. som selskapet opprinnelig har bygget
inn i konstruksjoner. Dessuten vedlikeholder selskapet utvendige inngangsdører, vinduer
utvendig, samt fellesarealer. Selskapet vedlikeholder anlegg for vann og strøm til og med
henholdsvis stoppekran og hovedsikring, og avløp fra og med felles soil. Andelseier har plikt
og ansvar for alt annet vedlikehold. Alt renhold, også fellesarealer, ivaretas av andelseier.

2.6.2 INFORMASJON OM OG KRAV TIL BYGGESØKNADER
Styret har utarbeidet byggesaksark som skal forenkle byggesaksarbeidet både for utbygger,
administrasjonen og styret. Disse ligger på Hagebyens nettsider og skal benyttes når man
søker om utbygging.

2.6.3 VEILEDER FOR UTBYGGING
Styret har utarbeidet en veileder for utbygging av bygninger i Ullevål hageby. Den første
veilederen for utbygging ble laget i 1995. Det kom en ny revidert veileder i 2005 og den siste
reviderte veilederen er fra 2015. Veilederen kan lastes ned fra selskapets hjemmeside
www.havebyselskapet.no

2.6.4 RAMMEAVTALE FOR VINDUER
Det ble i 2016 ikke inngått nye rammeavtaler om levering av vinduer til Hagebyen. Selskapet
har tidligere stilt krav til U-verdi, utforming og materialbruk som også tilfredsstiller
byantikvarens krav til arkitektonisk og historisk verdi. Dette resulterte i at Østlandske Vinduer,
Grindland vinduer, Vemundvik snekkerfabrikk og Øra Trevare fikk godkjent sine tilpassede
vinduer for leveranse til hagebyen. Både Øra Trevare og Østlandske Vinduer gikk konkurs i
2015 og Grindland vinduer ble kjøpt opp av Bykle vinduer.
Vi står nå igjen med kun to godkjente leverandører som er Vemundvik snekkerfabrikk og
Bykle vinduer.
Administrasjonen jobber med noen «nye» leverandører som ønsker å levere pre godkjente
vinduer til Ullevål hageby, bla Røros vinduer.
Hos administrasjonen på Damplassen 21 kan andelseiere se demonstrasjonsvinduer fra de
til en hver tid godkjente leverandørene.
Ved utskifting av vinduer er det viktig at dette blir gjort på rett måte. Borettslaget har
utarbeidet retningslinjer for hvordan vinduer skal skiftes ut på en god måte. LB-Bygg AS har
sagt seg villig til å ta nøyaktige mål og komme med gratis pristilbud for utskifting av vinduer
fra godkjent leverandør.

2.6.5 SØPPELSTANDPLASSER
Styret har vedtatt å utvide prosjektet med nedgravd avfallshåndtering. Systemet
heter ”Underground waste system” og baserer seg på nedgravde containere som rommer
5000 liter hver. Det er nå satt opp fem undergrunns søppelstasjoner - bak Damplassen 25,
foran Damplassen 10 -15, foran garasjene i Trollsvingen/ Bergsalléen, i Askeladdveien ved
garasjene, og den siste er i Jutulveien. Disse fem stasjonene erstatter rundt 80 av dagens
søppelkasser.
Nedkastene er små og diskrete og tar langt mindre plass enn konvensjonelle
søppelcontainere i plast. En stor fordel er at vi blir kvitt lukt, rotter og andre skadedyr.
Det var opprinnelig ca. 530 søppelkasser i Hagebyen og antallet er redusert til ca. 450 i dag.
For å dekke behovet, samtidig som det tas hensyn til avstand, er behovet ca. 25 nedgravde
stasjoner. Det er utarbeidet en plan for plassering av avfallsstasjonene i Hagebyen som
ligger på hjemmesiden.
Det vil i 2017 komme 4 nye søppelstandplasser der beboerne får erstattet nåværende
løsning med nedgravde avfallsbrønner. Disse vil bli plassert i Nils Lauritssøns vei, Langlia og
John Colletts allé.
For mer informasjon se: www.namdalressurs.no eller www.havebyselskapet.no

2.6.6 BEBOERPARKERING
Beboerparkering har vært en lang sak for styret i Oslo Havebyselskap. Styret begynte å
jobbe med dette allerede på 1980 tallet og det har vært mange møter i bydel Nordre Aker,
bydelsutvalg og i bystyret på 1980- og 90 tallet og helt frem til i dag. Oslo Havebyselskap har
hele tiden jobbet for å få gjennomslag for beboerparkering i Ullevål hageby.
Beboerparkering i Oslo ble vedtatt av bystyret som en prøveordning i noen gater i følgende
bydeler:


Frogner



St. Hanshaugen



Gamle Oslo

Politisk ble det vedtatt av bystyret at beboerparkering skulle bli en permanent ordning fra og
med 2012. Det ble foreslått å bevilge 200 millioner kroner i 2014 til prosjektplan,
kvalitetssikring, IKT system for bestilling av beboerbevis mm.
Det ble i 2015 bevilget 198 MNOK til utrulling av beboerparkering på de områdene som er
forhåndsgodkjente. Dette gjelder på de 3 som er nevnt over og i tillegg er det 5 nye:
•

Grünerløkka

•

Ullern

•

Alna

•

Stovner

•

Nordre Aker

I Nordre Aker er det forhåndsklarert 4 områder: Ullevål hageby, Blindern, Tåsen og Nydalen.
Sommeren 2015 ble det ansatt en prosjektleder i Oslo kommune som har laget følgene
fremdriftsplan for beboerparkering:
•

2015: Økonomi, IKT, prosjektleder, prosjektplan

•

2016: IKT ferdigstilles, Offentlig anskaffelser, skiltforskrift, kontroll, bestilling

•

2017:Flere områder i Frogner, St. Hanshaugen og Gamle Oslo blir med på ordningen,
offentlig høring, detaljplaner for Grünerløkka, Ullern, Alna, Stovner, Nordre Aker.

•

2018: Ordningen innføres på Grünerløkka, Ullern, Alna, Stovner og Nordre Aker.

Oslo Havebyselskap vil bli invitert til å komme med uttalelser når detaljplaner foreligger
høsten 2017.

2.6.7 EL-BIL LADING OG PARKERING
Mange andelseiere har anskaffet seg el-bil eller ladbare hybridbiler. Styret og
administrasjonen har i 2016 mottatt flere søknader og henvendelser om bedre tilrettelegging
for parkering av el-biler, og ønsker om at borettslaget skal etablere hurtigladere for el-biler.
Styret i Havebyselskapet ønsker å utrede mulighetene for ladepunkter for elbiler i Ullevål
Hageby og har engasjert konsulentfirmaet Rambøll til å se på behov og løsninger. Firmaet
vil komme med forslag til antall ladepunkter som trengs nå og om 5-10 år, basert på
prognoser om utviklingen av el-bilmarkedet og erfaringene fra andre borettslag i Oslo. Det
vil også gjennomføres en teknisk vurdering av ladepunkter og strømforsyning. Utredningen
vil foreligge i løpet av våren.Styret ønsker også å etablere noen hurtigladere for el-bil i
forbindelse med beboerparkeringen som trolig blir innført i 2018.

2.6.8 EIENDOMSSKATT
Oslo kommune gjeninnførte eiendomsskatt i 2016 og nesten 60% av andelseierne måtte
betale eiendomsskatt. Til sammen betalte andelseierne i borettslaget 1.1 millioner kroner i
eiendomsskatt i 2016. Skattesatsen for 2016 var 2 promille og for 2017 er den økt til 3
promille. Bunnfradraget for eiendomsskatt i Oslo har kommunen satt til 4 millioner, og
skatten beregnes ut fra 80% av boligens verdi.
I 2016 ble eiendomsskatten fordelt på 2 innbetalinger (november og desember). For 2017 vil
det bli fire innbetalinger, og eiendomsskatten kommer på samme faktura som
felleskostnadene (husleien) i mai, juni, september og november.
2.6.9 100 ÅRS JUBILEUM
Hagebyen er 100 år i 2017, og styret har sett på forskjellige muligheter for å markere dette.
Styret har nedsatt en festkomite ledet av Trine Alderin. Komiteen består nå av 10-15
dedikerte hagebybeboere, og komiteen skal arrangere en stor fest for alle som bor i
Hagebyen, på Damplassen lørdag 26. august 2017. Det vil bli lagt ut mer informasjon om
dette på hjemmesiden www.havebyselskapet.no når tiden nærmer seg.
I tillegg til en stor fest vil det komme ut en flott bok. Boken vil både fokusere på hva
Hagebyen er blitt i løpet av disse årene, og inneholde historiske tilbakeblikk. Redaktør for
boken er Olav Rokseth som også er redaktør av Hagebybladet.

2.7 TYNGRE VEDLIKEHOLD

Det er vedtatt en vedlikeholdsplan for Hagebyen. Vedlikeholdsplanen skal sikre at fremtidig
vedlikehold blir planlagt og utført til rett tid. Det har i flere år vært gjennomført en ekstra
innsats for å ta igjen etterslepet fra tidligere år. Planen tar sikte på at hovedtyngden av
etterslepet for tyngre vedlikehold skal være tatt igjen i løpet av 2018.
Vedlikeholdet vil ikke avta etter 2018, men andre kostnadskrevende oppgaver vil få mer
fokus når noe av ressursene kan flyttes over fra tak og drenering til andre oppgaver. Da kan
budsjettene for blant annet fasaderehabilitering, nedgravde avfallsbeholdere, veivedlikehold
og piperehabilitering økes.
De viktigste elementene i den nåværende vedlikeholdsplanen er takomlegging, drenering og
rensing/ rehabilitering av avløpsledninger.
Arbeidet med takomlegging er omfattende og krevende for borettslaget. Samtidig med
takomleggingen blir pipene kontrollert og rehabilitert. Det avdekkes råteskader i undertak i
og ved arker og etter hulltaking. Utgiftene ved takomlegging dekkes av fellesskapet.
Borettslaget har de siste årene intensivert kontrollen av innsetting av nye arker, takvinduer,
snekker- og blikkenslagerarbeid.
Drenering rundt husene er en prioritert oppgave. Valg av bygninger blir gjort ut fra en
helhetlig vurdering, hvor det særlig blir lagt vekt på fuktinntrenging som følge av dårlig
drenering. Kombinert med drenering vil enkle tiltak for å lede vannet bort fra bygningene bli
gjennomført. Samtlige takrenner og nedløp kontrolleres og utkast monteres på nedløpene
der disse mangler.
Rensing og rehabilitering av avløpsledninger er også en høyt prioritert oppgave for
borettslaget. De fleste soilrør og avløpsrør er fortsatt de opprinnelige. Disse rørene har med
tiden fått forskyvninger og er innvendig svært rue. Det skal lite til før dette fører til
kloakkstopp. Rørene blir rehabilitert med ny innvendig epoxy-foring. Et rehabilitert rør har en
forventet levetid på 80-100 år. Borettslaget tar sikte på å rehabilitere hele ledningsnettet
innen utgangen av 2019.

Oversikt over tyngre vedlikehold 2016 og planer for 2017
Oppgaver

Aktivitet 2016

Kostnad
2016

Planlagt aktivitet 2017

Total omlegging og
renovering av tak.

5 tak:

10,3 mill. kr

6 tak:

Drenering inkludert
tilbakestillelse,
ferdigplen, asfalt osv.

Stiftamt. Kaas vei 2-4

Tiurveien 1-3

Sognsveien 46-56

Tiurveien 5-7

Ullevålsalléen 22-28

Vestgrensa 3

Jutulveien 12-14

Moltke Moes vei 2-6

Pastor Fangensv. 2-8

Sognsveien 32-34

Tiurveien 5-7

4,1 mill. kr

Gäbleins vei 5-7

John Colletts allé 29-35
Elgveien 1-9
JohnColletts allé 48-50
Ullevålsalléen 38-40

Det skal velges ut 2-3
bygninger til etter
befaring i slutten av april.

2.8 LØPENDE VEDLIKEHOLD

Borettslaget har egen vedlikeholdsavdeling med tre fast ansatte. Disse utfører sammen med
vedlikeholdsleder mye av det løpende vedlikeholdet og kontroll av arbeid i andelseiers regi. I
tillegg blir det leid inn murere, snekkere, elektrikere, rørleggere, blikkenslagere osv. Det
bygningsmessige vedlikeholdet omfatter utbedring/restaurering av vinduer, dører, akutte
taklekkasjer, enklere reparasjoner av fasader, trapper osv. På de gamle takene monteres
snøfangere med netting. Nettingen gjør at snøfangerne også fungerer som taksteinfangere. I
2016 er det montert ca. 400 meter snøfangere.
I sommermånedene leies sommervikarer inn for å utføre lettere forefallende arbeid som
gressklipping, luking, planting, beskjæring, maling og beising av gjerder og tørkestativ. Dette
er gjerne ungdom med tilknytning til Hagebyen. Sommeren 2016 fikk 12 ungdommer prøvd
seg som vedlikeholdsarbeider i Hagebyen.

2.9 GRØNTAREALER OG UTEOMRÅDER
2.9.1 DRIFT OG VEDLIKEHOLD
Hagebyen har store grøntarealer som driftes hvert år. Dette gjelder blant annet plener og
hekker rundt Damplassen, Eventyrplassen, fellesarealer i kvartalene og eksponerte
skråninger mot John Collets allé og Sognsveien. Borettslaget har ansatt egen gartner til
vedlikehold av disse områdene.
2.9.2 TREPLANTINGSPLANEN
Styret vedtok i 2004 en plan for utskifting av kirsebær- og epletrerekkene langs offentlig vei,
med trær som er mindre utsatt for sykdom og soppangrep. Utskiftningen skjer over en 15- 20
årsperiode, og utføres gateløp for gateløp. l 2016 ble det for første år siden 2008, ikke
plantet nye allétrær i havebyen. Grunnen til dette var at trærne som kontraktsdyrkes og ble
bestilt for mange år siden ikke hadde nådd kravene for å bli allétrær i Ullevål hageby.
Trærne som står igjen å plante er Gravensten epletrær på gammeldags grunnstamme og
disse vil være klare for 2017 og fremover.

2.9.3 SMUG OG SMETT
Når Ullevål hageby ble bygget var det en overordnet idé at kvartalene skulle ha indre
beskyttede fellesarealer og mulighet til å ferdes inne i kvartalene. Noen steder har tidligere
etablerte smett og smug blitt privatisert på ulikt vis. Det finnes eksempler på at gjerder er blitt
flyttet slik at det nå er umulig å ferdes der, eller at det er satt opp porter, postkasser,
blomsterkrukker eller nummerskilt som ikke innbyr til ferdsel. Styret har tidligere bedt
Utomhusutvalget om å registrere eksisterende situasjon og foreslå endringer som
borettslaget kunne utføre for å gjenåpne tidligere smug og smett. Det ble i 2015 gjenåpnet et
smug fra Eventyrplassen til Tyrihansveien og det ble i 2016 gjenåpnet en tidligere passasje i
kvartalet mellom John Colletts allé / Ullevålsalléen/Stiftamtmann Kaas vei/Tiurveien. Oslo
Havebyselskap ønsker å takke andelseierne som har vært berørt for deres samarbeid og
velvilje.
2.9.4 ANDELSEIERS PLIKTER I EGEN HAGE
Selskapets ansvarsområde er begrenset til fellesarealer, store enkelt-trær, samt nye og
gamle allétrær i andelshager langs offentlige vei. Selskapet kommer bare unntaksvis til å
beskjære kirsebær- og epletrær som skal skiftes ut. Andelseierne kan beskjære disse trærne
dersom det er ønskelig. Det er hver enkelt andelseiers plikt å holde hagene ordentlige og
sørge for at vegetasjon mellom eple- og kirsebærrekkene holdes nede. Videre hører det til
andelseieres plikter å holde gjerdelinjer, grøftekanter og murer frie for høyt ugras og annen
uønsket vegetasjon.
Alle trær er i utgangspunktet viktige for Hagebyens grønne identitet. Alle gater i hagebyen
defineres med en bevisst planting av allétrær. Ukontrollert tilvekst av selvsådde trær og
planting av fremmede arter er uønsket. De vil over tid forringe og utydeliggjøre Hagebyens
grønne karakter og opprinnelig artsinnhold som er frukttrær og bærbusker, prydtrær, hekker
og kantplanting.
Havebyselskapet ønsker å bistå andelshaverne med å felle store trær, som et ledd i aktivt å
gjenskape den karakteristiske silhuetten og det viktige samspillet og balansen mellom
arkitektur og vegetasjon. Enkeltstående store trær som har en spesiell verdi ved en
egenartet form, sin historie eller er identitetsskapende er unntaksvis viktig å ta vare på. Med
«store trær» defineres trær over 5-6 meter.
Trær som kan/bør felles er:
•

Nåletrær (gran/furu)

•

Trær som skader konstruksjoner og bygninger

•

Trær med fare for velt og brekkasje

•

Trær som er sjenerende for allergikere

2.9.5 ANNET VEDLIKEHOLD I UTEOMRÅDENE
I 2016 bekostet borettslaget felling av 50-60 store trær som ble meldt inn av andelseiere
som uønskede trær som var plassert i hageparseller eller i fellesområder.
Det ble beskåret 500 allétrær i 2016 og parkeringsplassene ble ryddet og beplantet.
800 løpemeter tregjerder, 5 inngangspartier samt og 6 tørkestativer ble beiset eller malt i
løpet av sommeren. Det ble samtidig byttet ut ca.50 meter med ødelagt tregjerde, satt opp
150 meter med nytt tregjerde og 200 meter med nytt nettinggjerde. Det ble murt og reparert
8 portstolper.
I forbindelse med åpning og stenging av hagevannet har en del kraner og rør blitt byttet.

2.9.6 SNØRYDDING
Snørydding og sandstrøing ble utført av innleid hjelp. Selskapet brøytet Eventyrplassen,
men skøyteis ble lagt og vedlikeholdt av Eventyrplassen Vannførerlag. Med innleid lift har
egne ansatte fjernet snø og is fra tak der dette har vært påkrevet. Fortauene foran
forretningene på Damplassen ble måkt og strødd i perioder der det tok lang tid før
kommunen utførte arbeidet. Der andelseiere ikke selv måkte fram avfallsbeholdere har
selskapets ansatte utført dette for at søppel skulle kunne hentes.
2.9.7 VÅRRYDDING, HAGEAVFALL
Kvartalsveiene ble på våren feiet ved egen og innleid hjelp. Selskapet besørget
komprimatorbil for blandet avfall fra loft- og kjellerrydding 7. april. Komprimatorbil hentet rent
hageavfall på Damplassen og Eventyrplassen 1-2 ganger pr måned fra 14. april fram til 13.
oktober, med opphold i juli måned.
2.9.8 ROTTEBEKJEMPELSE
Det er mye rotter i Oslo, og de forekommer dessverre også i Hagebyen. Selskapet har
avtale med Anticimex som sørger for oppfølging av giftboksene. Det blir færre rotter dersom
hver andelseier fjerner nedfallsfrukt og bare benytter lukkede kompostbinger. Mat som
spyles ned i vask eller toalett ender som rottefôr. Rotter er noen steder kommet inn i hus via
avløpsrør. Alle sluk må til en hver tid holdes forsvarlig lukket med rottesikre sluk av metall
(plastsluk fungerer ikke). Dette er særdeles viktig å passe på i ombygningsperioder.
2.9.9 BIKUBER
Bybi (www.bybi.no), Oslos første by-birøkterlag har fått tillatelse til å ha bikuber på
Havebyselskapets tomt ved John Colletts Plass. Bikubene ble først satt ut våren 2013 og har
stått der siden. Biene bidrar til mer blomstring og mer frukt i borettslaget.

2.10 LOKALMILJØ OG SOSIALE TILTAK

Borettslaget har vært involvert i og har sponset følgende sosiale tiltak i nærmiljøet:


Støtte til 100 års jubileumsbok ved innkjøp av 120 bøker for 60 000,-



Styret har satt av 500 000,- til 100 års jubileum i 2017.



Den tradisjonsrike julegrantenningen foregikk som vanlig første søndag i desember.
Borettslaget kjøpte juletre, satte opp lys og stjerne (kr 20 000,-). Selve arrangementet
ble gjennomført i regi av Ullevål hageby vel.



Det har vært skøytekarneval på Eventyrplassen, arrangert av Eventyrplassen
Vannførerlag, sponset med kr 5000,- fra borettslaget.



Vannførerlaget står også for felles fyrverkeri på Eventyrplassen nyttårsaften.
Borettslaget finansierer vært år utgiftene til fyrverkeriet (kr 10 000,-).



Ullevål idrettslag kr 10 000,-



Ullevål skole musikk-korps 10 000,-

2.11 REGNSKAP, FINANSIELLE FORHOLD

Styret bekrefter at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. Dette fremgår også av
regnskapet. Disponible midler pr. 31.12.16 utgjør 1750 659 mot -1 363 935 i 2015. Dette er
en forbedring på 3 114 593. Borettslagets inntekter kommer i hovedsak fra innbetalinger av
felleskostnader, mens den største posten på kostnadssiden er drift og vedlikehold, som
utgjorde 52,2 % av driftskostnadene i 2016. Tyngre vedlikehold er gjort i henhold til
vedlikeholdsplanen og i henhold til budsjett med noen små unntak. Det ble ikke gravd ned
avfallskontainere i 2016 som planlagt og det ble heller ikke plantet allétrær.
Finanskostnadene utgjorde i 2016 ca.2,3 % av totale driftskostnader, og borettslaget hadde
kr 40,31 mill. kr i pante- og gjeldsbrevlån ved årsslutt.
Årsresultatet for 2016 viser et overskudd på kr 1 871 588.
Planlagt avdragsprofil på selskapets lån er i samsvar med levetiden på de anlegg som lånet
finansierer. Borettslagets lån har fortsatt flytende rente som i dag er på 2.25 % nominell. I
budsjettet for 2017 utgjør renter på lån mindre enn 2,5 % av budsjetterte innkrevde
felleskostnader.
Selskapets budsjett utarbeides årlig og er i henhold til vedlikeholdsplan og planlagt
gjeldsprofil. Felleskostnadene økte i 2016 med 5 % for å dekke inn økningen som har vært i
de kommunale avgiftene og for 2017 økes felleskostnadene 3,5% som er lik generell
prisstigning (KPI).
Borettslaget har nå en forsvarlig likviditetssituasjon. Selskapet har på papiret negativ
egenkapital, men bygningsmassens markedsverdi er betydelig høyere enn bokførte verdier.
Det har ikke inntruffet forhold av vesentlig betydning for regnskapet etter at det ble avsluttet.

2.12 LIKESTILLING, MILJØ, ARBEIDSMILJØ OG SYKEFRAVÆR

Selskapet følger likestillingsloven ved ansettelser, men antall ansatte er så lavt at statistikk
får tilfeldige utslag. Det er vedtektsfestet at begge kjønn så langt mulig skal være likt
representert i valgte verv.
Selskapets virksomhet belaster ikke det ytre miljø nevneverdig. Selskapets
vedlikeholdsavdeling og innleide entreprenører kildesorterer bygningsavfall. Vårrydding
komprimeres for å redusere transport og fyllingsvolum. Hageavfall leveres til kompost og
ikke som blandet avfall. 99,7 % av avfallet etter takomlegging utført i 2016 blir kildesortert og
gjenvunnet. Styret anser at arbeidsmiljøet er sikkert og har derfor ikke ansett behov for
spesielle tiltak.
Det har ikke vært ulykker med personskade eller nevneverdig sykefravær i 2016.
Oslo, 22. mars 2017
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INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET
Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag.
Regnskapsloven stiller strenge krav til hvordan et regnskap skal føres og presenteres. I
tillegg krever forskriften om årsregnskap og årsberetning i borettslag at man må gi mer
informasjon. Dette innebærer blant annet at man må gi informasjon i form av noter, og
utarbeide en oversikt over de disponible midlene i årsregnskapet. Det vil også være
informasjon om borettslagets økonomi i styrets årsmelding. På de neste sidene presenteres
borettslagets resultatregnskap, balanse og tilhørende noter.
Årsregnskapet gir imidlertid ikke en fullstendig oversikt over borettslagets disponible midler
ved årsskiftet. I resultatregnskapet presenteres det en oversikt over borettslagets inntekter
og kostnader. Det regnskapsmessige overskuddet tar ikke hensyn til en del viktige
økonomiske forhold som påvirker borettslagets disponible midler. Dette gjelder for eksempel
avskrivninger, opptak og avdrag på lån, samt kjøp og salg av anleggsmidler. Borettslagets
disponible midler er de økonomiske midlene som borettslaget har til rådighet, og de
defineres som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld. Størrelsen på de disponible midlene
kan blant annet benyttes til å vurdere om det er nødvendig å endre størrelsen på innkrevde
felleskostnader som den enkelte beboer betaler, og om det er behov for å ta opp lån eller om
det er mulighet til å betale ned ekstra på eksisterende gjeld.
DISPONIBLE MIDLER
.

Regnskap
2015
-460 959

Budsjett
2016
-1 363 935

Budsjett
2017
1 750 659

1 220 218
25 999
-63 210
0
-2 081 983

-2 844 227
15 000
0
0
0

12 706
15 000
0
0
0

-4 000
-902 796

-4 000
-2 833 227

-60 000
-32 294

1 750 659

-1 363 935

-4 197 162

1 718 365

SPESIFIKASJON AV DISPONIBLE MIDLER:
Omløpsmidler
5 568 435
Kortsiktig gjeld
-3 817 776
C. DISP. MIDLER PR. 31.12.
1 750 659

4 082 570
-5 446 505
-1 363 935

Note
A. DISP. MIDLER PR. 01.01.

Regnskap
2016
-1 363 935

B. ENDRING I DISP. MIDLER:
Årets resultat (se res.regnskapet)
1 871 588
Tilbakeføring av avskrivning
15
33 766
Fradrag kjøpesum anl.midler
15
0
Tillegg for nye langsiktige lån
18 80 624 384
Fradrag for avdrag på langs.
18 -79 355 145
lån
Endring i depositum gjennom året
-60 000
B. ÅRETS ENDR. I DISP. MIDLER
3 114 593
C. DISP. MIDLER PR. 31.12.
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RESULTATREGNSKAP

DRIFTSINNTEKTER:
Innkrevde felleskostnader
Gebyrer/utfaktureringer
Andre inntekter
SUM DRIFTSINNTEKTER
DRIFTSKOSTNADER:
Personalkostnader
Styrehonorar
Avskrivninger
Revisjonshonorar
Andre honorarer
Regnskapsførerhonorar
Konsulenthonorar
Kontingenter
Drift og vedlikehold
Forsikringer
Kommunale avgifter
Energi/fyring
Kabel-/TV-anlegg
Andre driftskostnader
SUM DRIFTSKOSTNADER

Note
2
3A
3B

4
5
16
6

7
8
9

10

DRIFTSRESULTAT

Regnskap
2016

Regnskap
2015

Budsjett
2016

Budsjett
2017

38 330 249
332 600
75 668
38 738 517

35 562 108
498 160
139 197
36 199 465

36 680 773
450 000
0
37 130 773

37 872 106
350 000
1 600 000
39 822 106

-3 776 998 -3 809 712 -3 800 000 -3 800 000
-228 449
-221 797
-235 000
-244 400
-33 766
-25 999
-15 000
-15 000
-47 500
-47 500
-50 000
-50 000
-84 050
-67 003
0
-100 000
-340 160
-329 071
-330 000
-360 000
-372 075
-577 365
-700 000
-500 000
0
-1 090
-2 000
0
-18 785 698 -17 430 889 -21 225 000 -20 400 000
-1 538 212 -1 667 112 -1 750 000 -1 400 000
-7 240 673 -6 148 537 -6 580 000 -8 200 000
-406 970
-397 479
-500 000
-500 000
-2 099 056 -2 049 957 -2 148 000 -2 148 000
-1 012 799 -1 098 783 -1 300 000 -1 202 000
-35 966 406 -33 872 294 -38 635 000 -38 919 400
2 772 111

2 327 171

-1 504 227

902 706

16 522
-917 045
-900 523

33 990
-1 140 943
-1 106 953

10 000
-1 350 000
-1 340 000

10 000
-900 000
-890 000

ÅRSRESULTAT

1 871 588

1 220 218

-2 844 227

12 706

Overføringer:
Reduksjon udekket tap

1 871 588

1 220 218

FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER:
Finansinntekter
11
Finanskostnader
12
RES. FINANSINNT./-KOSTNADER

4042 - BORETTSLAGET OSLO HAVEBYSELSKAP
BALANSE

EIENDELER
ANLEGGSMIDLER
Bygninger
Tomt
Lokaler
Andre varige driftsmidler
SUM ANLEGGSMIDLER
OMLØPSMIDLER
Restanser på felleskostnader
Kundefordringer
Kortsiktige fordringer
Driftskonto OBOS-banken
Skattetrekkskonto OBOS-banken
Sparekonto OBOS-banken
SUM OMLØPSMIDLER

Note

2016

2015

13

9 370 000
15 300 000
842 000
148 070
25 660 070

9 370 000
15 300 000
842 000
181 836
25 693 836

106 511
43 068
751 620
4 370 503
144 466
152 266
5 568 435

67 363
63 468
899 423
2 236 544
134 737
681 035
4 082 570

31 228 505

29 776 406

14
15

16

SUM EIENDELER
EGENKAPITAL OG GJELD
EGENKAPITAL
Innskutt egenkapital 654 * 100
Udekket tap
SUM EGENKAPITAL
GJELD
LANGSIKTIG GJELD
Pante- og gjeldsbrevlån
Borettsinnskudd
Annen langsiktig gjeld
SUM LANGSIKTIG GJELD
KORTSIKTIG GJELD
Forskuddsbetalte felleskostnader
Leverandørgjeld
Skyldig til offentlige myndigheter
Påløpte renter
Annen kortsiktig gjeld
SUM KORTSIKTIG GJELD

17

18
19
20

21
22

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

Pantstillelse
Garantiansvar

Note
23

72 800
72 800
-25 163 763 -27 035 351
-25 090 963 -26 962 551

40 312 192
11 888 500
301 000
52 501 692

39 042 953
11 888 500
361 000
51 292 453

642 332
2 128 236
276 359
4 956
765 893
3 817 776

665 144
2 651 786
267 499
0
1 862 076
5 446 505

31 228 505

29 776 406

2016
52 200 692
0

2015
50 931 453
0

NOTE:1
REGNSKAPSPRINSIPPER
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, god regnskapsskikk for små foretak og etter forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag.
.

INNTEKTER
Felleskostnadene inntektsføres månedlig.
.

HOVEDREGEL FOR KLASSIFISERING OG VURDERING AV EIENDELER OG GJELD
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige
poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til
anskaffelseskost. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på
etableringstidspunktet.
Bygninger er ikke avskrevet da det er gjennomført vedlikehold som oppveier for verdiforringelse. Tomter avskrives ikke.
Andre varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes økonomiske
levetid.
.

FORDRINGER
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for
avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av
de enkelte fordringene.
.

SKATTETREKKSKONTO
Selskapet har egen separat skattetrekkskonto i OBOS-banken. Innskuddet tilhører
myndighetene og kan ikke disponeres fritt.
NOTE: 2
INNKREVDE FELLESKOSTNADER
Felleskostnader
Parkeringsleie
Garasjeleie
Lokaler
Felleskostnader tilleggsarealer
Eiendomsskatt
Felleskostnader, andeler uten borett
Kabel-TV
SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER

25 275 111
159 408
271 152
1 276 332
8 144 686
1 011 610
12 000
2 180 496
38 330 795

REDUKSJON GRUNNET TOMME LEIEFORHOLD
Parkeringsleie
Felleskostnader, andeler uten borett, endring
SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER

-246
-300
38 330 249

NOTE: 3A
GEBYRER/UTFAKTURERINGER
Byggegebyrer
Behandlingsgebyr
Forhånds/parallellavklaring forkjøpsrett
Forkjøp
Boligopplysninger
Eierskiftegebyrer
Utleiegebyr
SUM GEBYRER/UTFAKTURERINGER
NOTE: 3B
ANDRE INNTEKTER
Administrasjonsgebyrer
Diverse salg
Korreksjon på kundereskontro
Korreksjon på leverandørreskontro
Salg av nøkler
Salg av ventiler
Utbedring av
vinduer
SUM ANDRE INNTEKTER

9 000
24 500
82 560
20 640
86 540
108 360
1 000
332 600

300
15 973
298
3 947
10 650
4 050
40 450
75 668

NOTE: 4
PERSONALKOSTNADER
Ordinær lønn, fast ansatte
-1 764 220
Ordinær lønn, daglig leder
-743 100
Annen lønn, ikke feriepenger
-73 476
Lønn rengjøringshjelp
-32 539
Påløpte feriepenger
-304 783
Arbeidsgiveravgift
-495 506
Pensjonskostnader
-323 262
Refusjon sykepenger
25 499
Gaver til ansatte
-3 308
Kantinekostnader
-17 291
Arbeidsklær
-12 908
Andre personalkostnader
-32 105
SUM PERSONALKOSTNADER
-3 776 998
Det har gjennomsnittlig vært sysselsatt 5 årsverk i selskapet. Selskapet er pliktig til å ha
tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har etablert pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i denne lov.

NOTE: 5
STYREHONORAR
Honorar til styret gjelder for perioden 2015/2016, og er på kr 228 449.
NOTE: 6
REVISJONSHONORAR
Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr 47
500.
NOTE: 7
KONSULENTHONORAR
Juridisk bistand
HBRI AS
Arkitekt A-Tract
IT-tjenester
Rønning Eiendomstaksering AS
SUM KONSULENTHONORAR

-67 781
-127 418
-66 750
-90 000
-20 125
-372 075

NOTE: 8
DRIFT OG VEDLIKEHOLD
Byggetekn.konsulenthonorar
-630 500
Takarbeider
-10 331 175
Drenering
-4 122 257
Diverse andre arbeider
-1 065 607
SUM STØRRE BYGNINGSMESSIGE VEDLIKEHOLD
-16 149 539
Drift/vedlikehold bygninger
-1 574 917
Drift/vedlikehold VVS
-605 865
Drift/vedlikehold elektro
-185 274
Drift/vedlikehold utvendig anlegg
-264 103
Egenandel forsikring
-6 000
SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD
-18 785 698
Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse
av bygningene.
NOTE: 9
KOMMUNALE AVGIFTER
Eiendomsskatt
Vann- og avløpsavgift
Feieavgift
Renovasjonsavgift
SUM KOMMUNALE AVGIFTER

-1 011 521
-3 982 941
-165 489
-2 080 722
-7 240 673

NOTE: 10
ANDRE DRIFTSKOSTNADER
Lokalleie
Container
Skadedyrarbeid
Verktøy og redskaper
Driftsmateriell
Renhold ved firmaer
Snørydding
Andre fremmede tjenester
Kontor- og datarekvisita
Trykksaker
Aviser, tidsskrifter, faglitteratur
Andre kostnader tillitsvalgte
Andre kontorkostnader
Telefon/bredbånd
Telefon, annet
Porto
Drivstoff biler, maskiner osv.
Vedlikehold biler/maskiner osv.
Forsikringer/avgifter biler
Kontingenter
Gaver
Bankgebyrer
Velferdskostnader
SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER
NOTE: 11
FINANSINNTEKTER
Renter av driftskonto i OBOS-banken
Renter av sparekonto i OBOS-banken
Renter av for sent innbetalte felleskostnader
Andre renteinntekter
SUM FINANSINNTEKTER
NOTE: 12
FINANSKOSTNADER
Renter, lån i Eika
Gebyrer, lån i Eika
Renter, lån i OBOS Boligkreditt AS
Gebyrer, lån i OBOS Boligkreditt AS
Andre rentekostnader
SUM FINANSKOSTNADER

-10 605
-65 125
-90 044
-10 074
-172 923
-18 643
-300 910
-16 675
-13 626
-53 023
-30 300
-41 203
-65 156
-17 147
-25 593
-14 063
-4 358
-597
-445
-1 550
-15 017
-14 524
-31 199
-1 012 799

3 413
1 231
9 322
2 555
16 522

-416 229
-200
-495 641
-2 350
-2 625
-917 045

NOTE: 13
BYGNINGER
Saldo 1.1. 1920
9 370 000
SUM BYGNINGER
9 370 000
Tomten ble kjøpt i 1975.
Gnr.47/bnr.214 m. flere
Bygningene er ikke avskrevet. Styret har i stedet vurdert at tilstrekkelig vedlikehold er
gjennomført, jf. noten om drift og vedlikehold.

NOTE: 14
LOKALER
Verkstedbygning + diverse lokaler
SUM LOKALER
NOTE: 15
VARIGE DRIFTSMIDLER
Kopimaskin
Kostpris
Avskrevet tidligere
Avskrevet i år

842 000
842 000

65 693
-28 154
-9 385

Fliskutter 1
Tilgang 2015
Avskrevet tidligere
Avskrevet i år

33 210
-1 660
-6 642

Fliskutter 2
Tilgang 2014
Avskrevet tidligere
Avskrevet i år

40 900
-11 588
-8 180

Stillas
Tilgang 2006
Avskrevet tidligere
Avskrevet i år

81 119
-27 040
-2 704

Tilhenger
Kostpris
Avskrevet tidligere
Avskrevet i år

17 990
-17 133
-856

Tilhenger traktor
Tilgang 2015
Avskrevet tidligere
Avskrevet i år

30 000
-1 500
-6 000

28 154

24 908

21 132

51 375

1

SUM VARIGE DRIFTSMIDLER

22 500
148 070

SUM ÅRETS AVSKRIVNINGER

-33 766

NOTE: 16
KORTSIKTIGE FORDRINGER
Håndkasse
617
Andre forskuddsbetalte kostnader (blir kostnadsført i 2017)
751 003
751 620
SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER
Posten "Andre forskuddsbetalte kostnader" inkluderer mottatte, ikke betalte fakturaer som
vedrører 2017, med motpost i leverandørgjeld. Utbetaling vil skje i 2017.

NOTE: 17
UDEKKET TAP (NEGATIV EGENKAPITAL)
Balansen i årsregnskapet viser negativ egenkapital. Dette skyldes at eiendelene, deriblant
bygningene, står bokført til opprinnelige priser.
.

Konsekvensen av dette er at de balanseførte verdiene av eiendelene ikke gjenspeiler
markedsprisen. Erfaring med omsetning av enkeltleiligheter gir informasjon om at den
totale verdien av selskapets eiendommer er høyere enn den balanseførte verdien. Dermed
vurderes den faktiske egenkapitalen til å være positiv av styret i selskapet.
NOTE: 18
PANTE- OG GJELDSBREVLÅN
Eika
Lånet er et annuitetslån med flytende rente.
Rentesatsen pr. 31.12.16 var 2,25 %. Løpetiden er 17 år.
Opprinnelig 2013
Nedbetalt tidligere
Nedbetalt i år

-43 300 000
4 257 048
39 042 953

OBOS Boligkreditt AS
Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Avdragsfritt til 30.06.2018
Rentesatsen pr. 31.12.16 var 2,25 %. Løpetiden er 15 år.
Opprinnelig 2016
-40 312 192
Nedbetalt tidligere
0
Nedbetalt i år
0
SUM PANTE- OG GJELDSBREVLÅN
NOTE: 19
BORETTSINNSKUDD
Saldo 1.1.1920
Tilført 2004
SUM BORETTSINNSKUDD

0

-40 312 192
-40 312 192

-11 875 000
-13 500
-11 888 500

NOTE: 20
ANNEN LANGSIKTIG GJELD
Depositum
Andre innskudd, parkering
SUM ANNEN LANGSIKTIG GJELD

-200 000
-101 000
-301 000

NOTE: 21
SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER
Forskuddstrekk
Skyldig arbeidsgiveravgift
SUM SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER

-144 466
-131 893
-276 359

NOTE: 22
ANNEN KORTSIKTIG GJELD
Feriepenger
Andelseiere uten borett
Påløpte kostnader, drenering
Øvrig kortsiktig gjeld
SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD

-320 814
-16 500
-400 000
-28 579
-765 893

NOTE: 23
PANTSTILLELSE
Av anleggets bokførte gjeld er følgende sikret ved pant:
.

Borettsinnskudd
Pantelån
TOTALT

11 888 500
40 312 192
52 200 692

.

Eiendommen som er stillet som sikkerhet hadde pr. 31.12.2016 følgende bokførte verdi:
.

Bygninger
Tomt
TOTALT

9 370 000
15 300 000
24 670 000

STYRET I OSLO HAVEBYSELSKAP
Oslo, 1. mars 2017

Morten Falch Milde
Leder

Svein Dybvik

Christian Askenberg

Vara

Vibeke Haug
Nestleder

Christian Erga
Sekretær

Christian Schøyen

Kirsti Eidsvik
Vara

4 KONTROLLNEMNDAS ÅRSRAPPORT
Kontrollnenmda har avholdt fire møter i perioden mai 2016 til mars 2017. Nemnda har
gjennomgått styreprotokollene fra alle styremøtene i perioden over.
Kontrollnemnda har fortsatt sitt arbeid med å oppfordre styret og administrasjonen til å få til
enda bedre rutiner for bl.a. versjonskontroll av dokumenter, dokumentasjon av historikken i
saksbehandling og arkivering av sakspapirer. Om nødvendig har kontrollnemnda bedt om at
slike rutiner blir skjerpet. Nemnda har ikke avdekket feil eller uheldig håndtering som har
vært av større omfang, eller som nemnda mener kan ha påvirket styrets behandling av saker.
Kontrollnemnda har også i 2016 påpekt ovenfor styret at det i enkelte saker bør gå ut
informasjon til beboere. I de fleste tilfellene har styret etterkommet dette.
Kontrollnemnda har i flere år stilt spørsmål ved håndkassen på kontoret og konstaterer nå
med tilfredshet at denne er avviklet og erstattet av en kortterminal, slik kontrollnemnda
anbefalte for noen år siden.
Kontrollnemnda har fulltallig hatt møte med selskapets revisor og gjennomgått
årsregnskapet for 2016. Fokus på møtet var bl.a. spørsmål rundt mulige finansielle
risikomomenter i en organisasjon av havebyselskapets størrelse.

Kontrollnemnda er av den oppfatning at arbeidet i styret i 2016 har vært
samvittighetsfullt og til det beste for beboerne og Havebyselskapet.

5 SPØRSMÅL OM ANSVARSFRIHET FOR STYRET
Generalforsamlingen bes om å behandle spørsmålet om ansvarsfrihet for styret.
Ordinært generalforsamlingsvedtak om ansvarsfrihet for styret gjelder de disposisjoner som
er foretatt i året som er gått. Vedtak om ansvarsfrihet omfatter kun de forhold som det er gitt
uttømmende og korrekte opplysninger om i regnskap, årsberetning eller på annen måte.

6 GODTGJØRELSE TIL TILLITSVALGTE OG REVISOR
Kontrollnemnda innstiller til generalforsamling følgende godtgjørelse til tillitsvalgte og revisor:
Godtgjørelse til tillitsvalgte reguleres opp med 1,6 %.
Dette gir følgende nye satser:
Styret (fordelt på 7 medlemmer):

kr. 232 105,-

Kontrollnemndas leder:

kr.

6 051,-

Kontrollnemndas medlemmer:

kr.

5 230,-

Valgkomiteens medlemmer:

kr.

3 329,-

Godtgjørelse til revisor etter regning.

7 FASTSETTELSE AV KONTINGENT FOR 2016 FOR
ANDELSEIERE UTEN BORETT
I samsvar med vedtektenes § 15 skal generalforsamlingen fastsette årskontingenten for
andelseiere som ikke er tildelt bolig i Oslo Havebyselskap. Styret foreslår for
generalforsamlingen at årskontingenten holdes uforandret på kr. 300,-

8 INNKOMNE FORSLAG SOM ØNSKES BEHANDLET PÅ
GENERALFORSAMLINGEN
8.1 FORSLAG FRA ANDELSEIER TRINE NICKELSEN
Uthus i Hagebyen

De aller fleste leilighetene i borettslaget disponerer hageareal. Noen steder ligger
hagene rundt huset, mens andre hager er parseller inne i kvartalene. Noen hager
er ganske små, andre relativt store.
Borettslaget har regler for plassering av hageboder. Boder kan for eksempel ikke
plasseres foran husfasade mot gate. Dette er et riktig og godt prinsipp som bidrar
til at Hagebyens eksponerte gatefasader fremstår som ryddige. På baksiden av
husene og inne i kvartalene er det områder med mer privat karakter hvor det kan
tillates et større mangfold.
Når det gjelder lekestuer, har det vært praktisert en friere plassering, men
tillatelsen er tidsbegrenset. Tidsbegrensningen er imidlertid elastisk og følger
alderen på barna i familien som disponerer hagen med lekestuen. Lekestuer får
derfor ofte en svært eksponert plassering – og kan bli stående i mange år.
Erfaring viser at lekestuene i all hovedsak benyttes til oppbevaring og i liten grad
til lek. I praksis fungerer de som en bod, spesielt vinterstid. Dette er forståelig, og i
tillegg praktisk.
I et område med mange små parsellhager vil standard uteboder ta
uforholdsmessig stor plass. Med en mønehøyde på ca. 3 meter er de godt synlige.
I årenes løp, er det blitt et stort antall slike boder omkring i hagebyen.
Det foreslås derfor at det tillates oppsatt et standard hagehus med lavere høyde,
og som kan fungere både som bod og lekestue/hagehus. Dette er en attraktiv
løsning for andelseiere med små hager som ønsker en flerfunksjonell utebod. Det
er fint å kunne ha et hagehus for lek om sommeren og oppbevaring om vinteren.
Lekestuen kan om sommeren brukes av barn som er på besøk og stå klar til
eventuelle barnebarn.
Hagehuset/lekestuen skal være i samme materialer som utebodene, dvs. både
tak og vegger i mørkbeiset treverk.
Vedlagt er bilde av et eksisterende hagehus som kan fungere som et eksempel
på størrelse og materialvalg. Det bør lages en standard tegning av
hagehuset/lekestuen.

Forslag til vedtak:
Uthus i form av boder, lekestuer, drivhus etc. skal ikke plasseres foran
gateeksponerte fasader men må plasseres i indre kvartalsområder, eller ved
enden av/mellom bygningene.
Andelseier kan velge å ha lekestue/hagehus i stedet for standard bod på sin
parsell/i sin hage. Lekestuen/hagehuset må i så fall være i samme materialvalg
som boden, dvs. tak og vegger i beiset treverk. Takformen skal være saltak med
mønehøyde 2,3m, gesimshøyde 1,5m. Hagehusets lengde skal være maksimal
2,5m og bredde maksimal 1,7m.
Styrets innstilling: Det er utarbeidet retningslinjer for oppføring av ulike type byggverk i

hagene. Hagebodene kan oppføres i tre varianter: minibod, standardbod og dobbelbod og
er utformet med tydelig slektskap til hagebyarkitekturen i form og materialbruk. Videre
kan det tillates oppføring av lekestue, veksthus, levegger og andre mindre tiltak. Styret ser
på dette tidspunktet ikke behov for å utvide antall typer og typologier for byggverk i
hagene og mener dagens regelverk dekker godt funksjoner knyttet til hagebruk.

8.2 FORSLAG FRA ANDELSEIERE FRODE ONARHEIM OG BENTE FOLLESTAD
BAKKEN
Opprettelse av en trafikkgruppe i Ullevål hageby
Hagebyen er gjennom de siste årene blitt utsatt for stadig mer biltrafikk som følge av
begrenset kapasitet på hovedveiene. Sognsveien, som skulle bli en miljøgate, har blitt en
fartsetappe både for bilister og utryknings kjøretøyer. Dette tross 40 km/t skilt, som uansett
burde vært lagt på 30 km/t. Vi har blitt stadig flere barn i området og disse trues daglig av
biler og tyngre kjøretøy som kjøret med alt for stor hastighet i gatene inni Hagebyen, samt
på Sognsveien.

Det arbeides også med planer i kommunen der de ønsker å regulere inn sykkeltraseer tvers
igjennom Hagebyen, som vil gjøre parkeringen tilnærmet håpløs i området, ref også
utfordringer knyttet til arrangement på Ullevål stadion.

Som følge av dette foreslås det at Styret nedsetter en egen såkalt "trafikk gruppe" ledet av
en av styrets medlemmer, som får i oppgave å kartlegge kommunens planer, trafikk- og
parkeringsforhold i Hagebyen, samt initiere forslag og aktivt drive lobbying ovenfor kommune,
veimyndighet og politi.

Forslag til vedtak:
Generalforsamlingen vedtok opprettelse av en trafikkgruppe i samsvar med innsendt forslag.
Styret velger selv et medlem som får i oppgave å etablere og besørge at gruppen starter opp
sitt arbeide innen utgangen av mai måned 2017.
Styrets innstilling: Styret er veldig positiv til en trafikkgruppe men har ikke mulighet til
å pålegge styremedlemmene ytterligere arbeidsmengde som ligger utenfor styrets
funksjon og rolle som skal være drift av borettslaget. Involvering av styremedlemmer i
en slik gruppe må eventuelt være på frivillig basis.
Styret kan ikke støtte forslag til GF vedtak.

9 VALG AV LEDER, MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER TIL
STYRET
Valgkomiteens innstilling til generalforsamlingen 27. april 2017 er som følger:

Medlemmer til styret (for to år)
Christian Schøyen, Per Gynts vei 5

2017-2019 (G)

Kirsti Eidsvik, Per Gyntsvei 5

2017-2019 (Ny)

Varamedlemmer til styret (for ett år)
Christian Askenberg, Sognsveien 28

2017-2018 (G)

Frode Onarheim, John Colletts allé 64

2017-2018 (Ny)

Kandidater som innstilles til gjenvalg er merket med (G) og nye kandidater er merket (Ny).

10 VALG AV REVISOR
Kontrollnemnda innstiller til Generalforsamlingen at selskapets revisor Jon Heger blir
gjenvalgt.

11 VALG AV LEDER OG MEDLEMMER TIL KONTROLLNEMNDA
Valgkomiteens innstilling til generalforsamlingen 27. april 2017 er som følger:
Jon Østensvig

Vestgrensa 3

2017-2019 (G)

Linda Hovind Haugland

Damplassen 11

2017-2019 (G)

Kandidater som innstilles til gjenvalg er merket med (G) og nye kandidater er merket (Ny).

12 VALG AV MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER
VALGKOMITEEN
Kontrollnemndas innstilling til generalforsamlingen 27. april 2017 er som følger:
Valg av medlemmer og varamedlem til valgkomiteen (for ett år):

Stein Sørby

John Collets allé 54

2017-2018 (G)

Paal Riborg

Per Gynts vei 3

2017-2018 (G)

Trine Alderin

Damplassen 7

2017-2018 (G)

Herborg Bryn (vara)

Eventyrveien 14

2017-2018 (G)

_____________________________

VEDTEKTER
_____________________________

FOR
BORETTSLAGET
OSLO HAVEBYSELSKAP

Ingen endringer 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
Endringer vedtatt på generalforsamling 26.april: 2012, §3.3.3 (3) Parallellavklaring
( §10.4, §11-12, §12.5 og §12.6 Endret styringsmodell, Representantskapet avskaffet)
Ingen endringer i 2013
Endringer vedtatt på generalforsamling 29.april 2014 §12.2 og §12.3 Kontrollnemnd
Ingen endringer i 2015, 2016
.
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1.

NAVN, LAGSFORM, FORMÅL OG FORRETNINGSKONTOR

1.1

FORMÅL

Borettslaget Oslo Havebyselskap (i det etterfølgende kalt ”borettslaget”) er et samvirkeforetak og
har som formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i lagets eiendom (borett) og å drive
virksomhet som står i sammenheng med denne.

1.2

FORRETNINGSKONTOR, FORRETNINGSFØRSEL

Borettslaget ligger i Oslo kommune og har forretningskontor i Oslo kommune.

2.

ANDELER OG ANDELSEIERE

2.1

ANDELER

Borettslaget består av 654 andeler, herunder 2 andeler knyttet til forretningslokaler. Hver andel
lyder på ett hundre kroner. Andelseierne er ikke personlig ansvarlig for selskapets forpliktelser, jfr.
borettslagslovens § 1-2.

Vedtektene gjelder også for andeler knyttet til forretningslokaler så langt de passer, selv om
vedtektene bl.a. refererer til borett og bolig, og så fremt vedtektene ikke innholder særskilte unntak.

2.2

ANDELSEIERE

Bare enkeltpersoner (fysiske personer) kan være andelseiere i borettslaget. Dog kan andeler knyttet
til forretningslokaler eies av juridiske personer. Ingen enkeltpersoner kan eie mer enn en andel i
borettslaget.

2.3

UNNTAK FOR VISSE JURIDISKE PERSONER

Uansett kan staten, en fylkeskommune eller en kommune til sammen eie inntil ti prosent av
andelene i borettslaget i samsvar med borettslagslovens § 4-2 (1). Det samme gjelder selskap som
har til formål å skaffe boliger og som blir ledet og kontrollert av stat, fylkeskommune eller kommune,
stiftelse som har til formål å skaffe boliger og som er opprettet av staten, en fylkeskommune eller
kommune og selskap, stiftelse eller andre som har inngått samarbeidsavtale med stat,
fylkeskommune eller kommune om å skaffe boliger til vanskeligstilte.

2.4

SAMEIE I ANDEL

Bare personer som bor eller skal bo i boligen kan bli sameiere i en andel i borettslaget.
Dersom flere eier en andel sammen, skal det regnes som bruksoverlating hvis en eller flere av
sameierne ikke bor i boligen, jf pkt 4.3.

3. OVERFØRING AV ANDEL, GODKJENNING AV NY
ANDELSEIER, FORKJØPSRETT
3.1

RETT TIL OVERDRAGELSE

En andelseier har rett til å overdra sin andel. Erververen skal godkjennes av borettslaget for at
ervervet skal bli gyldig overfor borettslaget.

3.2

GODKJENNING

Borettslaget kan nekte godkjenning hvis det er saklig grunn til det, og skal nekte godkjenning dersom
ervervet vil være i strid med punkt 2.

Nekter borettslaget å godkjenne erververen som andelseier, må skriftlig melding om dette komme
fram til erververen senest tjue – 20 - dager etter at søknaden om godkjenning kom fram til
borettslaget. I motsatt fall regnes erververen som godkjent.

Erververen har ikke rett til å ta boligen i bruk før godkjenning er gitt eller det er rettskraftig avgjort at
erververen har rett til å erverve andelen.

Den forrige andelseieren er solidarisk ansvarlig med en eller flere nye erververe for betaling av
felleskostnader til ny andelseier er godkjent eller det er rettskraftig avgjort at en ny andelseier har
rett til å erverve andelen.

3.3

FORKJØPSRETT

3.3.1 Hovedregel for forkjøpsrett
(1) Dersom andel skifter eier, har andelseierne med borett og dernest andre andelseiere i
borettslaget forkjøpsrett. Andelseiere har ikke forkjøpsrett ved overdragelse av andel med
tilhørende bruksrett til næringslokale. Andelseiere med tilhørende bruksrett til næringslokale har
ikke forkjøpsrett.

(2) Forkjøpsretten kan ikke gjøres gjeldende når andelen overdras til ektefelle, til andelseierens eller
ektefellens slektning i rett opp- eller nedstigende linje, 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 tidligere eieren. Forkjøpsretten kan heller ikke gjøres gjeldende når andelen overføres på skifte
etter separasjon 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 anledning til å gjøre
forkjøpsretten gjeldende og på deres vegne gjøre retten gjeldende innen fristen nevnt i vedtektenes
punkt 3.3.2, jf borettslagslovens § 4-15 første ledd.

3.3.2 Frister for å gjøre forkjøpsrett gjeldende
Fristen for å gjøre forkjøpsretten gjeldende er 20 dager fra borettslaget mottok skriftlig melding om
at andelen har skiftet eier, med opplysning om pris og andre vilkår. Fristen er fem hverdager dersom
borettslaget har mottatt skriftlig forhåndsvarsel om at andelen kan skifte eier, og varselet har
kommet fram til laget minst femten dager, men ikke mer enn tre måneder, før meldingen om at
andelen har skiftet eier.

3.3.3 Nærmere om forkjøpsretten
(1) Styret bestemmer på grunnlag av ansiennitet hvilken andelseier som skal få overta andelen.
Ansiennitet i borettslaget regnes fra dato for overtakelse av andelen. Står flere andelseiere i
borettslaget med lik ansiennitet, går den foran med lengst samlet ansiennitet i borettslaget.

(2) Andelseier som vil overta ny andel, må overdra sin andel i laget til en ny andelseier. Dette gjelder
selv om andelen tilhører flere.

(3) Når borettslaget har fått melding eller forhåndsvarsel om eierskifte, skal borettslaget oppfordre
alle som ønsker å kunne bruke forkjøpsretten, om å melde seg til borettslaget innen en fastsatt frist.
Oppfordringen skal kunngjøres på borettslagets hjemmeside og ved rundskriv. Fristen for å melde
seg skal være minst fem hverdager fra kunngjøringen. Den som ikke melder seg innen fristen, kan
ikke bruke forkjøpsretten ved dette eierskiftet.

4.

BORETT OG OVERLATING AV BRUK/UTLEIE

4.1

BORETT

Hver andel gir enerett til å bruke en bolig 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.

4.2

BRUK

Andelseieren kan ikke uten styrets samtykke benytte boligen til annet enn boligformål.
Forretningslokalene kan kun benyttes til forretninger.

Andelseieren skal behandle boligen, andre rom og annet uteareal på en forsvarlig måte. Bruken av
boligen og fellesarealene må ikke på en urimelig eller unødvendig måte være til skade eller ulempe
for andre andelseiere.

En andelseier kan med styrets godkjenning gjennomføre tiltak på eiendommen som er nødvendige
på grunn av funksjonshemming hos en bruker av boligen. Godkjenning kan ikke nektes uten saklig
grunn.

4.3

ORDENSREGLER

Styret kan fastsette ordensregler for eiendommen.

4.4

BRUKSOVERLATING/UTLEIE AV HELE BOLIGEN

Andelseieren kan ikke uten samtykke fra styret leie ut boligen eller forretningslokalene til andre.

Som utleie regnes alle tilfeller der andelseieren overlater bruken av boligen til andre, med eller uten
vederlag.

Nedenstående pkt 4.4 a og b gjelder kun for andeler knyttet til bolig.

(a) Utleie i inntil tre – 3 - år
Med styrets godkjenning kan andelseierne leie ut hele boligen til andre i inntil tre – 3- år. Vilkåret er
at andelseieren selv eller andelseierens ektefelle eller slektning i rett opp- eller nedstigende linje
eller fosterbarn av andelseieren eller ektefellen, først har bodd i boligen i minst ett av de siste to
årene. Skal andelseieren leie boligen ut igjen etter denne regelen, må vilkåret i forrige punktum
være oppfylt.

(b) Utleie i andre tilfeller
Med styrets samtykke kan andelseieren også leie ut boligen til andre hvor:

I. andelseieren er en juridisk person
II. andelseieren skal være midlertidig borte som følge av arbeid, utdanning, militærtjeneste,
sykdom eller andre tungtveiende grunner
III. et medlem av brukerhusstanden er andelseierens ektefelle eller slektning i rett opp- eller
nedstigende linje eller fosterbarn av andelseieren eller ektefellen
IV. det gjelder bruksrett til noen som har krav på det etter ekteskapslovens § 68 eller
husstandsfellesskapslovens § 3 andre ledd.
Andelseier som bor i boligen, kan leie ut deler av boligen uten samtykke.

4.5

SAMTYKKE

Samtykke kan bare nektes dersom leierens forhold gir saklig grunn til det.

Samtykke kan nektes dersom leieren ikke kunne blitt andelseier.

Har borettslaget ikke sendt svar på skriftlig søknad om godkjenning av leieren innen en -1- måned
etter at søknaden har kommet fram til laget, skal leieren regnes som godkjent.

Utleieforholdet reduserer ikke andelseierens plikter overfor borettslaget

5.

ANDELSEIERNES VEDLIKEHOLDSPLIKT

5.1

FORSVARLIG STAND

Den enkelte andelseier skal holde boligen, og andre rom og annet areal som hører boligen til, i
forsvarlig stand og vedlikeholde slikt som vinduer, rør, sikringsskap fra og med første
hovedsikring/inntakssikring, ledninger med tilbehør, varmekabler, inventar, utstyr inklusive
vannklosett, varmtvannsbereder og vask, apparater og innvendige flater.

Vedlikeholdsplikten omfatter også utomhusarealer som andelseieren disponerer eksklusivt.
Arealene skal vedlikeholdes på en forsvarlig måte, og på en måte som ivaretar eiendommens
omdømme.

5.2

VÅTROM

Våtrom må brukes og vedlikeholdes slik at lekkasjer unngås.

5.3

REPARASJONER OG UTSKIFTING

Vedlikeholdet omfatter også nødvendige reparasjoner 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-,
gulv- og himlingsplater, skillevegger, listverk, skap, benker og innvendige dører med karmer.

Andelseieren har også ansvaret for oppstaking og rensing av innvendig kloakkledning både til og fra
egen vannlås/sluk og fram til borettslagets felles-/hovedledning. Andelseier skal også rense
eventuelle sluk på verandaer, balkonger o.l.

5.4

INSEKTER OG SKADEDYR

Andelseieren skal holde boligen fri for insekter og skadedyr.

5.5

TILFELDIG SKADE

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

5.6

VARSLINGSPLIKT

Oppdager andelseieren i boligen en skade som borettslaget er ansvarlig for å utbedre, plikter
andelseieren straks å sende melding til borettslaget.

5.7

ERSTATNINGSANSVAR

Borettslaget og andre andelseiere kan kreve erstatning for tap som følge av at andelseieren ikke
oppfyller pliktene sine, jf borettslagslovens §§ 5-13 og 5-15.

6.

BORETTSLAGETS VEDLIKEHOLDSPLIKT

6.1

FORSVARLIG STAND

Borettslaget skal holde bygninger og eiendommen for øvrig i forsvarlig stand så langt plikten ikke
ligger på andelseierne. Skade på bolig eller inventar som tilhører laget, skal laget utbedre dersom
skaden følger av mislighold fra en annen andelseier.

6.2

FELLES INSTALLASJONER

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

6.3

REPARASJONER OG UTSKIFTING

Borettslagets vedlikeholdsplikt omfatter også utskifting av vinduer, herunder nødvendig utskifting av
termoruter, og ytterdører til boligen eller reparasjon eller utskifting av tak, bjelkelag, bærende
veggkonstruksjoner, sluk, samt rør eller ledninger som er bygd inn i bærende konstruksjoner med
unntak av varmekabler.

6.4

ERSTATNINGSANSVAR

Andelseier kan kreve erstatning for tap som følge av at borettslaget ikke oppfyller sine plikter, jf
borettslagslovens § 5-18.

7.

ADGANG TIL BOLIGEN

Andelseieren skal gi adgang til boligen slik at borettslaget kan utføre sin vedlikeholdsplikt, herunder
ettersyn, reparasjon eller utskifting. Ettersyn og utføring av arbeid skal gjennomføres slik at det ikke
er til unødvendig ulempe for andelseieren eller annen bruker av boligen.

8.

PÅLEGG OM SALG OG FRAVIKELSE

8.1

MISLIGHOLD

Andelseiers brudd på forpliktelser overfor borettslaget utgjør mislighold. Som mislighold regnes
blant annet manglende betaling av felleskostnader, forsømt vedlikeholdsplikt, ulovlig bruk eller
overlating av bruk og brudd på husordensregler.

8.2

PÅLEGG OM SALG

Hvis en andelseier til tross for advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan borettslaget pålegge
vedkommende å selge andelen, jf borettslagslovens § 5-22 første ledd. Advarsel skal gis skriftlig og
opplyse om at vesentlig mislighold gir laget rett til å kreve andelen solgt.

8.3

FRAVIKELSE

Medfører andelseierens eller brukerens oppførsel fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av
eiendommen, eller er andelseierens eller brukerens oppførsel til alvorlig plage eller sjenanse for
eiendommens øvrige andelseiere eller brukere, kan styret kreve fravikelse fra boligen etter
tvangsfullbyrdelseslovens kapittel 13, jf borettslagslovens § 5-23.

9.

FELLESKOSTNADER OG PANT I ANDELEN

9.1

FELLESKOSTNADER

Felleskostnadene betales hver måned. Borettslaget kan endre felleskostnadene med en måneds
skriftlig varsel. Som skriftlig varsel regnes oppslag på Borettslagets hjemmeside, rundskriv, mail,
og/eller oppslag på sentralt plasserte oppslagstavler.

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

9.2

BORETTSLAGETS PANTESIKKERHET

For krav på dekning av felleskostnader og andre krav fra lagsforholdet 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 tvangsdekning besluttes gjennomført.

10. STYRET OG DETS VEDTAK
10.1 STYRETS SAMMENSETNING
Borettslaget skal ha et styre som skal bestå av en styreleder og 4 andre medlemmer med 2
varamedlemmer. Kvinner og menn bør være mest mulig likt representert.

10.2 FUNKSJONSTIDEN
Funksjonstiden for medlemmene er to år, dog slik at 2 av medlemmene etter loddtrekning trer ut
etter første driftsår. Styreleder kan velges for ett år. Varamedlemmer velges for ett år. Styremedlem
og varamedlem kan gjenvelges.

10.3 VALG AV STYREMEDLEMMER
Styret skal velges av generalforsamlingen. Generalforsamlingen velger styreleder ved særskilt valg.
Styret velger nestleder og sekretær blant sine medlemmer.

10.4 STYRETS OPPGAVER
Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og generalforsamlingens vedtak. Styret
kan ta alle avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer.

Styret ansetter, sier opp eller avskjediger selskapets funksjonærer, gir instruks for dem, fastsetter
deres lønn og fører tilsyn med at de oppfyller sine plikter.

Styret skal både i årsmeldingen og på annen måte sørge for god informasjon om viktige beslutninger
og begivenheter dfor borettslaget og for den enkelte andelseier.

10.5 STYREMØTER
Styreleder skal sørge for at styret holder møte så ofte som det trengs. Et styremedlem eller
forretningsføreren kan kreve at styret sammenkalles. Styremøtet ledes av styreleder eller i dennes
fravær nestleder. Er disse ikke til stede velger styret en nestleder.

10.6 PROTOKOLL
Styret skal føre protokoll over styrets saker. Protokollen skal underskrives av de fremmøtte
styremedlemmene.

10.7 STYRETS VEDTAK
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, gjør møtelederens
stemme utslaget.

10.8 KRAV OM SAMTYKKE FRA GENERALFORSAMLINGEN
Styret kan ikke uten at generalforsamlingen har gitt samtykke med minst to tredjedels flertall, fatte
vedtak om:

(a) ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten som etter forholdene i
laget går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold,

(b) å øke tallet på andeler eller å knytte andeler til boliger som tidligere har vært benyttet til utleie, jf
borettslagslovens § 3-2 andre ledd,

(c) salg eller kjøp av fast eiendom,

(d) å ta opp lån som skal sikres med pant med prioritet foran innskuddene,

(e) andre rettslige disposisjoner over fast eiendom som går ut over vanlig forvaltning,

(f) andre tiltak som går ut over vanlig forvaltning, når tiltaket fører med seg økonomisk ansvar eller
utlegg for laget på mer enn fem prosent av de årlige felleskostnadene.

10.9 REPRESENTASJON OG FULLMAKT
To styremedlemmer i fellesskap representerer laget utad og tegner dets navn.
Styret kan gi prokura.

11. KONTROLLNEMNDA
11.1 KONTROLLNEMNDAS SAMMENSETNING
Borettslaget skal ha en kontrollnemnd som skal bestå av en leder og fire andre medlemmer.
Kontrollnemndas medlemmer må være andelseiere. Kvinner og menn bør være mest mulig likt
representert.

11.2 FUNKSJONSTIDEN
Funksjonstiden er to år, likevel slik at to av medlemmene etter loddtrekning trer ut etter første
driftsår.
Kontrollnemndas medlemmer er valgbare som styreleder, medlemmer og varamedlemmer til styret,
men trer i så fall ut av kontrollnemnda.

11.3 VALG AV KONTROLLNEMNDAS MEDLEMMER
Kontrollnemnda velges av generalforsamlingen. Kontrollnemndas leder velges ved særskilt valg.
Kontrollnemnda velger selv sin nestleder og sekretær blant sine medlemmer. Kontrollnemndas
medlemmer kan gjenvelges.

11.4

KONTROLLNEMNDAS OPPGAVER

Kontrollnemnda skal føre tilsyn med at selskapets formål fremmes i samsvar med lovgivningen,
vedtektene, og generalforsamlingens beslutninger. Kontrollnemnda skal alltid kreve seg forelagt
selskapets dokumenter. Revisor kan innkalles til nemndas møter.

Kontrollnemda innstiller overfor generalforsamlingen på valg av valgkomité med tre medlemmer og
ett varamedlem.

Kontrollnemnda innstiller overfor generalforsamlingen på valg av revisor – som skal være
statsautorisert – samt på godtgjørelse til tillitsvalgte og revisor.

11.5 KONTROLLNEMNDAS MØTER
Kontrollnemndsmøtene holdes når kontrollnemndas leder, ett styremedlem eller daglig leder finner
det nødvendig eller når minst to av kontrollnemndas medlemmer fremsetter skriftlig anmodning om
dette. Møtet holdes minst tre ganger om året. Møtet sammenkalles av lederen.

11.6 PROTOKOLL OG ÅRSRAPPORT
Det føres protokoll fra kontrollnemndas møter. Protokollen skal underskrives av alle som deltok på
møtet.

Kontrollnemnda utarbeider egen rapport til generalforsamlingen som oppsummerer årets arbeid.
Rapporten presenteres på generalforsamlingen.

11.7 KONTROLLNEMNDAS VEDTAK
Kontrollnemnda er vedtaksfør når minst tre medlemmer er til stede på møtet. Alle vedtak gjøres
med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet gjør møtelederens stemme utslaget. Har han/hun ikke
stemt, eller det gjelder valg, avgjøres saken ved loddtrekning.

12. GENERALFORSAMLINGEN
12.1 MYNDIGHET
Den øverste myndighet i borettslaget utøves av generalforsamlingen.

12.2 TIDSPUNKT FOR GENERALFORSAMLING
(a) Ordinær generalforsamling skal holdes hvert år innen utgangen av juni.

(b) Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det nødvendig, eller når revisor eller
kontrollnemnda, eller minst to andelseiere som til sammen har minst en tiendedel av stemmene,
krever det og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet.

12.3 VARSEL OM OG INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING
(a) Forut for ordinær generalforsamling skal styret varsle andelseierne om dato for møtet og om frist
for innlevering av saker som ønskes behandlet. Saker som andelseier ønsker behandlet på den
ordinære generalforsamling skal nevnes i innkallingen når det fremsettes krav om det senest 8 uker
før generalforsamlingen.

(b) Generalforsamlingen skal innkalles skriftlig av styret med et varsel som skal være på minst åtte og
høyst tjue dager. Ekstraordinær generalforsamling kan om nødvendig kalles inn med kortere varsel
som likevel skal være på minst tre dager.

12.4 KRAV TIL INNKALLINGENS INNHOLD
I innkallingen skal de sakene som skal behandles være bestemt angitt. Skal et forslag som etter
borettslagsloven eller vedtektene vedtas med minst to tredjedels flertall kunne behandles, må
hovedinnholdet være angitt i innkallingen.

12.5 SAKER SOM SKAL BEHANDLES PÅ ORDINÆR GENERALFORSAMLING
(a) Årsberetning fra styret

(b) Godkjenning av årsregnskap og i denne sammenheng spørsmål om anvendelse av overskudd eller
dekning av tap.

(c) Kontrollnemnsdas årsrapport

(d) Valg av styreleder, styremedlemmer og varamedlemmer til styret

(e) Valg av leder av kontrollnemnda og medlemmer til kontrollnemnda

(f) Valg av valgkomité med tre medlemmer og ett varamedlem

(g) Eventuelt valg av revisor etter forslag fra kontrollnemnda

(h) Fastsetting av godtgjørelse til styret og andre tillitsvalgte

(i) Andre saker som er nevnt i innkallingen

12.6 MØTELEDELSE OG PROTOKOLL
Generalforsamlingen ledes av styrelederen med mindre generalforsamlingen velger en annen
møteleder. Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll fra generalforsamlingen.

12.7 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.
Valg skal foregå skriftlig i fall det foreligger flere forslag og møtelederen eller noen av de fremmøtte
andelseiere krever det.

12.8 VEDTAK PÅ GENERALFORSAMLINGEN
Foruten saker som nevnt i punkt 12.5 i vedtektene kan ikke generalforsamlingen fatte vedtak i andre
saker enn de som er bestemt angitt i innkallingen.
Med de unntak som følger av borettslagsloven eller vedtektene fattes alle beslutninger av
generalforsamlingen 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.
Stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning.

13. INHABILITET, TAUSHETSPLIKT OG MINDRETALLSVERN
13.1 INHABILITET
Et styremedlem må ikke delta i styrebehandlingen eller avgjørelsen av noe spørsmål der medlemmet
selv eller nærstående har en framtredende personlig eller økonomisk særinteresse.

Ingen kan selv eller ved fullmektig eller som fullmektig delta i en avstemning på generalforsamlingen
om avtale med seg selv eller nærstående eller om ansvar for seg selv eller nærstående i forhold til
laget. Det samme gjelder avstemning om pålegg om salg eller krav om fravikelse etter
borettslagslovens §§ 5-22 og 5-23.

13.2 TAUSHETSPLIKT
Tillitsvalgte, 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 gjelder ikke dersom ingen berettiget interesse tilsier taushet.

13.3 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.
VEDTEKTSENDRINGER OG FORHOLDET TIL BORETTSLOVENE

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

13.5 FORHOLDET TIL BORETTSLOVENE
For så vidt ikke annet følger av vedtektene gjelder reglene i lov om borettslag av 06.06.2003 nr 39.

14. SÆRLIGE BESTEMMELSER
Bestemmelsene i lov om borettslag og vedtektenes pkt 4 om at det bare må være så mange andeler
som det er boliger i borettsborettslaget, får ikke anvendelse for andelseiere uten bolig i borettslaget
som har tegnet seg som andelseiere før 1963. Disse andelseierne har i likhet med andelseiere som
har bolig i borettslaget forkjøpsrett ved overdragelse av andeler i henhold til vedtektenes pkt. 3.3.
Andelseiere som ikke er tildelt bolig i borettslaget betaler en årlig kontingent til selskapet.
Kontingentens størrelse fastsettes av generalforsamlingen.
Etter hvert som andelseierne uten bolig i borettslaget blir tildelt bolig i lagets eiendommer, skal
styret sørge for å innløse de overtallige andeler.
Bestemmelsene i lov om borettslag og vedtektenes pkt 2 om at bare enkeltpersoner kan være
andelseiere, får ikke anvendelse for andeler med tilknyttet bruksrett til forretningslokaler, eller til
boliger som disponeres av Nasjonalforeningen for folkehelsen, Oslo fylkeshelselag.

Borettslaget Oslo Havebyselskap

ORDENSREGLER
Revidert 24.april 2012 (§1, §4, §7, §8, §9, §10, §11, §12, §13, §14 og §15)
Endret 26. november 2013 (§12), Endret GF 2016 (§12)
Ajour pr. 1.mars 2017

§ 1. Behandling av eiendommen
Borettslaget Oslo Havebyselskap er et borettslag, hvor andelseiere felles er ansvarlig for at
selskapets eiendommer holdes i god hevd.
Disse bestemmelsene er ikke til hinder for at berørte andelseiere blir enige om en annen
innbyrdes fordeling av vedlikeholdsansvaret enn det som følger av disse ordensreglene. En
slik avtale kan når som helst endres i tråd med normalfordelingen etter ordensreglene
dersom en av andelseierne krever det.
§ 2. Renhold
Andelseierne i oppgangen har turvis ansvar for vask av trappeoppganger og fellesrom i
bygningen. Inngangspartier og trappeoppganger rengjøres minst en gang pr. uke. Arealene
skal sammen med øvrige fellesrom i bygningen hovedrengjøres minst en gang om året.
Andelseierne som deler gårdsplass, tørkeplasser, kvartalsveier og andre felles utearealer,
har turvis ansvar for rydding og renhold av utearealene.
§ 3. Snørydding og sandstrøing
Andelseierne som deler inngang, gårdsplass, gangstier og kvartalsveier har turvis ansvar for
snørydding og sandstrøing i den utstrekning oppgaven ikke utføres av selskapet.
§4. Avfall
Avfall som legges i søppelkassene skal være innpakket. Det er kun husholdningsavfall som
kan legges i søppelkassene. Søppelkassene må ikke fylles med mer enn at lokket slutter tett
til. Søppelkasser uten lokk må ikke fylles slik at det blir en topp som går over veggene på
beholderne.
Annet avfall (bygningsmaterialer, hageavfall og lignende) må andelseierne fjerne på annen
måte. Slikt avfall må fjernes fra fellesarealer og hager innen rimelig tid.

§ 5. Belysning
Andelseierne i oppgangen har turvis ansvar for å påse at lamper utenfor inngangsdør er tent
så lenge det er mørkt ute. De har tilsvarende ansvar for å skifte og bekoste lyspærer til
utebelysningen samt fellesrom i oppgangen.
Den som oppdager at en lampe er defekt må gi selskapet melding.

§6. Stenging av dører og vinduer
Andelseierne i oppgangen har turvis ansvar for å påse at inngangs- og kjellerdører er låst
etter kl. 22.00
Loftsvinduer og takluker skal være lukket i regn og snevær. Kjellervinduer skal i kalde
årstider være lukket og forsynt med lemmer og ekstra isolasjon, der det er nødvendig for å
forebygge frostskader. Andelseier har ansvaret for å etterfølge disse påleggene innen egen
bolig og andre arealer som vedkommende disponerer alene.
Andelseierne i oppgangen har turvis ansvar for å påse at pålegget følges for vinduer og
luker i fellesarealer.
§ 7. Våtrom
Andelseier plikter å holde rom, hvor det går vannledninger igjennom, oppvarmet når det er
fare for frost. Hagekraner skal da være tømt og stengt i samsvar med særskilte regler.
Andelseier må sørge for tilfredsstillende ventilasjon i våtrom, slik at kondens på vegger og
tak unngås. I klosett må det ikke kastes avispapir, bleier, bind, gulvkluter eller annet som kan
føre til fortetting av rør.
§ 8. Ro og fred
Det skal i alminnelighet være ro i leiligheten, hager og på fellesarealer fra kl. 22.00 til kl.
07.00 på hverdager og til kl. 13.00 på søndager, høytids og særskilte helligdager.
Musikkøving/undervisning, bruk av musikkanlegg og lignende må ikke foregå i et slikt
omfang at det kan sies å være til vesentlig sjenanse for naboene. Tvistesaker avgjøres av
styret.
§ 9. Orden
Oppsetting av utvendige markiser, lamper, kontakter, brevkasser, levegger, skilt og lignende,
skal ikke skje uten nødvendige samtykker, se egne regler om dette på selskapets
hjemmeside og § 12 siste avsnitt.
Felles trappeoppganger og andre fellesrom skal ikke brukes til hensetting av private
eiendeler eller dekoreres med bilder e.l., med mindre alle andelseierne i oppgangen er enige
om dette. Barnevogner kan imidlertid plasseres på slike arealer, forutsatt at dette ikke
vanskeliggjør ferdselen vesentlig. Arealene må ikke under noen omstendighet brukes på en
slik måte at det hindrer fri ferdsel i alle rømningsveier, også fra kjeller og loft.
Knuste glassruter skal straks fornyes.
Eksplosive, flyktige eller illeluktende gjenstander, væsker eller gasser tillates ikke oppbevart
i leilighet, kjeller eller loft eller annet fellesrom. Oljefat må oppbevares utendørs og slik at de
ikke sjenerer naboer.
§ 10. Lufting og tørking av tøy
Lufting og tørking av tøy er bare tillatt på de oppsatte tørkestativene, i vaskerom og på
tørkeloft. Tørking av tøy på utestativene er ikke tillatt 17. mai.

§11. Motorkjøretøy
Motorkjøretøy må ikke plasseres slik at de hindrer ferdselen eller er til ulempe eller sjenerer
naboene.
Det er ikke adgang til å plassere motorkjøretøyer i selve kvartalsveiene, selv om disse ikke
nyttes til gjennomkjøring.
Gårdsplassene må ikke nyttes som reparasjonsverksted.
Parkering i hagen og på tørkeplasser er ikke tillatt uten styrets godkjenning.
All parkering på andre deler av selskapets eiendom utover eksisterende fast parkering,
krever styrets godkjenning.
Inntil en parkeringsplan for kvartalet er vedtatt, er all parkering i det enkelte kvartal kun
midlertidig tillatt.
Kjøring på kvartalsveiene skal skje i gangfart.
§ 12. Hage

De andelseiere som har hage, plikter å holde denne opparbeidet, beplantet og i pen
stand. Andelseiere plikter videre å holde gjerdelinjer, grøftekanter og murer fri for
høyt ugras. Beplantning som virker skjemmende eller sjenerer naboene kan
pålegges fjernet.
Alle allétrær og trerekker tilhører selskapet, og tillates ikke fjernet av andelseiere.
Andre trær skal ikke plantes mellom allétrær/ trerekker. Det skal ikke plasseres
kompost eller annet langs gjerder mellom allétrærne.
Maksimum høyde på trær er 5-6 meter. Dette gjelder ikke allétrær/ trerekker og
frukttrær. Fjernes frukttrær bør disse erstattes med nye. Viltvoksende trær, samt
hekker av tuja eller andre kraftigvoksende vintergrønne arter, skal ikke plantes i
hagene.
Store trærs biologiske verdi for det lokale økologiske miljø samt betydning for å
opprettholde plante-, mikroorganisme- og dyremangfold skal tillegges avgjørende
betydning under saksbehandling i UHU og styret i borettslaget.
Det tillates ikke terrengendringer høyere eller lavere enn 50 cm uten styrets tillatelse.
Plattinger på flatt terreng skal ligge i terrenghøyde. Harde flater i form av plattinger
og gangarealer kan ikke utgjøre hovedtyngden i hagen, med unntak av de små
bakhagene mellom kvartalsveier og bygninger.
Hagen skal ikke brukes til permanent lagerplass for bygningsmaterialer eller
lignende.
Bråtebrenning og hagevanning må bare skje i samsvar med gjeldende
bestemmelser for Oslo kommune. Andelseiere plikter å forholde seg til kommunens
svarteliste over uønsket flora og fauna og sette inn tiltak for å minimere spredning av
disse.
I selskapets regler for utforming, plassering og saksbehandling av
utomhuselementer, er det gitt utfyllende bestemmelser om søknadspliktige tiltak i
andelshager. Det vises også til borettslagets retningslinjer for vegetasjon.

§ 13. Dyr
Vanlig dyrehold, som hund og katt, tillates, såfremt det ikke er til alvorlig sjenanse eller plage
for andre. I motsatt fall kan styret kreve dyrene fjernet.
§ 14. Utøy og skadedyr
Den enkelte andelseier plikter straks å gi melding til selskapet samt utrydde uttøy (veggedyr,
kakerlakker mv), og likeledes rotter, mus og eventuelle andre skadedyr, jf. vedtektene punkt
5.4.
§ 15. Utbygging av kjeller og loft
Alle bygningsmessige endringer (utbygging av loft, kjeller samt endringer av leiligheten) skal
godkjennes av selskapet før arbeidet påbegynnes.
Før endringsarbeidet tar til, skal naboene i oppgangen orienteres.
Arbeidets varighet må begrenses mest mulig.

Siste endringer:
«kun hekker eller annen vegetasjon med maksimal høyde 150 cm tillates. Langs Sognsveien tillates
dog vegetasjon opp til 180cm» Fjernet fra § 12, Vedtatt GF 2016

«Store trærs biologiske verdi for det lokale økologiske miljø samt betydning for å opprettholde plante-,
mikroorganisme- og dyremangfold skal tillegges avgjørende betydning under saksbehandling i UHU
og styret i borettslaget.» Lagt til § 12, Vedtatt GF 2016
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