
 
Til andelseierne i Munkerudsletta Borettslag 
 
Velkommen til generalforsamling. 
 
Innkallingen inneholder borettslagets årsrapport og regnskap for 2017. Styret håper du 
leser gjennom heftet og viser din interesse for borettslaget ved å møte opp på 
generalforsamlingen. Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret 
som skal forvalte Munkerudsletta Borettslag det kommende året. 
 
 
Hvem kan delta på generalforsamlingen?  
 

• Alle andelseiere har rett til å være med i generalforsamlingen med forslags-, tale- 
og stemmerett.  

• Det er kun én stemme pr. andel. 
• Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens husstand 

har rett til å være til stede og til å uttale seg.  
• Styremedlemmer, forretningsfører og leier av bolig i borettslaget har også rett til å 

være til stede i generalforsamlingen og til å uttale seg.  
• En andelseier kan ta med en rådgiver til generalforsamlingen. Rådgiveren har bare 

rett til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det. 
• En andelseier kan møte ved fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn én 

andelseier, men der flere eier en andel sammen kan de ha samme fullmektig. En 
fullmakt kan trekkes tilbake når som helst. 

 
 
Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.  
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Innkalling til generalforsamling  
Ordinær generalforsamling i Munkerudsletta Borettslag 

avholdes torsdag 26.april 2018 kl. 19.00 i Nordstrandhuset.
 

 
Til behandling foreligger: 
 
1. KONSTITUERING 

A) Valg av møteleder  
B) Godkjenning av de stemmeberettigede  
C) Valg av en til å føre protokoll og minst en andelseier som protokollvitne 
D) Godkjenning av møteinnkallingen  

 
2. ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP FOR 2017 

A) Årsrapport og regnskap for 2017 
B) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 

 
3. GODTGJØRELSER  

A) Styret 
B) Andre godtgjørelser 

 
4. INNKOMNE FORSLAG 

A) Forslag fra andelseier Jørgen Dønnum om å lage ballbinge 
B) Forslag fra andelseier Thora Svele om salg av tomteareal 
C) Forslag fra andelseier Thora Svele om redegjørelse fra styret om  

inngått avtale med arkitektfirmaet GASA. 
 
Innkomne forslag er tatt inn som egne vedlegg. 

 
5. VALG AV TILLITSVALGTE 

A) Valg av styreleder for 2 år 
B) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år 
C) Valg av 2 varamedlemmer for 1 år  
D) Valg av 1 delegert med vara til OBOS’ generalforsamling for 1 år 
E) Valg av valgkomité for 1 år 

 
 

Oslo,  01.03.2018 
Styret i Munkerudsletta Borettslag 

 
 Gunnar Aanonsen /s/   Kristian Brustad /s/   Erik Bjørhovde /s/ 

   Hilde Iren Norvalls /s/   Marianne Steifetten /s/   
 
 

 
 

Protokoll fra ordinær generalforsamling legges ut på borettslagets hjemmeside eller du kan 
henvende deg til styret.   
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ÅRSRAPPORT FOR 2017 
 
 
Tillitsvalgte 
Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: 
 
Styret 
Leder Gunnar Aanonsen Brattvollveien 99 
Nestleder Kristian Brustad Brattvollveien 53 
Styremedlem Erik Bjørhovde Konows gate 97 B 
Styremedlem Hilde Iren Norvalls Brattvollveien 227 
Styremedlem Marianne Steifetten Brattvollveien 73 
 
Varamedlem Inger-Lise Fritzen Brattvollveien 93 
Varamedlem Alf Einar Haugen Brattvollveien 195 
 
Delegert til generalforsamlingen i OBOS 
Delegert 
Simen Klavenes Brattvollveien 243 
 
Varadelegert 
Kristin Sofie Skoli Brattvollveien 267 
 
Valgkomiteen 
Simen Klavenes Brattvollveien 243 
Susanne Østby Sæther Brattvollveien 251 
Kristin Sofie Skoli Brattvollveien 267 
 
 
Styrets medlemmer består i dag av 3 menn og 2 kvinner. Borettslaget sørger for at det 
ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. 
 
Generelle opplysninger om Munkerudsletta Borettslag 
Borettslaget består av 125 andelsleiligheter.   
Munkerudsletta Borettslag er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med 
organisasjonsnummer 950016418, og ligger i bydel Nordstrand i Oslo kommune med 
følgende adresse: 
 
Brattvollveien 35-293 
 
Gårds- og bruksnummer :  
 181                   882     
 
Første innflytting skjedde i 1975. Tomten, kjøpt i 1986 er på 89 811 m2.  
 
Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen 
bolig i foretakets eiendom (borett), og å drive virksomhet som står i sammenheng med 
dette.  
 
Borettslaget driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. 
 
Borettslaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. 
Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad.  
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Munkerudsletta Borettslag har ingen ansatte. 
 
Forretningsførsel og revisjon 
Forretningsførselen er utført av OBOS i henhold til kontrakt. Autorisert regnskapsfører 
(oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. 
Borettslagets revisor er PricewaterhouseCoopers AS. 
 
 
KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2017 
Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av borettslagets eiendeler og gjeld, 
finansielle stilling og resultat. Informasjon om borettslagets forventede økonomiske 
utvikling er omtalt i årsrapportens punkt om budsjett for 2018. 
 
Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2017 er satt opp under 
denne forutsetning. 
 
Inntekter 
Driftsinntekter i 2017 var til sammen kr. 5 732 969. 
Dette er kr. 323 969 høyere enn budsjettert og skyldes i hovedsak 

• Ikke budsjetterte inntekter til eiendomsskatt. 
• Ikke budsjetterte inntekter til tillegg for lading av El biler. 
• Økning i felleskostnader fra 01.11.2017. 

 
Andre inntekter består i hovedsak av andel snømåking/strøing fakturert barnehagen samt 
salg av gressklipper/jordfreser og strøm el bil. 
 
Kostnader 
Driftskostnadene i 2017 var til sammen kr. 5 411 082. 
Dette er kr. 1 389 082 høyere enn budsjettert og skyldes i hovedsak 

• Kostnader til utskifting av vinduer kr. 500 000  
• Bytte av kledning kr. 200 000 
• Kommunale avgifter, ikke budsjetterte kostnader til eiendomsskatten kr. 336 000 
• Mer kostnader arkitektkontoret GASA pga. krav fra PBE kr. 100 000 

 
 
Resultat  
Årets resultat på kr. 38 831 fremkommer i resultatregnskapet og foreslås overført til 
egenkapital. 
 
Disponible midler 
Borettslagets disponible midler (omløpsmidler fratrukket kortsikt gjeld) var pr 31.12.2017  
negative kr. – 121 141 og viser borettslagets likviditet. De disponible midlene bør til enhver 
tid være positive, som en del av forutsetningene for videre drift.  
 
Vi byttet av alle gamle kjøkkenvinduer samlet i 2017. Det ble avtalt forsinket betaling med 
leverandøren, slik at første avdrag forfaller 1.2.2018 og andre forfall er 1.8.2018. Dette gir 
likvide midler fram til forfall på fakturaene. Den forsinkede betalingen koster oss kr. 7 500, 
inkludert i totalsummen, kr. 1 155 833. 
 
Kassebeholdningen pr 31.12.2017 var kr. 1 096 062,92 
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For øvrig vises det til de enkelte tallene i resultatregnskapet, balansen og notene.  
Styret er ikke kjent med hendelser etter 31.12.2017 som påvirker regnskapet i vesentlig 
grad. 
 
KOMMENTARER TIL BUDSJETT FOR 2018 
Til orientering for generalforsamlingen legger styret fram budsjettet for 2018. 
Tallene er vist i kolonnen til høyre i resultatregnskapet. 
 
Drift og vedlikehold 
I posten drift og vedlikehold er det beregnet kr. 1 463 000 til større vedlikehold som 
omfatter  

• kjøkkenvinduer kr. 578 000 (andre avdrag) 
• veilys; nye LED innsatser kr. 320 000  
• øvrige vinduer kr. 300 000 
• annet vedlikehold kr. 265 000 

 
Kommunale avgifter i Oslo kommune 
Forslag til budsjett for Oslo Kommune ble lagt frem 27. september. Det ble vedtatt en 
økning på 10 % for renovasjon og 5 % for vann og avløp og dette er lagt til grunn i 
budsjettet. Vi har ikke regnet med økning i feiegebyr. Eiendomsskatten beregnes av 
eiendomsskattekontoret på grunnlag av verdi fastsatt av skatteetaten. Det blir en mindre 
økning i utregnet skatt for 2018 for vårt borettslag. 
 
Energikostnader 
I tråd med estimater fra aktuelle leverandører har styret budsjettert med samme 
energikostnader som for 2017. 
 
Forsikring 
Forsikringspremien for 2018 har økt med kr. 3 869. Premieendringen er en følge av 
indeksjustering på bygninger på 1,8 % fra 1. januar, samt forsikringsselskapets individuelle 
prisjustering basert på skadehistorikken i Munkerudsletta Borettslag. 
 
Lån 
Munkerudsletta Borettslag har lån i OBOB Boligkreditt AS. 
To lån til en flytende rentesats på 2,25%. 
 
For opplysninger om opprinnelig lånebeløp og restsaldo henvises til note i regnskapet. 
 
Innskuddsrente i OBOS-banken (pr. 1.1.2018) 
Driftskonto 0,15 % p.a 
Sparekonto 0,65 % p.a 
 
Forretningsførerhonorar 
For deres selskap er nåværende forretningsførerhonorar på kr. 108 071 eks.mva.  
Fra 01.01.2018 vil forretningsførerhonoraret utgjøre kr. 110 772 eks.mva. 
 
Medlemskontingenten til OBOS er kr. 200 pr. andelsleilighet for 2018. 
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Felleskostnader 
I budsjettet har styret tatt hensyn til ovennevnte, samt øvrige prisendringer knyttet til 
produkter og tjenester borettslaget anskaffer. Dette danner grunnlaget for foreløpig 
fastsettelse av felleskostnader for 2018. 
 
Nåværende felleskostnader vil ifølge budsjettet redusere borettslagets disponible midler, 
men styret mener det er forsvarlig i 2018. Styret vil vurdere endringer i felleskostnadene i 
løpet av 2018. 
 
For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet.  
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399 MUNKERUDSLETTA BORETTSLAG 
        

INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET 
        

Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskaps- 
skikk 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 Regnskap Budsjett Budsjett    

Note 2017 2016 2017 2018 
A.  DISP. MIDLER PR. 01.01.   627 867 -111 576 627 867 -121 141         

B. ENDRING I DISP. MIDLER: 
Årets resultat (se res.regnskapet) 38 831 1 444 535 1 104 000 798 100 
Tilbakeføring av avskrivning 14 2 0 0 0 
Fradrag for avdrag på langs. lån 16 -787 841 -705 092 -789 000 -807 000 
B. ÅRETS ENDR. I DISP. MIDLER -749 008 739 443 315 000 -8 900         

C. DISP. MIDLER PR. 31.12.   -121 141 627 867 942 867 -130 041         

SPESIFIKASJON AV DISPONIBLE MIDLER: 
Omløpsmidler 

  
1 604 450 718 781 

  

Kortsiktig gjeld 
  

-1 725 591 -90 914 
  

C. DISP. MIDLER PR. 31.12.   -121 141 627 867 
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RESULTATREGNSKAP         
    

Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett    
Note 2017 2016 2017 2018 

DRIFTSINNTEKTER: 
Innkrevde felleskostnader 2 5 718 481 5 478 811 5 395 000 5 711 000 
Andre inntekter 

 
3 14 488 -37 460 14 000 15 000 

SUM DRIFTSINNTEKTER   5 732 969 5 441 351 5 409 000 5 726 000         

DRIFTSKOSTNADER: 
Personalkostnader 

 
4 -26 790 -39 480 -26 000 -27 000 

Styrehonorar 
 

5 -190 000 -180 000 -180 000 -190 000 
Avskrivninger 

 
14 -2 0 0 0 

Revisjonshonorar 
 

6 -6 000 -5 875 -6 000 -6 000 
Andre honorarer 

  
0 -100 000 0 0 

Forretningsførerhonorar 
 

-135 090 -131 795 -135 000 -139 000 
Konsulenthonorar 

 
7 -304 656 -84 864 -200 000 -200 000 

Kontingenter 
  

-25 000 -25 000 -25 000 -25 000 
Drift og vedlikehold 

 
8 -1 918 923 -603 943 -977 000 -1 463 500 

Forsikringer 
  

-344 131 -328 873 -330 000 -348 000 
Kommunale avgifter 

 
9 -1 333 872 -1 080 966 -997 000 -1 145 000 

Energi/fyring 
  

-96 815 -84 376 -90 000 -90 000 
Kabel-/TV-anlegg 

  
-587 738 -538 988 -596 000 -605 000 

Andre driftskostnader 10 -442 066 -474 433 -460 000 -423 400 
SUM DRIFTSKOSTNADER   -5 411 082 -3 678 594 -4 022 000 -4 661 900         

DRIFTSRESULTAT   321 887 1 762 757 1 387 000 1 064 100         

FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: 
Finansinntekter 

 
11 1 305 508 2 000 2 000 

Finanskostnader 
 

12 -284 361 -318 730 -285 000 -268 000 
RES. FINANSINNT./-KOSTNADER -283 056 -318 222 -283 000 -266 000         

ÅRSRESULTAT     38 831 1 444 535 1 104 000 798 100         

Overføringer: 
Til opptjent egenkapital 

 
38 831 1 444 535 
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BALANSE         
    

Note  2017 2016 
EIENDELER 
ANLEGGSMIDLER 
Bygninger 

  
13  26 118 000 26 118 000 

Tomt 
     

3 341 491 3 341 491 
Andre varige driftsmidler 

 
14  0 2 

SUM ANLEGGSMIDLER       29 459 491 29 459 493         

OMLØPSMIDLER 
Kundefordringer 

   
 0 380 

Kortsiktige fordringer 
 

15  508 387 154 981 
Driftskonto OBOS-banken 

   
1 081 026 548 480 

Sparekonto OBOS-banken 
   

15 036 14 939 
SUM OMLØPSMIDLER       1 604 450 718 781         

SUM EIENDELER         31 063 941 30 178 274         

EGENKAPITAL OG GJELD 
EGENKAPITAL 
Innskutt egenkapital 125 * 100 

   
12 500 12 500 

Opptjent egenkapital 
    

7 046 390 7 007 559 
SUM EGENKAPITAL       7 058 890 7 020 059         

GJELD 
LANGSIKTIG GJELD 
Pante- og gjeldsbrevlån 

 
16  12 166 960 12 954 801 

Borettsinnskudd 
  

17  9 612 500 9 612 500 
Annen langsiktig gjeld 

 
18  500 000 500 000 

SUM LANGSIKTIG GJELD       22 279 460 23 067 301         

KORTSIKTIG GJELD 
Leverandørgjeld 

    
1 635 515 89 321 

Påløpte renter 
    

24 122 1 593 
Påløpte avdrag 

    
65 954 0 

SUM KORTSIKTIG GJELD       1 725 591 90 914         

SUM EGENKAPITAL OG GJELD     31 063 941 30 178 274         

Pantstillelse 
  

19  25 110 500 25 112 500 
Garantiansvar 

   
 0 0 

Oslo, 01.03.2018, 
Styret i Munkerudsletta Borettslag 

Gunnar Aanonsen /s/   Erik Bjørhovde /s/   Hilde Iren Norvalls /s/ 
 

Marianne Steifetten /s/   Kristian Brustad /s/ 
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NOTE: 1 
REGNSKAPSPRINSIPPER 
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, god regnskaps- 
skikk 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 verdi- 
fallet 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 verdi- 
forringelse. Tomter avskrives ikke. 
Andre varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes økonomiske 
levetid. 
. 

SKATTETREKKSKONTO 
Selskapet har egen separat skattetrekkskonto i OBOS-banken. Innskuddet tilhører 
myndighetene og kan ikke disponeres fritt.  

       
NOTE: 2 
INNKREVDE FELLESKOSTNADER 
Felleskostnader 

  
 

  
5 303 250 

Leietillegg for påbygg 
 

 
  

113 136 
Eiendomsskatt 

  
 

  
267 220 

Tillegg El.bil 
  

 
  

34 875 
SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER     5 718 481     

 
   

NOTE: 3 
ANDRE INNTEKTER 
Strøm El-bil 

  
 

  
875 

Salg gressklipper 
  

 
  

650 
Andel snørydding 

  
 

  
12 963 

SUM ANDRE INNTEKTER         14 488     
 

   

NOTE: 4 
PERSONALKOSTNADER 
Arbeidsgiveravgift 

  
 

  
-26 790 

SUM PERSONALKOSTNADER       -26 790 
Det har verken vært ansatte eller lønnsutbetalinger i selskapet gjennom året. Selskapet er 
derav ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. 
Arbeidsgiveravgiften knytter seg til styrehonoraret.  
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NOTE: 5 
STYREHONORAR 
Honorar til styret gjelder for perioden 2016/2017, og er på kr. 190 000. 

 

I tillegg har styret fått dekket bevertning for kr. 2.417,-, jf. noten om andre driftskostnader.  
       

NOTE: 6 
REVISJONSHONORAR 
Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr. 6 000. 

 
    

 
   

NOTE: 7 
KONSULENTHONORAR 
Juridisk bistand 

  
 

  
-5 625 

OBOS 
   

 
  

-2 475 
OBOS Prosjekt AS 

  
 

  
-15 938 

Arkitektkontoret GASA AS 
 

 
  

-280 618 
SUM KONSULENTHONORAR       -304 656     

 
   

NOTE: 8 
DRIFT OG VEDLIKEHOLD 
Utskifting av vinduer v/VD Montasje  

  
-1 155 833 

SUM STØRRE BYGNINGSMESSIGE VEDLIKEHOLD   -1 155 833 
Drift/vedlikehold bygninger 

 
 

  
-363 110 

Drift/vedlikehold VVS 
 

 
  

-7 591 
Drift/vedlikehold elektro 

 
 

  
-112 816 

Drift/vedlikehold utvendig anlegg  
  

-217 247 
Drift/vedlikehold brannsikring 

 
 

  
-1 363 

Drift/vedlikehold garasjeanlegg 
 

 
  

-41 731 
Egenandel forsikring 

  
 

  
-16 000 

Kostnader dugnader 
  

 
  

-3 233 
SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD       -1 918 923 
Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av 
bygningene.  

       
NOTE: 9 
KOMMUNALE AVGIFTER 
Eiendomsskatt 

  
 

  
-267 235 

Vann- og avløpsavgift 
 

 
  

-682 429 
Feieavgift 

   
 

  
-15 695 

Renovasjonsavgift 
  

 
  

-368 512 
SUM KOMMUNALE AVGIFTER       -1 333 872     
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NOTE: 10 
ANDRE DRIFTSKOSTNADER 
Lokalleie 

   
 

  
-1 890 

Container 
   

 
  

-74 299 
Verktøy og redskaper 

 
 

  
-189 

Lyspærer og sikringer 
 

 
  

-6 360 
Vakthold 

   
 

  
-2 893 

Renhold ved firmaer 
  

 
  

-19 975 
Snørydding/gressklipping 

 
 

  
-255 132 

Cerum, HMS abonnement 
 

 
  

-5 033 
Kontor- og datarekvisita 

 
 

  
-17 102 

Trykksaker 
  

 
  

-5 050 
Andre kostnader tillitsvalgte 

 
 

  
-2 417 

Andre kontorkostnader 
 

 
  

-94 
Porto 

   
 

  
-5 401 

Vedlikehold biler/maskiner osv. 
 

 
  

-918 
Bank- og kortgebyr 

  
 

  
-1 422 

Velferdskostnader 
  

 
  

-43 891 
SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER     -442 066     

 
   

NOTE: 11 
FINANSINNTEKTER 
Renter av driftskonto i OBOS-banken  

  
1 208 

Renter av sparekonto i OBOS-banken 
  

97 
SUM FINANSINNTEKTER         1 305     

 
   

NOTE: 12 
FINANSKOSTNADER 
OBOS Boligkreditt AS, renter lån 1  

  
-92 129 

OBOS Boligkreditt AS, renter lån 2  
  

-191 132 
OBOS Boligkreditt AS, gebyr lån 1  

  
-550 

OBOS Boligkreditt AS, gebyr lån 2  
  

-550 
SUM FINANSKOSTNADER         -284 361     

 
   

NOTE: 13 
BYGNINGER 
Kostpris/Bokf.verdi 1975 

 
 

  
26 118 000 

SUM BYGNINGER           26 118 000 
Tomten ble kjøpt i 1986. 
Gnr.181/bnr.882 
Bygningene er ikke avskrevet. Styret har i stedet vurdert at tilstrekkelig vedlikehold er 
gjennomført, jf. noten om drift og vedlikehold.  
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NOTE: 14 
VARIGE DRIFTSMIDLER 
Jordfreser nr. 1 
Tilgang 1997 

 
 

  
19 490  

Avskrevet tidligere 
 

 
  

-19 489  
Avskrevet i år 

 
 

  
-1      

 
  

0 
Antenneanlegg 
Tilgang 1989 

 
 

  
743 750  

Avskrevet tidligere 
 

 
  

-743 749  
Avskrevet i år 

 
 

  
-1      

 
  

0 
SUM VARIGE DRIFTSMIDLER       0        

 
SUM ÅRETS AVSKRIVNINGER       -2     

 
   

NOTE: 15 
KORTSIKTIGE FORDRINGER 
Fordringer/håndkasse for ansatte/tillitsvalgte 

  
10 000 

Andre forskuddsbetalte kostnader (blir kostnadsført i 2018) 
 

498 387 
SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER     508 387 
Posten "Andre forskuddsbetalte kostnader" inkluderer mottatte, ikke betalte fakturaer som 
vedrører 2018, med motpost i leverandørgjeld. Utbetaling vil skje i 2018.  

       
NOTE: 16 
PANTE- OG GJELDSBREVLÅN 
OBOS Boligkreditt AS 
Lånet er et annuitetslån med flytende rente. 
Rentesatsen pr. 31.12.17 var 2,25 %. Løpetiden er 15 år. 
Opprinnelig 2011 

 
 

  
-6 000 000  

Nedbetalt tidligere 
 

 
  

1 723 304  
Nedbetalt i år 

 
 

  
392 779       

 
 

-3 883 917 
Lånet er et annuitetslån med flytende rente. 
Rentesatsen pr. 31.12.17 var 2,25 %. Løpetiden er 20 år. 
Opprinnelig 2015 

 
 

  
-9 000 000  

Nedbetalt tidligere 
 

 
  

321 895  
Nedbetalt i år 

 
 

  
395 062      

 
  

-8 283 043 
SUM PANTE- OG GJELDSBREVLÅN     -12 166 960     

 
   

NOTE: 17 
BORETTSINNSKUDD 
Opprinnelig 1975 

  
 

  
-9 612 500 

SUM BORETTSINNSKUDD         -9 612 500     
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NOTE: 18 
ANNEN LANGSIKTIG GJELD 
Garasjeinnskudd 

  
 

  
-500 000 

SUM ANNEN LANGSIKTIG GJELD       -500 000     
 

   

NOTE: 19 
PANTSTILLELSE 
Av anleggets bokførte gjeld er følgende sikret ved pant: 
. 

Borettsinnskudd 
    

 9 612 500 
Pantelån 

     
 12 166 960 

Påløpte avdrag 
    

 65 954 
TOTALT             21 845 414 
. 

Eiendommen som er stillet som sikkerhet hadde pr. 31.12.2017 følgende bokførte verdi: 
. 

Bygninger 
    

 26 118 000 
Tomt 

     
 3 341 491 

TOTALT             29 459 491 
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4 . Forslag til generalforsamlingen 
 
A. Forslag fra andelseier Jørgen Dønnum 
 
Jeg ønsker å få behandlet forslag om å lage ballbinge på fotball-/basketbanen som ligger 
på nedsiden av feltet. I dag er dette en gjengrodd grusbane som verken kan benyttes til 
fotball eller basket, og «banen» står ubrukt stort sett hele tiden. En ballbinge på dette 
området vil gi en ny sosial og aktiv møteplass for barn i alle aldre (og voksne) på feltet, og 
samtidig avlaste og redusere støy fra «ballsletta», som i dag fungerer som fotballbane i 
mangel på alternativ. Om mulig kan også ballbingen benyttes som skøytebane om 
vinteren. 
 
Jørgen Dønnum 
 
Styrets innstilling: 
Styret støtter forslaget og vil arbeide for gjennomføringen av det. Det vil være mulig å søke 
tilskudd til slike anlegg flere steder, eksempelvis OBOS, bydelen, Sparebankstiftelsen og 
flere steder. Banen er 32x12 meter, men ballplaten bør bli 30x10 m. Styret har kontaktet 
en leverandør og et slikt anlegg vil kunne leveres for anslagsvis 1 000 000 kroner. Vi har 
da lagt til grunn et anlegg med fotball, basket og et nett til racketspill: tennis badminton. 
Det er ikke rom for en slik investering i årets budsjett, men vedtas forslaget vil det kunne 
innarbeides i budsjettet for 2019 og gjennomføres da. Styret anbefaler at forslaget vedtas. 
 
 
B. Forslag fra andelseier Thora Svele 
 
 
Generalforsamlingen skal fatte vedtak om å selge det ledige tomteareal for utbygging av 
nye leiligheter. En mulig gevinstrealisering skal benyttes til nedbetaling av fellesgjeld 
og/eller eventuelt til boforbedring av eksisterende bomasse og garasjeanlegg. 
  
Med hilsen 
Thora Svele 
 
 
Forslaget krever 2/3 flertall 
 
Styrets innstilling: 
Styret anbefaler ikke å selge en del av borettslagets areal før det foreligger en vedtatt plan 
for utnyttelsen av arealet. Styret ber generalforsamlingen avvise forslaget. 
 
 
 
C. Forslag fra Thora Svele 
Ordinær generalforsamling 2018 
Styret skal på generalforsamlingen redegjøre for følgende: 
  
« I tilknytning til inngått avtale med  arkitektfirmaet GASA skal styret redegjøre for at dette 
valg er gjort ut fra en vurdering basert på hva som er best for borettslaget. Denne 
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vurdering skal dokumenteres ut fra pris, ytelse og gjennom sammenligninger med andre 
tilbydere i markedet.» 
  
  
Thora Svele 
Andelseier 
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VALGKOMITEEN INNSTILLER FØLGENDE PERSONER: 
 

A. Som styreleder for 2 år foreslås:  
 
Gunnar Aanonsen   Brattvollveien 99 

 
B. Som styremedlemmer for 2 år foreslås:  

 
Alf Einar Haugen   Brattvollveien 195 

   Hilde Lenz     Brattvollveien 45 
 
  Styremedlemmer som ikke er på valg: 
 
  Kristian Brustad    Brattvollveien 53 
  Hilde Iren Norvalls   Brattvollveien 227 
  

C. Som varamedlemmer for 1 år foreslås: 
 
 1. Johan Moldeskred   Brattvollveien 215 
 2.  Trine Smådahl    Brattvollveien 135 
 
 

D. Som delegert til OBOS generalforsamling foreslås: 
 

Susanne Østby Sæther Brattvollveien 251 
 
  Som vara for delegert til OBOS generalforsamling foreslås: 
 
  Kristin Sofie Skoli   Brattvollveien 267 
 

E. Som valgkomité for 1 år foreslås: 
 
  Susanne Østby Sæther Brattvollveien 251 
  Simen Klavenes   Brattvollveien 243 
  Kristin Sofie Skoli   Brattvollveien 267 
 
 

I valgkomiteen for Munkerudsletta Borettslag 
 

Simen Klavenes 
Susanne Østby Sæther 
Kristin Sofie Skoli 

  



19  Munkerudsletta Borettslag 
 
 
Orientering om borettslagets drift 
 
Styrets arbeid 
Styret har i 2017 hatt 12 møter og behandlet 75 saker. Vi har godkjent 2 byggesøknader 
og 3 andeler er solgt. En andelseier oppnådde den høyeste prisen som noen gang er gitt 
for en andel i Munkerudsletta borettslag, 8,4 millioner kroner. 
Borettslaget kjøper vaktmestertjenester fra Gårdreform snø og grønt. De har 
vintervedlikeholdet av kjøreveiene, tilførselsveiene til garasjen og garasjetaket. De feier de 
samme områdene, og i tillegg inne i garasjen. Om sommeren har de ansvar for 
gressklipping av fellesarealer, stell av busker og hekker på fellesområder, vedlikehold av 
lekeplasser med benker, samt beskjæring av frukttrær på fellesområdene. De utfører også 
arbeid for andelseiere som ønsker en privat avtale om hjelp til stell av uteområdet rundt 
egen andel. 
Styret og frivillige beboere bidrar til snørydding av gangveier og trapper, samt rundt 
avfallsbeholderne. 
Styret fører tilsyn med garasjehusets tekniske installasjoner og alle lekeapparater på 
lekeplassene i borettslaget. Portene i garasjen vedlikeholdes av Windsor Door. Det 
elektriske anlegget i garasjen kontrolleres årlig av Ekeberg Elektro. 
Alle brannslukkere i garasjen kontrolleres en gang i året av Aktiv Brannvern. 
Avfallsbeholderne vaskes fire ganger i året av Niwi Miljøtiltak. 
Den enkelte andelseier har ansvar for at det er røykvarslere i egen andel og at de virker, 
mens styret har ansvar for at det er brannslukkere til alle andelseiere. Nye brannslukkere 
ble anskaffet i 2014. 
 
Lading av elbiler. 
Det er oppgradert 4 kontakter i garasjen i forbindelse med at beboere trenger lading. 
Dagens kurser har for lav spenning hvis mer enn to biler på samme kurs skal lades 
samtidig. Styret vurderer fortløpende hvilke tiltak som skal gjøres for å sikre at alle med 
elbiler kan lade. Det er også vurdert hurtigladere, men foreløpig har styret konkludert med 
at dette er for dyrt. Det finnes støtteordninger, men vi får ikke dekket store nok del til at 
dette er aktuelt. En samlet utredning av ladekapasitet vurderes satt i gang, blant annet 
med hurtigladeplasser på garasjetaket. 
 
Vann og kloakkrør. 
Styret har satt i gang et arbeid for å se på kvaliteten på vann og kloakkrør. Dagens anlegg 
er fra da borettslaget ble bygget, og en sjekk på kvaliteten på anlegget vil kunne gjøre at vi 
forhindrer større lekkasjer, brudd osv etter hvert som rørene begynner å nærme seg 
utskifting.  
 
Informasjonstavler og postkasser. 
Styret er i gang med et arbeid med å lage nye informasjonstavler. Dette ses i 
sammenheng med at Posten ønsker å samle flere postkassestativer. En kombinert løsning 
kan være aktuelt.  
 
Vannlekkasje i garasjen: 
Vi har i løpet av våren hatt vannlekkasje i garasjen. Det siger inn vann fra påkjøringsrampa 
opp til garasjetaket. Styret følger opp kontinuerlig for å sikre oss mot inntrengning av vann 
i garasjeanlegget. 
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Ettårskontroll av taktekkingen 
Våren 2017 ble ettårskontrollen av taktekkerarbeidene fra 2015 gjennomført. Det ble 
oppdaget flere feil som entreprenøren måtte utbedre. Det har kun vært lekkasjer i en bod 
etter at vi fikk nytt takbelegg i 2015. 
Arbeidet vil bli kontrollert årlig inntil reklamasjonstiden utløper, etter 5 år. 
 
Bytte av gamle vinduer 
De siste originale kjøkkenvinduene fra 1975 ble skiftet med nye kjøkkenvinduer høsten 
2017. Utførende entreprenør var VD Montasje. Arbeidet gikk veldig bra, og alle fikk 
vinduer byttet på avtalt dag. 
Vi har benyttet VD montasje til å sjekke de resterende vinduene, som har flere ulike 
formater, og vil komme med en arbeidsplan for utbedringer av dårlige vinduer så fort vi har 
en avtale med entreprenøren. Det ble også avdekket mindre lekkasjer og nødvendig 
vedlikehold av enkelte dører og vinduer. Lekkasjene vil bli utbedret så raskt som mulig i 
løpet av første halvår. 
Vedlikehold av vinduer er beboers ansvar. Styret vil komme med et tilbud til den enkelte 
på vedlikeholdsarbeidet. 
Defekte vinduer vil bli erstattet så fort vi har penger til innkjøp av nye vinduer. 
 
Reparasjon av gjerder 
Vi har reparert gjerdene på støttemuren og rundt kanten av garasjehuset. Gjerdet på 
fotballbanen og fanggjerdet var preget av tidens tann, og ble reparert høsten 2017. 
 
Nytt veilys 
Priser på bytte av eksisterende veilys langs våre kjøreveier er innhentet. Vi beholder Louis 
Poulson lampen, men setter inn LED innsatser. LED gir bedre lys. LED-pæren leverer 30 
lumen, mens flere av de eksisterende pærene leverer så lite om 2 lumen. 
Rett utenfor Brattvollveien 97, ved søppelboden, står det en lampe med nytt LED lys. 
 
Utbygging av Munkerudvollen 40 
Munkerudvollen 40 ble for 2 år siden solgt til en utbygger. Høsten 2016 kom tegningene. 
Det gamle huset på tomten reduseres, garasjen ble revet og 3 nye eneboliger blir oppført i 
den gamle eplehagen. Vi har hatt kritiske merknader både til utforming og plassering, men 
fikk bare gjennomslag for våre anførsler vedrørende terrengtilpasningen. Det østligste 
huset måtte følge gamle høydekurver og kom lavere enn det utbygger ønsket opprinnelig. 
Utbygger planla å koble vann/avløp inn under borettslagets veg ved nr. 247, men vi ga 
ikke gravetillatelse på vår tomt. De mest støyende arbeidene er over, og vi ønsker de nye 
naboene velkommen etter hvert som de flytter inn. 
 
Ny hjemmeside og Facebook- kommunikasjon. 
Etter en lengre prosess kunne vi høsten 2017 presentere den gamle hjemmesiden med ny 
design. Dette er starten på revitaliseringen av den interne kommunikasjonen i borettslaget. 
Fortsatt er det mye stoff som skal skrives og legges ut. Alt det du lurer på hvordan er 
regulert og om det er regulert og det du ikke vet er regulert, vil du etter hvert kunne finne 
svar på via våre hjemmesider. 
Det som blir lagt ut på Facebook blir samtidig kunngjort på hjemmesiden. Med dette vil det 
bli færre rundskriv da både ny og gammel informasjon vil ligge lett tilgjengelig på 
hjemmesidene. 
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Revidering av bebyggelsesplan og reguleringsplan 
Arbeidet med utkast til ny bebyggelsesplan/revideringen av reguleringsplanen ble iverksatt 
i 2016. Styret skrev kontrakt med Arkitektkontoret GASA. Kontoret ble valgt, fordi GASA 
jobbet med den forrige endringen av reguleringsplanen/bebyggelsesplanen i 1998 – 2000 
og fordi de kjenner gjeldende regulering godt gjennom dette. GASA kjenner videre godt til 
byggemetoden for husene våre og hvilke muligheter og begrensninger den gir i forbindelse 
med utbyggingsvariantene som allerede ligger i bebyggelsesplanen («den grønne boka»).  
Revisjonsarbeidet kom i gang raskt og vi mener dette ville ha blitt mere ressurskrevende 
dersom et helt nytt firma skulle ha stått for prosessen.  
 
Munkerudsletta borettslag ble opprinnelig tegnet av arkitektene Cappelen og Rodahl og 
oppført i 1975 med 125 boenheter i rekkehus. Det er søkt om ca. 310 byggesaker til Plan- 
og bygningsetaten fra 2000 frem til nå innenfor den vedtatte planen. 
Borettslaget har konkludert med at utbyggingsplanen har vært vellykket og tilfredsstilt ulike 
behov over tid og etter all sannsynlighet ført til et stabilt borettslag. 
Styret i Munkerudletta borettslag har engasjert Arkitektkontoret GASA AS for å planlegge 
og lage forslag til innspill til fremtidig behov og muligheter for borettslaget i et 25 års 
perspektiv. 
 
Temaer som er aktuelle. 
1. Krav fra PBE om riving av oppførte utvendige bodløsninger som er i strid med vedtatte 
bebyggelsesplan. 
2. Forslag til nye bodløsninger der eksisterende planløsninger ikke tilfredsstiller krav i 
Plan- og bygningsloven. 
3. Forslag til bebyggelse i 3 etasjer/påbygg på egnede steder. 
4. Forslag til utbygging med takterrasser. 
5. Mulige nye/reviderte utbyggingsplaner. 
6. Felleshus/ barnehage 
7. Etablering av flere boenheter, mulig bofellesskap. 
 
Borettslaget står foran utbedringsoppgaver med hensyn til tilleggsisolering. Rekkehusene 
er oppført i 1975 og det medregnes utbedringskostnader i forbindelse med vedlikehold og 
fornyelse av fasadene.  
 
I den forbindelse ønsker styret en vurdering av muligheter for nybygg for et salg som kan 
dekke opp de forventede kostnadene uten at husleia økes. I tillegg kan det utvikles nye 
boenheter og boformer som kan tilfredsstille eksisterende og fremtidige behov.  
 
Det er også laget et forslag til utforming og plassering av et nytt felleshus innenfor 
eksisterende byggegrense som kan inneholde en naturbarnehage, festlokale, fellesrom 
med kjøkken og eller overnattingsrom for besøkende osv.  
 
Borettslaget vil også vurdere mulig etablering av et felles solcelleanlegg eller individuelle 
løsninger for å redusere strømutgiftene over tid. 
 
Saksgangen. 
 
1. Gasa har ajourført tegningene av alle husene med alle utbygninger 
2. Gasa har samarbeidet med styret om forslag til endringer i gjeldende planer 
3. Gasa har samarbeidet med plan og bygningsetaten om revideringen 
4. Styret har avviklet oppstartmøte med plan og bygningsetaten sommeren 2016 
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5. Gasa har sendt inn nødvendig materiale som kan legges til grunn for møte med PBE 
6. Alle dokumenter i saken er gjort offentlig kjent på PBE’s hjemmesider, saksinnsyn 
7. Offentlige etater skal uttale seg om de fremlagte planer. Det gjelder bydelen, vann og 
avløpsetaten, bymiljøetaten, byantikvaren mm 
8. Oppstartsmøte; drøfte de fremlagte forslag og få tilbakemeldinger på hva etaten mener 
er realistisk å gjennomføre både i forhold til utnyttelsesgraden på tomten, småhusplanen 
og hensynet til eksisterende bebyggelse i borettslaget. 
9. Beboermøte. Et beboermøte vil avholdes så raskt som mulig etter møtet med PBE. Vi 
vil da presentere våre forslag, og alle andelseiere vil kunne komme med sine forslag og 
kommentarer til de fremlagte forslagene. Rådgivende avstemninger vil kunne 
gjennomføres, slik at styret får tilbakemeldinger fra møtet om hvilke prosjekter vi bør gå 
videre med. 
10. Styret utarbeider et forslag til endringer i reguleringsplanen/bebyggelsesplan 
11. Styret kaller inn til generalforsamling hvor forslag til endringer i bebyggelsesplanen 
legges fram til avgjørelse. Alle forslag til endringer i bebyggelsesplanen må vedtas med 
2/3 flertall på en generalforsamling. 
12. Utarbeide endelig søknad til PBE med forslag til eventuelle endringer i 
reguleringsplanen og i bebyggelsesplanen basert på generalforsamlingens vedtak. 
13. Plan - og bygningsetatens saksbehandling.  
14. Eventuelle beslutninger knyttet til bygging av felleshus eller salg av tomt/byggeprosjekt 
vedtas på en generalforsamling. Vedtak om bygging eller salg krever 2/3 flertall for å bli 
gjennomført. 
 
Styret har valgt å sette i gang saksgangen (punkt 1-6) for tidlig å få en oversikt over 
handlingsrommet borettslaget har.  
Ved å gjøre det på denne måten vil beboermøtet kunne diskutere eventuelle endringer 
innenfor realistiske rammer. 
 
Styret  
Ved henvendelser til styret send e- post til styret@munkerudsletta.no.  
På borettslagets hjemmeside www.munkerudsletta.no finnes ytterligere informasjon. 
 
Retningslinjer for styrearbeid 
Styret har vedtatt retningslinjer for styrearbeid som klargjør de krav som stilles til de 
tillitsvalgte. Retningslinjene omhandler styreansvar knyttet til forvaltning av økonomiske 
verdier, habilitet, taushetsplikt, honorering og håndtering av utbetalinger. 
 
Vektertjeneste 
Garasjehuset er videoovervåket, for øvrig er det ingen vektertjeneste i borettslaget.  
 
Parkering 
Borettslaget har parkeringshus med en parkeringsplass for hver leilighet. På taket av 
parkeringshuset er det plasser for besøkende. 
 
Forsikring 
Borettslagets eiendommer er forsikret i IF SKADEFORSIKRING(35704) med 
polisenummer 1019607. Forsikringen dekker bygningene og fellesareal. Forsikringen 
dekker også veggfast utstyr, bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den 
enkelte bolig. Oppstår det skade i leiligheten, skal andelseier sørge for å begrense 
skadeomfanget mest mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden. Skaden meldes til 
forsikringsavdelingen i OBOS på telefon 22868398, eller e-post forsikring@obos.no. 

mailto:styret@munkerudsletta.no
mailto:forsikring@obos.no
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Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig 
håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller 
betalt av forsikringsselskapet. 
 
Selv om borettslagets forsikring brukes, kan andelseier belastes hele eller deler av 
egenandelen dersom forholdet ligger innenfor andelseiers ansvar. 
Den enkelte andelseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre. 
 
Brannsikringsutstyr 
I følge forskrift om brannforebygging skal alle boliger ha minst én godkjent røykvarsler i 
hver etasje, samt manuelt slokkeutstyr i form av pulverapparat eller brannslange. Det er 
borettslagets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er andelseiers ansvar å 
sørge for tilsyn og kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette 
til styret. 
 
HMS – Helse, miljø og sikkerhet 
Internkontroll innebærer at borettslaget er pålagt å vurdere risiko, planlegge, organisere, 
utføre, vedlikeholde og dokumentere forhold knyttet til helse, miljø og sikkerhet. 
 
Styret ivaretar internkontrollen av blant annet brannvern, felles elektrisk anlegg og 
lekeplassutstyr. Har borettslaget ansatte må det også oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven 
om vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet. Ved innkjøp av tjenester og ved dugnad er 
det spesielle rutiner som sikrer forsvarlig HMS. 
 
Garantert betaling av felleskostnader 
Borettslaget har avtale med OBOS Factoring AS om garantert betaling av felleskostnader. 
OBOS garanterer for overførsel til borettslaget hver måned og overtar deretter alt ansvar 
og risiko for eventuell manglende innbetaling av felleskostnader. 
 
Utleie av egen bolig (bruksoverlating) 
Det er ikke tillatt å leie ut eller overlate bruken av boligen til andre uten styrets samtykke 
og godkjennelse av leietaker. Søknadsskjema for utleie/bruksoverlating fås ved 
henvendelse til OBOS. 
 
Forkjøpsrett 
Forkjøpsretten er en viktig medlemsfordel i OBOS. For hver enkelt bolig blir det ved salg 
fastsatt en egen frist for å melde bruk av forkjøpsretten (meldefrist). Medlemmer som vil 
benytte forkjøpsrett, kan melde seg direkte via OBOS annonsen på www.obos.no. 
Ved spørsmål om forkjøpsretten kan du henvende deg til OBOS på telefon 02333. 
 
Avtale om leveranse av elektrisk kraft 
OBOS har fremforhandlet en kraftavtale med LOS på vegne av selskapene forvaltet av 
OBOS. Munkerudsletta Borettslag er tilsluttet avtalen med kraftleveranse til våre 
fellesanlegg. 
 
Energimerking 
Ved salg eller utleie av boliger skal det utarbeides en energiattest. På 
www.energimerking.no kan andelseieren utarbeide energiattest for sin bolig. 
 
 
 

http://www.obos.no/
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Kabel-TV 
Canal Digital er borettslagets leverandør av TV- og bredbåndstjenester. Har du spørsmål 
knyttet til dette kan du ringe Canal Digital på telefon 06090 eller besøke deres nettside 
www.canaldigital.no. 
 
 
Større vedlikehold og rehabilitering 
2017  Byttet kjøkkenvinduer og vedlikehold av gjerder. 
2016  Ny asfalt i innkjøringen fra Brattvollveien, samt reparasjon av gangvei. 
2015  Taktekking og utskiftning av beslag. Luftehatter, renner og nedløp. 
2014 Delvis panelutskifting. Utskifting av ødelagt utvendig panel. Beising av alle hus 

unntatt nr 123-129. 
2013 Oppgradert lekeplasser. Enøkanalyse. Installering av fibernett. Vedlikehold av 

dører og luker til tilfluktsrommet 
2011 Rehabilitering av garasjeanlegget. Betongrehabilitering. Nytt elektrisk anlegg og 

nye fasadeplater. 
2010 Div. rehabilitering. Isolering av vannrør, bytte av varmekabler nedløp og vannrør. 

Termografering av alle sikringsskap. 
2009 Div. rehabilitering. Rensing av innvendig nedløpsrør, bytte av varmekabler under 

husene. Rensing og bytte av reduksjonsventiler. Ny støttemur. 5 årskontroll av 
brannslukkere og nye lekeapparater. 

2008  Nye skilt og bommer. 
2007  Renner og nedløp, kledningsskifte. 
2006 Delvis utskiftning av ødelagt utvendig panel. Beising av alle hus. 
2005  Forsterkning av støttemur. 
2004  Brannslukker og røykvarslere. Nye brannslukker og røykvarslere. Ny vaiersklie. 
2003 Utarbeidelse av tilstandsrapport for garasjehuset. 
2000  Beising av husene. 


