
 

 

 

Til seksjonseierne i Sameiet Blindernveien 2 og 4 
 
Velkommen til årsmøte, mandag 18.03.2019 kl. 18.00 i 
Vestre Aker Menighetshus, Ullevålsveien 117 B 
 
Innkallingen inneholder sameiets årsrapport og regnskap for 2018. Styret håper du leser 
gjennom heftet og viser din interesse for sameiet ved å møte opp på årsmøtet. Dette er en 
god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte Sameiet 
Blindernveien 2 og 4 det kommende året. 
 
 
Hvem kan delta på årsmøtet?  
 
Alle seksjonseiere har rett til å delta i årsmøte med forslags-, tale-, og stemmerett. 
For boligseksjoner har også seksjonseiers ektefelle, samboer eller et annet medlem av 
seksjonseiers husstand rett til å være tilstede og til å uttale seg. 
Det kan avgis kun en stemme pr. seksjon.  
Seksjonseieren har rett til å møte ved fullmektig.  
 
 
Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.  
Parkeringskort blir utlevert ved registrering.   
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Innkalling til årsmøte  

Ordinært årsmøte i Sameiet Blindernveien 2 og 4 
holdes mandag 18.03.2019 kl. 18.00  

Sted: Vestre Aker Menighetshus, Ullevålsveien 117 B 
 

 
Styret håper at du kommer på årsmøtet. Vi skal avgjøre viktige saker sammen, og det er 
viktig at seksjonseierne er representert. 
 
1. KONSTITUERING 

A) Valg av møteleder  
B) Valg av referat  
C) Valg av to seksjonseiere til å underskrive protokollen 
D) Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden  

 
2. STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2018. Sakspapirer side 3. 
 
3. ÅRSREGNSKAP FOR 2018. Sakspapirer side 14. 
 Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 
 
4. STYRETS HONORAR FOR 2018. 

 

5.   INNKOMMET FORSLAG FRA SEKSJONSEIER EINAR NYGÅRD OM GRATIS  

      VASKERI.  Sakspapirer side 22. 

 
6. VEDLIKEHOLDSPLAN. Styret foreslår at vedlagte vedlikeholdsplan vedtas for 2019 og 

foreløpig vedtas for 2020 – 2021. Sakspapirer side 24. 
 
7.  BUDSJETTFORSLAG FOR 2019. Sakspapirer side 14. 
 
8.  ORIENTERING OM AVFALLSHÅNDTERING. Sakspapirer side 25. 
 
9.  VALG TIL STYRE, VASKERIKOMITE, HAGEKOMITE OG VALGKOMITE 

Sakspapirer på side 26. 
     
 

Oslo,  27.02.2019 
 

Styret i Sameiet Blindernveien 2 og 4 
 

 Anine Terland/s/        Gunnvor Aase/s/   Nina Bakken/s/  
 

   Ann Elin Bratset/s/                   Simen Pedersen Roaas/s/     
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SAK 2: STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2018 
 
Sameiet Blindernveien 2 og 4 er ett sameie på Marienlyst som består av to høyblokker på 
11 etasjer bygget i 1959. Sameiene har ingen ansatte.  Sameiet har etablert rutiner for 
HMS-sikring, -kontroller og –arbeid. Styret er ikke kjent med at det ytre miljøet forurenses i 
vesentlig grad. Sameiet driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter.  
 
Tillitsvalgte, forretningsfører, vaktmester m.m. 
Siden sameiermøtet i mars 2018 har sameienes tillitsvalgte vært: 
 
Styret 
Anine Terland, B4, styreleder 
Ann Elin Bratset, B2, styremedlem 
Nina Bakken, B4, styremedlem 
Gunnvor Aase, B2, styremedlem 
Simen Roaas, B4, styremedlem 
Hanne Skallerud, B2, varamedlem 
Trond Mathiesen, B4, varamedlem 
 
Hagekomite 
Agnes Heen, B4 
Hanne Bjørnstad, B2 
Therese Wang, B4 
 
Vaskerikomite 
Hanne Bjørnstad, B2 
Einar Nygård, B2 
Nina Bakken, B4 
 
Valgkomite 
Kristin Edibe , B4 
Erik Bolstad, B2 
Anne Sælebakke, B2  
 
Forretningsfører 
OBOS Eiendomsforvaltning AS 
 
Revisor 
Revisjonsfirmaet BDO AS  
 
Vaktmester, snømåking, renhold 
Vaktmester og planklipping:  BT vaktmester, Benedyckt Titz 
Renhold:    BT vaktmester 
Snømåking, strøing og feiing: Vaktmesterkompaniet AS  
 
Forsikring 
Sameiets eiendommer har forsikringsavtale med Obos Forsikring. Avtalenummeret er:  
2016 13473 1 1. Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger med veggfast 
utstyr. Den dekker også bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den 
enkelte bolig. Sameiet har en forsikring for boligsammenslutninger som også inkluderer en 
styreansvarsforsikring.  
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Oppstår det skade i leiligheten skal beboer sørge for å begrense skadeomfanget mest 
mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden. Skaden meldes primært til styreleder som 
melder til forvaltningskonsulent eller direkte til forsikringsavdelingen i OBOS på telefon 
02333, eller e-post forsikring@obos.no. 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 
sameiets forsikring brukes, kan seksjonseier belastes hele eller deler av egenandelen 
dersom forholdet er innenfor seksjonseiers ansvar. Den enkelte seksjonseier må selv 
sørge for å ha en hjemforsikring som dekker innbo og løsøre.  
 
Styrets arbeid 
Styret har hatt 10 styremøter i perioden. Det har vært godt oppmøte til styremøtene, og 
godt samarbeid.  
 
Informasjon fra styret    
Styret har lagt vekt på å gi god informasjon til seksjonseierne og beboerne. Det har blitt 
hengt opp oppslag på oppslagstavlene og styret har sendt ut e-poster og sms med 
påminnelser, tips og råd.  
 
Styret har e-postadresse til de fleste seksjonseiere. Dette er en svært nyttig kanal for 
informasjon og påminnelser. Seksjonseiere som ikke har e-post får nødvendig informasjon 
gjennom oppslag i fellesareal. Seksjonseiere som ikke har e-post og ikke bor i 
Blindernveien får bare den aller viktigste informasjonen tilsendt (i praksis kun årsmelding 
og innkalling til årsmøte). Særlig viktig informasjon blir sendt på sms til mobilnumre styret 
har registrert. Ved for eksempel lekkasjer er det veldig viktig at styret kan oppnå rask 
kontakt via telefon med aktuelle eiere og/eller leietakere. Seksjonseiere må derfor sørge 
for å formidle informasjon om eventuelle endringer i kontaktopplysninger fortløpende til 
styret.  
 
Nettsidene www.blindernveien.no  
Sameiet har egen nettside og den er viktigste informasjonskanal. På nettsidene er det 
samlet informasjon og svar på vanlige spørsmål.  Styret ser at dette er en god måte å gi 
seksjonseierne oppdatert og relevant informasjon på. Styret oppfordrer seksjonseiere og 
leietakere til å bruke sidene, og gjerne melde fra om opplevde behov for informasjon m.m. 
som kan gjøre nettsidene bedre. 
 
Eierskifter og prisutvikling i 2018 og 2019 
I perioden februar 2018 til september 2018 ble det solgt 6 leiligheter i Blindernveien 2 og 4. 
Gjennomsnittlig kvadratmeterpris var 75 800 kr (den høyeste var 87 600 kr per m², den 
laveste var 45 500 kr). Kvadratmeterprisen har økt 0 prosent fra 2017. 

Det ble solgt 4 fireromsleiligheter (77 m²). Gjennomsnittsprisen var 5,55 millioner kr (den 
høyeste prisen var 6,75 mill. og den laveste var 3,51 mill.). Gjennomsnittlig 
kvadratmeterpris var 72 000 kr. 

Det ble solgt 2 leiligheter med annen størrelse. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for disse 
var 83 200 kr. 

De høyeste prisene er mest representative for markedsverdien: Leilighetene med lavest 
pris er ofte solgt innad i familier, bl.a. i forbindelse med arveoppgjør. 
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Nye regler om personvern (GDPR) 
Ny personvernopplysningslov trådte i kraft 25. mai 2018. Det er utarbeidet en nødvendige 
databehandleravtaler. Databehandleravtale er inngått mellom sameiet som 
behandlingsansvarlig og OBOS Eiendomsforvaltning AS som databehandler. 
Databehandleravtalen ble godkjent av styret i april og er et vedlegg til den allerede 
inngåtte forretningsførerkontrakt. Databehandleravtalen erstatter punktet i 
forretningsførerkontrakten vedrørende «Behandling av personvernopplysninger».  

Parkering 

Sameiene har parkeringsplasser utenfor Blindernveien 2 og utenfor Blindernveien 4, totalt 
ca 34 parkeringsplasser1. Når utbygging av Blindernveien 6 blir gjennomført vil sameiet 
miste 8-9 parkeringsplasser. Årsmøtet i 2017 vedtok å etablere nye parkeringsplasser og i 
2018 ble det etablert 7 nye parkeringsplasser utenfor B2, og området ble asfaltert. Det 
gjenstår å etablere 2 parkeringsplasser utenfor B4. Dette er planlagt gjennomført i 2019.   
 
Ingen har faste parkeringsplasser, og «førstemann til mølla»-prinsippet gjelder. Vanligvis 
er det nok parkeringsplasser, men av og til må en bruke gateparkering i Blindernveien, 
Wilhelm Færdens gate eller andre sidegater i området. Det er også muligheter til å leie 
garasjeplasser i nærområdet, og inngå avtale om beboerparkering i området.  
 
Hver seksjon får utdelt ett parkeringskort. Det er ikke tillatt å leie ut parkeringskortet. 
Kortene gjelder for ett år, og nye deles ut i forbindelse med årsmøtet. Ved eierskifte må 
parkeringskort følge med leiligheten. Dersom en får behov for flere plasser for eksempel 
ved besøk, oppfordres det til å låne parkeringskort hos en nabo, eventuelt finne alternativ 
parkering i nærområdet.  

SIOs byggeplaner i Blindernveien 6 
SIO kjøpte tomtene i 2013 og det er vedtatt utbygging av nye studentboliger på tomten.  
Nederste del av parkeringsplassene utenfor Blindernveien 4 er del av SIOs tomt. Det 
tilsvarer ca 8-9 parkeringsplasser, som vi mister når bygging igangsettes. Oppstart var 
planlagt høsten 2018, men SIO har informert om uforutsette utfordringer med Vann- og 
avløpsetaten knyttet til omlegging av vannledninger i forbindelse med byggingen. Det har 
ført til forsinkelse av oppstart, og SIO vet foreløpig ikke når de kommer i gang. 
 
Kloakkavløpet for B4 går i dag over eiendommen til Blindernveien 6. Når studentboligene 
bygges ut må også avløpet fra B4 bygges om. Dette blir utført av studentsamskipnaden, 
og det vil ikke påløpe kostander for vårt sameie.   
 
Husbråk 
Det har vært noen tilfeller av husbråk i perioden. Styret har ikke sendt skriftlige advarsler 
denne perioden, men hatt kontakt med de det er kommet klager på.  Styret minner om 
husordensreglene og at beboere først må ta kontakt med naboen på en konstruktiv måte 
og forsøk å løse saken på egen hånd. Det er lov å ha sosiale sammenkomster, og vi bor i 
blokker hvor lyd bærer godt. Når en ikke frem med kontakt, eller problemet gjentar seg kan 
styret kontaktes. 
 
Klager må være skriftlig, og må inneholde tidspunkter og hva slags type bråk det er snakk 
om. Dette gir styret grunnlag for å gå videre overfor den/de det er klaget på. Styret 

                                            
1 I en periode før utbygging av Blindernveien 6 starter disponerer sameiet noe mer parkeringsplasser 
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etablerte for noen år siden et advarselssystem. Ved påviste brudd på husordensreglene 
gir styret advarsel til leietakeren, med kopi til seksjonseier, alternativt til seksjonseier om 
denne selv bor i leiligheten. Ved tredje gangs brudd på husordensreglene vil styret be om 
at leieforholdet avsluttes umiddelbart.   
 
Ikke mat fugler! 
Husk at det ikke er lov å mate fugler, verken fra balkongene eller vinduer.  
 
Søknad om utleie 
Seksjonseiere som vil leie ut skal sende søknad om utleie til styret (jf. husordensreglene). 
Søknadskjema fås enten ved henvendelse til styret, eller ved å hente det på sameienes 
nettside. Utleie av seksjon kan bare skje med styrets godkjenning før innflytning (jfr. 
vedtektenes paragraf 2). Utleier er forpliktet til å utlevere husordensregler og vedtekter til 
leietaker, samt påse at leietaker retter seg etter disse. Styret har hatt et par henvendelser 
angående korttidsutleie via airbnb og har vurdert det som lovlig utleie, i samsvar med 
vedtekter og husordensregler.  
 
Sammenslåing av to seksjoner 
Styret behandlet våren 2018 spørsmål fra seksjonseier om mulighet for å slå sammen to 
seksjoner. I forbindelse med styrets behandling ba styret om forretningsførers vurdering av 
det. Ved sammenslåing av to seksjoner vil ikke eierbrøken bli berørt og dermed vil 
felleskostnadene bli uforandret totalt sett, men skal slås sammen. Unntaket er kostnader 
som er fordelt flatt pr enhet, eks kabel-tv. Begjæringen må fremsettes av den berørte 
seksjonseier (nytt hjemmelsforhold må avklares). Det er ikke nødvendig med sameiets 
samtykke. Panthavers samtykke er nødvendig (prioritetskollisjon må avklares evt. ved 
påtegning av obligasjon). OBOS juridiske avdeling kan bistå med reseksjonering om det er 
ønskelig. En slik sak må ikke behandles av årsmøtet. Styret må fatte vedtak om at det må 
lages en avtale mellom styret og eier om at alt ansvar knyttet til merarbeid, administrativt 
arbeid og kostnader for sammenslåingen er eier ansvarlig for. Obos kan gjennomføre 
ekstraarbeid med å beregne ny eierbrøk og felleskostnader, og kostnader for dette bør 
også eier ta.  
 
Problemstillingen har så vidt styret vet foreløpig ikke vært aktuell problemstilling i sameiet, 
selvom det er/har vært enkelte seksjonseiere som har eid to seksjoner. Det kan være en 
fordel for sameiet å legge tilrette for at flere større leiligheter på denne måten - på sikt kan 
det gi mer variasjon i leilighetsstørrelsene. Men samtidig kan det bli høy husleie og 
kanskje vanskeligere å selge en stor leilighet fremfor to. 
 
Vedlikehold og drift av bygningene m.m. 
Sameiet Blindernveien 2 og 4 består av to høyblokker på 11 etasjer oppført i 1958 og 
1959. Arkitekt var Sverre Poulsen. Det har blitt gjennomført omfattende vedlikeholds- og 
utredningsarbeid de siste årene, og det store vedlikeholdsetterslepet vi hadde tidligere er i 
stor grad borte.  
 
Vedlikeholds- og oppgraderingsplan 
Fra 2010 har sameiet hatt en overordnet vedlikeholdsplan. Formålet med planen var å få 
bedre kontroll med vedlikeholdsarbeidene og gi seksjonseierne større innflytelse over 
hvilket arbeid som blir utført når. Planen ble første gang vedtatt av årsmøtet i april 2011, 
og har siden blitt behandlet på hvert årsmøte.  
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Radiatoranlegget 
Radiatoranlegget fungerer godt etter oppgradering og vedlikehold de siste årene. Det er 
viktig at alle lufter radiatorene sine når radiatoranlegget blir slått på, og når en eventuelt 
hører «surkling» og lyder fra radiatorene. Uten lufting gir ikke radiatorene god nok varme, 
og det blir mindre varme oppover i etasjene. Styret har mottatt få klager på forhold knyttet 
til varmeanlegget etter de siste utbedringene. Oppfølging har vist at meldte klager har 
knyttet seg til ulike problemer med radiatorene, eksempel manglende lufting, kraner som 
er ødelagt etc.  
 
Hovedstoppekraner  
Hovedstoppekranene ble skiftet i 2018. De var gamle, og delvis rustet fast. I B4 var 
hovedstoppekranen inne i en avlåst bod og svært vanskelig tilgjengelig. Rørteknikk har 
skiftet og endret sted for hovedstoppekranene for vann i B2 og B4. De er nå lett tilgjengelig 
og dermed lettere å betjene. De er lagt i rør i taket i fellesarealet.  
 
I B2 gikk skifte av stoppekranen greit. I B4 var den gamle stengekranen rustet fast så den 
var ikke mulig å stenge for skifte. Det viste seg at den utvendige kranen/bakkekranen 
heller ikke fungerte. Utbedringen ble dermed mye mer omfattende enn planlagt da begge 
de gamle kranene måtte skiftes før ny kunne monteres. Det måtte graves opp utvendig for 
å få skiftet utvendig bakkekran, og Oslo kommune måtte gi tillatelse til vannstenging på 
offentlig ledninger for å stenge vannet. Det var bra vi fikk undersøkt og utbedret kranene 
før vi eventuelt hadde oppdaget dette ved en akutt lekkasje.   
 
Nytt ringeklokkeanlegg 
Etter et par år med problemer med ringeklokkeanlegget i begge blokkene fattet årsmøtet i 
mars 2018 vedtak om ekstra innbetaling for nytt ringeklokkeanlegg. Styret innhentet fire 
tilbud og valgte å gå for Hemer som leverandør.  Anlegget er et Aiphone GT 
porttelefoni/dørtelefoni med lyd. Seksjonseierne kunne selv velge å betale et mellomlegg 
for å få svarapparat med video.. Et fåtall av seksjonseierne ønsket dette. Det er mulig å få 
ettermontert video, men prisen vil da være noe høyere (kr. 5 300,- inkl. mva, med 
forbehold om fremtidige prisøkninger fra leverandør). Ringeklokkeanlegget ble montert i 
slutten av oktober/begynnelsen av november. 
 
Heisene  
Sameiet har avtale med Oslo heiskontroll om gjennomføring av pålagt sikkerhetskontroll 
av heisene hvert andre år. De gjennomførte sikkerhetskontroll høsten 2017 og godkjente 
heisene. Det ble gitt en mindre bemerkning om utbedring. Anbefalte tiltak for utbedring av 
heisene, etter rapport fra Oslo heiskontroll og årsrapport fra Euroheis, er gjennomført. 
 
Tilstandsvurdering av heisene viser at de er i god stand, men at det ofte er vanskelig å 
anslå større utbedringsbehov for å unngå akutt driftsstans. Sameiet har serviceavtale med 
Euroheis AS og de har jevnlig service og kontroll med heisene.  

Heisene har vektbegrensning, og det er viktig å følge anvisningene på heisene. Alle må 
sørge for forsvarlig bruk av heisene ved flytting og oppussingsarbeider så en unngår 
overbelastning og ikke overstiger vektbegrensningene. Fire voksne i heisen er en god 
regel å følge hvis man vil unngå overbelastning og heisstopp. Særlig tunge ting må ikke 
transporteres i heisen, men bæres opp/ned trappa. Erstatningsansvar ved heisstopp 
pga. overbelastning påhviler bruker, jfr. § 2 i vedtektene. Dersom heisen lager rare lyder, 
er det viktig å melde fra til styret.  
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Vaskeriene  
Nye vaskerier ble etablert i 2014.  Begge vaskeriene har to vaskemaskiner, to tørketromler 
og ett tørkeskap. De fleste seksjonseierne (ca. 2/3) har egen vaskemaskin i leiligheten. De 
som ønsker å benytte vaskeriene må selv ta kontakt med Jako AS for å kjøpe vaskekort. 
Vaskekortene kan "fylles på" med penger hos Nina Bakken i B4 og Hanne Bjørnstad i B2, 
på nærmere bestemte tidspunkter. Vaskeriene synes å fungere godt, det har vært lite 
reparasjoner i året som har gått. Sameiet har serviceavtale med Jaco AS. Etablering av 
Vipps for betaling ble innført i januar 2019.   

Annet utstyr / felles installasjoner 
- TV-kabler og bredbånd. Sameiet har avtale med Get som leverer TV-signaler og 
bredbånd (etablert første gang i 2015) til sameiene. Ny avtale ble inngått med Get i 2018. 
Kabelnettet og hastighet på nettet er oppgradert.     
- Ringeklokkeanlegget er skiftet ut av Hemer i 2018 (se eget punkt)         
 
Toalett og kloakk 
Det er separate kloakksystem for Blindernveien 2 og 4: 

 Blindernveien 2 har store kloakkummer på gressplenen i krysset 
Blindernveien / Wilhelm Færdens vei. Herfra pumpes kloakken opp til 
kloakkledningen i Blindernveien. 

 Blindernveien 4 er koplet direkte på kloakkledningen i Blindernveien, og har 
verken kloakkum eller -pumper. 

 
Det er inngått serviceavtale med Xylem for service og kontroll med pumpekummene i B2, 
og Norsk gjenvinning om tømming av septiktanken når det er behov. Det er problemer 
med at tøyfiller, våtservietter og likn blir skylt ned i toalettet/kloakken og kiler seg fast og 
stopper pumpene. Slike uhell er dyre for oss alle. Styret minner derfor om at: Ikke bruk 
toalettet som søppelkasse eller utslagsvask. Det er bare avføring og toalettpapir som 
skal kastes i toalettet. Våtservietter, bleier, tamponger, bind, vaskekluter og sokker (ja, alt 
dette har vi funnet i tilstoppede kloakkpumper i Blindernveien 2) skal ALDRI kastes i 
toalettet. 
 
Søppel og avfall 
De kommunale renholdsavgiftene har økt relativt mye de siste årene. Tidligere ble det 
hentet søppel tre dager i uken (mandag, onsdag, fredag); dette er nå justert slik at det 
bare hentes søppel to dager i uken (mandag, fredag). For at vi skal klare oss med 
søppelhenting bare to dager i uken, må alle kildesortere avfallet sitt. Papir skal kastes i 
papiravfallet (dette hentes gratis av kommunen). Søppel utover dette må seksjonseiere 
fjerne selv, for eksempel ved å levere til gjenbruksstasjoner eller på dugnader, hvor 
sameiet leier inn container. Papirbeholderne må ikke fylles opp med 
tomemballasje/byggemateriell ved oppussing og liknende.  
 
Uteareal og hagen 
Sameiet Blindernveien 2 og 4 har store og lyse tomter. Hagen er på 7 dekar, og ligger 
inntil Marienlystparken. Dette gir god bokvalitet. Etter fasaderehabilitering i 2014 er det på 
flere av dugnadene gjort mye oppgraderinger på beplantingen. Sameiet har en 
velfungerende hagekomité som følger opp med vedlikehold og vanning gjennomåret. 
  
Dugnad 
Det ble gjennomført dugnad i mai. Diverse forefallende arbeid, beplantning og ettersåing 
m.m. ble utført. Det var godt oppmøte på dugnaden.  
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Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 
Forskrift for systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheten 
(Internkontrollforskriften) stiller krav til at virksomheter skal systematiserer arbeidet med å 
etterleve bestemmelsene i lover og forskrifter. Boligselskap er definert som virksomhet og 
skal derfor ha interkontrollsystem. Dette omfatter blant annet kontrollsystem og 
oppfølgning av brannvern, byggherreforskrifter ved anleggsarbeid, lekeplasser, og 
elektrisk anlegg og elektrisk utstyr. Boligselskapet er ansvarlig for at det elektriske 
anlegget i fellesarealet til enhver tid er i orden. Den enkelte seksjonseier er selv ansvarlig 
for sin egen eierseksjon, herunder også elektrisk anlegg til og med sikringsskap.   
 
Styret har lagt ut en hms-sjekkliste på www.blindernveien.no/hms som den enkelte 
sameier oppfordres til å bruke. Nettsidene oppdateres jevnlig med aktuell informasjon for 
seksjonseiere og leverandører. Det er viktig at alle gjør seg kjent med rutiner om lekkasjer 
oppstår og oppslag i kjelleren om stoppekraner for vann.  
 
Vernerunder 
Sameiene benytter OBOS system for interkontroll/hms-rutiner. Det er gjennomført 
vernerunde der styret har gått gjennom OBOS standard sjekklister for boligselskaper. 
Resultater fra vernerundene er tilgjengelige for forretningsfører, revisor m.m. 
 
Hver enkelt seksjonseier er ansvarlig for vedlikehold av egen leilighet. Styret oppfordrer til 
at hms-sjekklisten som ligger på nettsidene våre brukes for en årlig gjennomgang og sjekk 
av egen leilighet.    
 
Brannsikring og brannalarmanlegg 
I henhold til forskriftene skal det være installert røykvarslere og brannslokkingsapparat 
eller brannslange i alle leilighetene. Eier/beboer har ansvaret for at utstyret er til stede og 
fungerer.  
 
Sameiet har avtale med Norsk brannvern for kontroll og oppfølging av håndslukkere i 
fellesareal og felles brannalarmanlegg. Avtalen har i perioden 2016 til og med 2018 også 
inneholdt årlig sjekk av brannvarslere og håndslukkere i hver leilighet, samt veiledning og 
råd til seksjonseiere.   
 
Nytt brannvarslingsanlegg ble installert i 2017 og har fungert godt. Norsk brannvern har 
gjennomført årlig kontroll og service i oktober. De sjekket brannvarslingsutstyr og 
rømningsforhold i fellesarealer. Alle seksjoner fikk tilbud om kontroll i hver leilighet og 
rådgivning om brannverntiltak. Batterier på andre røykvarslere enn de som er koblet til 
felles brannalarmanlegg ble skiftet. 80 av 90 leiligheter hadde besøk av Norsk Brannvern.  
Servicerapporten etter besøket viser gjennomgående god brannsikkerhet i sameiet.  Men 
de fleste leiligheter hadde pulverapparater fra 2008 som må skiftes ut. Styret fattet vedtak 
om å dekke utskifting av brannslokkingsapparater i alle leiligheter (også for de som har 
nyere) for å sikre at alle har forsvarlig brannslukkingsapparat, og gunstig pris. Utskiftning 
ble gjennomført i februar 2019. Rapporten påpekte også at det i en del leiligheter ikke er 
røykvarsler i stua. De som ikke har røykvarsler i stua må selv sørge for å få satt opp det. I 
sameiets seriekoblede brannvarslingssystem er det plassert én røykvarsler i hver leilighet 
(i gangen).  
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Oversikt over sameienes faste vedlikeholdsavtaler 
 Brannslokkingsapparat: Årlig kontroll av alle brannslokkingsapparat i fellesarealene. 

Avtale med Norsk Brannvern AS (løpende avtale).  
 Brannalarm: Årlig kontroll av brannalarmanlegget. Avtale med Norsk Brannvern AS 

(løpende).  
 Brannventilasjon: Årlig kontroll av anlegget. Avtale med Bryn Ventilasjon as inngått i   
 2012 (løpende avtale). 
 Kloakkpumper i B2: Årlig kontroll av kloakkpumpene. Avtale med Xylem Flygt as, 

inngått i 2011 (løpende avtale). 
 
 
KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2018 
 
Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av sameiets eiendeler og gjeld, 
finansielle stilling og resultat. Informasjon om sameiets forventede økonomiske utvikling er 
omtalt i årsrapportens punkt om budsjett for 2019. 
 
Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2018 er satt opp under 
denne forutsetning. 
Sameiet har negativ egenkapital i balansen (udekket tap). Dette er nærmere omtalt i 
årsregnskapet under noten for udekket tap.  
 
Inntekter 
Driftsinntekter i 2018 var til sammen kr 3 393 464. 
Andre inntekter, kr 90 441 er spesifisert under note 3 i årsregnskapet.   
Kr 53 635 er overskudd fra ekstraordinær innkreving til installering av ringeklokker.  
Kostnadene ble rimeligere enn først antatt. Øvrige inntekter er fra vaskeriet og diverse 
viderefaktureringer og refusjoner.   
 
Kostnader 
Driftskostnadene i 2018 var til sammen kr 2 456 899 og er som forventet i henhold til 
budsjettet.  
 
Resultat  
Årets resultat er på kr 575 215 fremkommer i resultatregnskapet og foreslås overført til 
egenkapital. Eventuelt avdrag på langsiktig gjeld (lån) er ikke tatt hensyn til. 
 
Kommentarer til sameiets arbeidskapital pr. 31.12.2018.  
Arbeidskapitalen fremkommer i balansen ved å trekke kortsiktig gjeld fra omløpsmidler og 
viser sameiets likviditet. Arbeidskapitalen pr. 31.12.2018 var kr 323 402.  
 
For øvrig vises det til de enkelte tallene i resultatregnskapet, balansen og notene.  
Styret er ikke kjent med hendelser etter 31.12.2018 som påvirker regnskapet i vesentlig 
grad. 
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KOMMENTARER TIL BUDSJETT FOR 2019 
 
Til orientering for årsmøtet legger styret fram budsjettet for 2019. 
Tallene er vist i kolonnen til høyre i resultatregnskapet. 
 
Drift og vedlikehold 
I posten drift og vedlikehold er det beregnet kr 550 000 til løpende vedlikehold. 
Vedlikeholdsplan ligger vedlagt.  
 
Kommunale avgifter i Oslo kommune 
 Oslo Kommune la i sitt budsjettforslag til grunn en økning på 8,8 % for renovasjon og 9,5 
% for vann og avløp for 2019. Vi har ikke regnet med økning i feiegebyr. Eiendomsskatten 
følger egne satser. 
 
Energikostnader 
Energikostnadene har historisk sett har vært variable og er vanskelige å anslå. Som følge 
av en varm sommer i Norge i 2018 økte strømprisene rundt budsjetteringstidspunkt. Det er 
derfor foreslått en økning i elektrisk energi med 20 % sammenlignet med fjoråret. 
 
Forsikring 
Forsikringspremien for 2019 er justert. Premieendringen er en følge av indeksjustering på 
bygninger på 3,7 % fra 1. januar, samt forsikringsselskapets individuelle prisjustering 
basert på skadehistorikken i Sameiet Blindernveien 2 og 4.  
 
Lån 
Sameiet Blindernveien 2 og 4 har lån i OBOS.  
For opplysninger om opprinnelig lånebeløp og restsaldo henvises til note17 i regnskapet. 
 
Innskuddsrente i OBOS-banken (pr. 1.1.2019) 
Driftskonto 0,15 % p.a 
Sparekonto 0,80 % p.a 
 
Felleskostnader 
I budsjettet har styret tatt hensyn til ovennevnte, samt øvrige prisendringer knyttet til 
produkter og tjenester sameiet anskaffer. Dette danner grunnlaget for foreløpig 
fastsettelse av felleskostnader for 2019. 
 
Budsjettet er basert på 10% økning av kategori felleskostnader og kommunale avgifter 
med virkning fom 01.01.19.  
 
For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet.  
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Uavhengig revisors beretning

Til irsmstet i Sameiet Blindernveien 2 og 4

Uttalelse om revisjonen av 6rsregnskapet

Konklusion

Vi har revidert Sameiet Btindernveien 2 og 4'arsregnskap.

Arsregnskapet bestir av: Etter vir menrng:
. Batanse per 31. desember 2018 Er irsregnskapet avgitt i samsvar med lov og
. Resuttatregnskap for 2018 forskrifter og gir et rettvisende bitde av
. Noter tit irsregnskapet, herunder et sameiets finansielte stilting per 31. desember

sammendrag av viktige 2018, og av dets resultater for regnskapsiret
regnskapsprinsipper. avsluttet per denne datoen i samsvar med

regnskapstovens regler og god regnskapsskikk i
Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomfort revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder
de internasjonale revisjonsstandardene InternationaI Standards on Auditing (lSA-ene). Vare
oppgaver og ptikter i henhotd tiI disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og ptikter ved
revisjon av irsregnskapet. Vi er uavhengige av sameiet stik det kreves i lov og forskrift, og har
overhotdt vire ovrige etiske forptiktetser i samsvar med disse kravene. Etter var oppfatning er
innhentet revisjonsbevis titstrekketig og hensiktsmessig som grunntag for vir konktusjon.

Andre forhold

Budsjettatlene som fremkommer i arsregnskapet er ikke revidert.

Annen informasjon

Ledetsen er ansvarlig for annen informasjon. Annen informasjon bestar av irsrapport.

Var uttaletse om revisjonen av arsregnskapet dekker ikke annen informasjon, og vi attesterer ikke
den andre informasjonen.

I forbindetse med revisjonen av arsregnskapet er det vir oppgave i tese annen informasjon med det
formit i vurdere hvorvidt det foreligger vesenttig inkonsistens mellom annen informasjon og
Srsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynetatenoe
innehotder vesenttig feilinformasjon.

Dersom vi konkluderer med at annen informasjonen inneholder vesenttig feilinformasjon er vi patagt
A rapportere det. Vi har ingenting i rapportere i si henseende.

Styret og forretningsforers ansvar for irsregnskapet

Styret og forretningsforer (tedetsen) er ansvarlig for i utarbeide arsregnskapet i samsvar med lov og
forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regter og god
regnskapsskikk i Norge. Ledetsen er ogsi ansvarlig for sLik intern kontrotl som den finner nodvendig
for i kunne utarbeide et 6rsregnskap som ikke innehotder vesenttig feitinformasjon, verken som
folge av mistigheter eller utitsiktede feit.

Ved utarbeidetsen av arsregnskapet mA ledetsen ta standpunkt til sameiets evne til fortsatt drift og
opptyse om forhotd av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skat tegges tit
grunn sA lenge det ikke er sannsyntig at virksomheten vit bti awiktet.
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Revisors oppgaver og pllkter ved revisjonen av Arsregnskapet

Virt mit er i oppni betryggende sikkerhet for at irsregnskapet som hethet ikke innehotder
vesentlig feilinformasion, verken som folge av misligheter elter utitsiktede feit, og i avgi en
revisjonsberetning som inneholder vir konklusjon. Betryggende sikkerhet er en hoy grad av
sikkerhet, men ingen garanti for at en revision utfort i samsvar med tov, foFkrift og god
revisionsskikk i Norge, herunder ISA-ene, atttid viI avdekke vesentlig feilinformasjon som ekisterer.
Feitinformasion kan oppstir som folge av mistigheter etter utitsiktede feit. Feitinformasjon btir
vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samtet med rimelighet kan forventes i pivirke
skonomiske bestutninger som brukerne foretar basert pa ersregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og ptikter vises det tit:
https: / / revisorf oreningen. no/ revisjonsberetninger

Uttalelse om andre lovmessige krav
Konklusjon om reglstrering og dokumentasjon

Basert pi vir revisjon av irsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrotlhandlinger vi har funnet
nodvendig i henhotd til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000

"Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjon., mener vi at ledelsen har oppfytt sin ptikt tit A sorge for ordenttig og oversikttig
registrering og dokumentasjon av setskapets regnskapsopptysninger i samsvar med lov og god
bokforingsskikk i Norge,

Osto, 27. februar 2019

Hans Petter Urkedal
Registrert revisor
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SAMEIET BLINDERNVEIEN 2 OG 4  
        

RESULTATREGNSKAP         

   
Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett    

 2018 2017 2018 2019 

DRIFTSINNTEKTER: 

Innkrevde felleskostnader 2 3 393 464 3 329 592 3 393 000 3 407 000 
Andre inntekter 

 
3 90 441 39 430 30 000 30 000 

SUM DRIFTSINNTEKTER   3 483 905 3 369 022 3 423 000 3 437 000         

DRIFTSKOSTNADER: 

Personalkostnader 
 

4 -19 599 -18 971 -19 599 -20 000 
Styrehonorar 

 
5 -139 000 -134 550 -139 000 -144 000 

Avskrivninger 
 

14 -88 048 -47 630 -47 630 -47 630 
Revisjonshonorar 

 
6 -10 739 -15 616 -7 500 -7 500 

Forretningsførerhonorar 
 

-131 303 -128 450 -132 000 -135 500 
Konsulenthonorar 

 
7 -11 638 -8 024 -25 000 -25 000 

Drift og vedlikehold 
 

8 -567 978 -1 196 800 -550 000 -800 000 
Forsikringer 

  
-115 778 -112 314 -119 000 -119 000 

Festeavgift 
 

9 -73 098 -73 098 -73 098 -73 098 
Kommunale avgifter 

 
10 -433 923 -407 381 -433 482 -475 000 

Energi/fyring 
  

-121 245 -103 634 -85 000 -125 000 
TV-anlegg/bredbånd 

  
-430 488 -428 032 -410 000 -430 000 

Andre driftskostnader 11 -314 065 -374 012 -393 100 -338 100 
SUM DRIFTSKOSTNADER   -2 456 899 -3 048 512 -2 434 409 -2 739 828         

DRIFTSRESULTAT   1 027 006 320 510 988 591 697 172         

FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: 

Finansinntekter 
 

12 3 860 8 469 10 000 3 000 
Finanskostnader 

 
13 -455 651 -467 487 -453 000 -451 000 

RES. FINANSINNT./-KOSTNADER -451 791 -459 018 -443 000 -448 000         

ÅRSRESULTAT     575 215 -138 508 545 591 249 172         

Overføringer: 
Udekket tap 

  
0 -138 508 

  

Reduksjon udekket tap 
 

575 215 0 
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BALANSE         

   

 Note  2018 2017 

EIENDELER        

 
ANLEGGSMIDLER 

Andre varige driftsmidler  14  455 899 57 784 

SUM ANLEGGSMIDLER       455 899 57 784        

 
OMLØPSMIDLER 

Restanser på felleskostnader  
 

 5 056 21 634 
Kundefordringer 

 
 

 

 6 140 0 
Kortsiktige fordringer  15  107 941 157 428 
Driftskonto OBOS-banken 

  

 141 281 312 334 
Sparekonto OBOS-banken 

  

 367 870 915 624 
SUM OMLØPSMIDLER       628 287 1 407 020 

SUM EIENDELER         1 084 186 1 464 803        

 
EGENKAPITAL OG GJELD 

EGENKAPITAL 

Udekket tap 
 

 16  -11 754 601 -12 329 816 

SUM EGENKAPITAL       -11 754 601 -12 329 816        

 
GJELD 

LANGSIKTIG GJELD 

Pante- og gjeldsbrevlån  17  12 533 903 12 941 019 
SUM LANGSIKTIG GJELD       12 533 903 12 941 019        

 
KORTSIKTIG GJELD 

Forskuddsbetalte felleskostnader 
 

 29 363 43 470 
Leverandørgjeld 

   

 235 385 515 478 
Påløpte renter 

   

 2 507 40 371 
Påløpte avdrag 

   

 0 32 477 
Energiavregning 

 
 18  37 630 209 683 

Annen kortsiktig gjeld  
 

 0 12 122 
SUM KORTSIKTIG GJELD       304 885 853 600 

SUM EGENKAPITAL OG GJELD     1 084 186 1 464 803 

Pantstillelse 
 

 

  
0 0 

Garantiansvar 
 

 

  
0 0 

Oslo,  27.02.2019 
 

Styret i Sameiet Blindernveien 2 og 4 
 

 Anine Terland/s/        Gunnvor Aase/s/   Nina Bakken/s/  
 

   Ann Elin Bratset/s/                   Simen Pedersen Roaas/s/     
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REGNSKAPSPRINSIPPER 
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god 
regnskapsskikk for små foretak.  

INNTEKTER 

Inntektene inntektsføres etter opptjeningsprinsippet.  

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. 
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 
  

 

 

 1 336 208 
Lån 

   

 

 

 900 360 
Kommunal avgift 

  

 

 

 433 296 
Kabel-tv 

   

 

 

 273 240 
Internett 

   

 

 

 164 160 
Vaktmester 

  

 

 

 160 920 
Trappevask 

  

 

 

 125 280 

SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER     3 393 464 
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NOTE: 3 

ANDRE INNTEKTER 

Automatpenger 
  

 

 

 29 470 
Dugnad 

   

 

 

 1 500 
Korrigeringer på reskontro 

 
 

 

 70 
Nøkler, bombrikke, portåpner 

 
 

 

 3 500 
Refusjon montering av vannmåler  

 

 2 266 
Ringeklokker 

  

 

 

 53 635 

SUM ANDRE INNTEKTER         90 441     

 

 

 

 

NOTE: 4 

PERSONALKOSTNADER 

Arbeidsgiveravgift 
  

 

 

 -19 599 
SUM PERSONALKOSTNADER       -19 599 

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.  

       
NOTE: 5 

STYREHONORAR 

Honorar til styret gjelder for perioden 2017/2018, og er på kr 139 000. 
 

I tillegg har styret fått dekket bevertning for kr 1 200, jf. noten om andre driftskostnader.  
       

NOTE: 6 

REVISJONSHONORAR 

Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr 10 739.     

 

 

 

 

NOTE: 7 

KONSULENTHONORAR 

Tilleggstjenester, OBOS Eiendomsforvaltning 
 

 -11 638 

SUM KONSULENTHONORAR       -11 638     

 

 

 

 

NOTE: 8 

DRIFT OG VEDLIKEHOLD 

Drift/vedlikehold bygninger 
 

 

 

 -21 443 
Drift/vedlikehold VVS 

 
 

 

 -210 759 
Drift/vedlikehold elektro 

 
 

 

 -7 233 
Drift/vedlikehold utvendig anlegg  

 

 -24 152 
Drift/vedlikehold heisanlegg 

 
 

 

 -174 588 
Drift/vedlikehold brannsikring 

 
 

 

 -40 003 
Drift/vedlikehold vaskerianlegg 

 
 

 

 -15 024 
Drift/vedlikehold ventilasjonsanlegg  

 

 -79 800 
Egenandel forsikring 

  

 

 

 6 000 
Kostnader dugnader 

  

 

 

 -976 
SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD       -567 978     
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NOTE: 9 

FESTEAVGIFT 

Tomten er festet til 2056 i 99 år fra 1957 
 

 

 

    

 

 

 

 

NOTE: 10 

KOMMUNALE AVGIFTER 

Vann- og avløpsavgift 
 

 

 

 -307 331 
Renovasjonsavgift 

  

 

 

 -126 592 
SUM KOMMUNALE AVGIFTER       -433 923     

 

 

 

 

NOTE: 11 

ANDRE DRIFTSKOSTNADER 

Lokalleie 
   

 

 

 -3 500 
Container 

   

 

 

 -7 869 
Verktøy og redskaper 

 
 

 

 -299 
Driftsmateriell 

  

 

 

 -306 
Lyspærer og sikringer 

 
 

 

 -4 244 
Vaktmestertjenester 

  

 

 

 -127 650 
Renhold ved firmaer 

  

 

 

 -120 002 
Snørydding/gressklipping 

 
 

 

 -34 238 
Gebyr HMS og statens kartverk 

 
 

 

 -1 148 
Kontor- og datarekvisita 

 
 

 

 -1 226 
Trykksaker 

  

 

 

 -3 956 
Andre kostnader tillitsvalgte 

 
 

 

 -1 200 
Andre kontorkostnader 

 
 

 

 -859 
Porto 

   

 

 

 -3 483 
Reisekostnader 

  

 

 

 -235 
Gaver 

   

 

 

 -280 
Bankgebyr 

  

 

 

 -3 571 
SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER     -314 065     

 

 

 

 

NOTE: 12 

FINANSINNTEKTER 

Renter av driftskonto i OBOS-banken  
 

 494 
Renter av sparekonto i OBOS-banken 

 
 2 246 

Renter av for sent innbetalte felleskostnader 
 

 1 036 
Andre renteinntekter 

  

 

 

 84 

SUM FINANSINNTEKTER         3 860     

 

 

 

 

NOTE: 13 

FINANSKOSTNADER 

Renter og gebyr på lån i OBOS-banken 
 

 -455 301 
Renter på leverandørgjeld 

 
 

 

 -350 
SUM FINANSKOSTNADER         -455 651 
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NOTE: 14 

VARIGE DRIFTSMIDLER 

Tørketrommel 
Tilgang 2014 

 
 

  
29 254  

Avskrevet tidligere 
 

 

  
-20 478  

Avskrevet i år 
 

 

  
-5 851      

 

 

 2 925 
Tørketrommel 3 
Kostpris 

  

 

  
15 941  

Avskrevet tidligere 
 

 

  
-15 143  

Avskrevet i år 
 

 

  
-797      

 

 

 1 
Tørketrommel 4 
Kostpris 

  

 

  
15 941  

Avskrevet tidligere 
 

 

  
-15 143  

Avskrevet i år 
 

 

  
-797      

 

 

 1 
Tørkeskap 
Kostpris 

  

 

  
8 950  

Avskrevet tidligere 
 

 

  
-6 265  

Avskrevet i år 
 

 

  
-1 790      

 

 

 895 
Tørketrommel 8 
Kostpris 

  

 

  
32 320  

Avskrevet tidligere 
 

 

  
-22 624  

Avskrevet i år 
 

 

  
-6 464      

 

 

 3 232 
Tørkeskap 
Tilgang 2014 

 
 

  
8 950  

Avskrevet tidligere 
 

 

  
-6 265  

Avskrevet i år 
 

 

  
-1 790      

 

 

 895 
Vaskemaskin 
Tilgang 2014 

 
 

  
33 653  

Avskrevet tidligere 
 

 

  
-23 557  

Avskrevet i år 
 

 

  
-6 731      

 

 

 3 365 
Vaskemaskin nr. 2 
Tilgang 2014 

 
 

  
33 653  

Avskrevet tidligere 
 

 

  
-23 557  

Avskrevet i år 
 

 

  
-6 731      

 

 

 3 365 
Vaskemaskin nr. 6 
Kostpris 

  

 

  
22 766  

Avskrevet tidligere 
 

 

  
-21 627  

Avskrevet i år 
 

 

  
-1 138      

 

 

 1 
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Vaskemaskin nr. 7 
Kostpris 

  

 

  
36 720  

Avskrevet tidligere 
 

 

  
-25 704  

Avskrevet i år 
 

 

  
-7 344      

 

 

 3 672 
Parkeringsplasser 
Tilgang 2018 

 
 

  
486 163  

Avskrevet i år 
 

 

  
-48 616      

 

 

 437 547 
SUM VARIGE DRIFTSMIDLER       455 899       

  
SUM ÅRETS AVSKRIVNINGER       -88 048       

  
NOTE: 15 

KORTSIKTIGE FORDRINGER 

Andre forskuddsbetalte kostnader (blir kostnadsført i 2019)  107 941 
SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER     107 941  

       
NOTE: 16 

UDEKKET TAP (NEGATIV EGENKAPITAL) 

Udekket tap betyr at egenkapitalen i sameiet er negativ. Sameiet har gjennomført 
rehabiliterings- og vedlikeholdsprosjekter som innebærer at sameiet fra stiftelsen frem til 
31.12. i regnskapsåret har hatt høyere kostnader enn inntekter. Den manglende likviditeten 
som dette medfører, er blitt finansiert ved låneopptak.      

  

 

I eierseksjonssameier føres ikke verdien av bygget (boligene) i balansen. Årsaken er at den 
enkelte sameier, og ikke selve sameiet, står som eier av boligene. Dette medfører at all 
rehabilitering, også den delen som anses som påkostning, kostnadsføres fortløpende i den 
perioden arbeidene utføres. Eventuelle verdiøkninger som følge av tiltakene tilfaller den 
enkelte sameier uten at det føres i sameiets balanse. I situasjoner hvor slike tiltak finansieres 
gjennom felles låneopptak i sameiet, vil låneopptaket fremkomme som gjeld i balansen og 
nedbetales gjennom fremtidige felleskostnader.  

       
NOTE: 17 

PANTE- OG GJELDSBREVLÅN 

OBOS-BANKEN 
Lånet er et annuitetslån med flytende rente. 
Rentesatsen pr. 31.12.18 var 3,65 %. Løpetiden er 23 år. 
Opprinnelig 2016 

 
 

  
-13 522 882  

Nedbetalt tidligere 
 

 

  
581 863 

 

Nedbetalt i år 
 

 

  
407 116      

 

 

 -12 533 903 
SUM PANTE- OG GJELDSBREVLÅN     -12 533 903 
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NOTE: 18 

ENERGIAVREGNING 

INNTEKTER 

Forskuddsinnbetalinger (a konto)  
 

 -740 000 
SUM INNTEKTER           -740 000  

KOSTNADER 

Administrasjon 
  

 

 

 33 120 
Vedlikehold 

  

 

 

 19 727 
Fjernvarme 

  

 

 

 700 707 
SUM KOSTNADER           753 554  

Uoppgjorte avregninger 2017/ avregnes januar 2019  -51 184  

SUM ENERGIAVREGNING         -37 630  

Oppstillingen ovenfor viser hvilke energikostnader som avregnes etter hver enkelts forbruk. 
For å dekke de løpende kostnadene, krever selskapet inn et forskuddsbeløp fra hver enkelt. 
På fastsatte frister, blir deretter inntektene avregnet mot kostnadene. For lite innbetalt blir 
krevd inn, og for mye innbetalt blir tilbakebetalt. På den måten betaler hver enkelt kun for 
sitt eget forbruk.  

Ettersom disse inntektene og kostnadene avregnes etter hver enkelts forbruk, blir de bokført i 
balansen, og ikke via resultatregnskapet. De påvirker derfor likviditeten, og ikke resultatet.  
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SAK 6. INNKOMMET FORSLAG FRA SEKSJONSEIER EINAR NYGÅRD OM GRATIS  
            VASKERI 
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Styrets vurdering og anbefaling 
Styrets har vurdert forslag om gratis vaskeri for beboerne. Styret anbefaler ikke en slik 
løsning. Mange beboere har egen vaskemaskin i leiligheten, og dermed egne utgifter. En 
tidligere beregning av brukere av vaskeriene, i forbindelse med rehabiliteringen i 2014, 
viste at ca 1/3 av beboerne bruker vaskeriene. Sameiet har kostander knyttet til drift og 
vedlikehold og inntektene fra vaskeriet er ikke tilstrekkelig til å dekke kostnadene. Det er 
blant annet utgifter til service, vedlikehold, strøm, m.m. Styret vurderer at det ikke er 
rimelig at beboere som ikke bruker vaskeriet skal dekke større deler av utgiftene til drift av 
vaskeriet.      
 
Forslag til vedtak 
Årsmøtet i Sameiet Blindernveien 2 og 4 vedtar ikke gratis vaskeri for beboerne.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



År Type Kategori Tekst Pris Pris basert på

Vedlikeholds- og oppgraderingsplan 2019

2019 Ekstra Uteareal Etablere 2 nye parkeringsplasser utenfor B4, inkludert asfaltering 350 000         tilbud fra Sørby

2019 Ekstra Uteareal Gjerde 65 000           Tilbud

2019 Ekstra kloakk/pumpekum Pumper med gitter/filter 135 000         tilbud fra Xlem

2019 Hvert år Heis Serviceavtale, Euroheis 24 000           Serviceavtale

2019 Hvert år Kloakk Serviceavtale, inspeksjon/rense kloakkummene i B2 8 500            Serviceavtale

2019 Hvert år Brannsikring Kontroll brannslokkingsapparat i fellesareal, årlig gjennomgang i leiligheter, service sentralt brannvarslingsanlegg12 000           Serviceavtale

2019 Ekstra Brannsikring Innkjøp av pulverapparater til alle leiligheter (kr. 300 per stk) 30 000           Tilbud

2019 hvert år kloakk Tømming av oppsamlingskum B2 10 000           Overslag styret

Foreløpig plan 2020-2030 med årlige serviceavtalar 

2020 Hvert år Brannsikring Serviceavtale, Norsk brannvern 12 000           Serviceavtale

2020 Hvert år Kloakk Serviceavtale, inspeksjon/rense kloakkummene i B2 8 500            Serviceavtale

2020 Hvert år Heis Serviceavtale Euroheis 25 000           Serviceavtale

2020 Ekstra Papir og søppel Nedgraving Gjennomføres evt. etter utedning og vedtak av årsmøte

2021 Hvert 5. år Brannsikring Serviceavtale, Norsk brannvern 12 000           Serviceavtale

2021 Hvert år Kloakk Rense kloakkummene i B2 15 000           Overslag styret

2021 Hvert 10. år VVS Skite kloakkpumpene, bare B2 60 000           Overslag styret

2021 Hvert år Heis Serviceavtale Euroheis 25 000           Serviceavtale

2021 Ekstra Papir og søppel Nedgraving Gjennomføres evt. etter utedning og vedtak av årsmøte 

2022 Hvert 10. år Brannsikring Skifte nødlysbatterier 2 000            Overslag styret

2022 Hvert år Brannsikring Serviceavtale, Norsk brannvern 12 000           serviceavtale

2022 Hvert år Kloakk Serviceavtale, inspeksjon/rense kloakkummene i B2 8 500            serviceavtale

2023 Hvert år Brannsikring Serviceavtale, Norsk brannvern 12 000           serviceavtale

2023 Hvert år Kloakk Serviceavtale, inspeksjon/rense kloakkummene i B2 8 500            serviceavtale

2024 Hvert 5. år Brannsikring Serviceavtale, Norsk brannvern serviceavtale

2024 Hvert 7. år Ventilasjon Rense ventilasjonsanlegget, vedlikehold av vifter Pris fra Powerclean

2024 Hvert år Brannsikring Serviceavtale, Norsk brannvern serviceavtale

2024 Hvert år Kloakk Serviceavtale, inspeksjon/rense kloakkummene i B2 serviceavtale

2025 Hvert år Brannsikring Serviceavtale, Norsk brannvern serviceavtale

2025 Hvert 10. år Bygg Skifte dekke på tak 100 000         Overslag styret

2025 Hvert år Kloakk Serviceavtale, inspeksjon/rense kloakkummene i B2 8 500            serviceavtale

2026 Hvert 10. år VVS Skifte kloakkpumpene, bare B2 60 000           Overslag styret

2026 Hvert år Brannsikring Serviceavtale, Norsk brannvern 40 000           serviceavtale

2026 Hvert år Kloakk Serviceavtale, inspeksjon/rense kloakkummene i B2 15 000           Overslag styret

2027 Hvert 15. år Bygg Vedlikehold av fasadene: Maling og utskifting av dårlig betong 800 000         Overslag styret

2027 Hvert 5. år Ventilasjon Rense ventilasjonsanlegget, vedlikehold av vifter 40 000           Pris fra Powerclean

2027 Hvert år Brannsikring Serviceavtale, Norsk brannvern 40 000           serviceavtale

2027 Hvert år Kloakk Serviceavtale, inspeksjon/rense kloakkummene i B2 15 000           serviceavtale

2028 Hvert år Brannsikring Serviceavtale, Norsk brannvern 40 000           serviceavtale

2028 Hvert år Kloakk Serviceavtale, inspeksjon/rense kloakkummene i B2 15 000           serviceavtale

2029 Hvert 5. år Brannsikring Serviceavtale, Norsk brannvern 40 000           serviceavtale

2029 Hvert år Brannsikring Serviceavtale, Norsk brannvern 40 000           serviceavtale

2030 Ekstra VVS Rørfornying (legge strømper på innsiden av alle større rør) 2 000 000      Overslag styret
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SAK 8: ORIENTERING OM AVFALLSHÅNDTERING 
Styret har jobbet med mulige løsninger for bedre håndtering av papiravfall utenfor 
blokkene (jf. vedlikeholdsplan vedtatt av årsmøte). Ulike løsninger er vurdert, blant annet 
inngjerding av eller bygging av skur for papircontainerne. I de senere årene har også 
nedgravde containere blitt en aktuell løsning. 
 
Styret har vurdert å samle alt avfall i en felles løsning utenfor blokkene og på sikt avvikle 
nedkast av øvrig avfall gjennom innvendig søppelsjakt. Det kommer jevnlige klager, særlig 
om sommeren, på sjenerende lukt fra sjaktene. En utvendig løsning for alt avfall kan fjerne 
lukt, og redusere behov for vask av søppelsjakt og søppelrom. Det kan frigjøre 
eksisterende søppelrom til for eksempel verktøy og hageredskap, mens eksisterende 
verktøyrom ved inngangene kan brukes til oppbevaring av blant annet barnevogner og 
sportsutstyr. Styret regner med at det på sikt vil komme krav fra kommunen om å fjerne 
søppelsjaktløsningen, da fallet gjennom sjakten gjør at poser lett går i stykker og avfallet 
blandes.  
 
Styret mener det kan være verdt å vurdere en løsning med nedgravde containere for 
papiravfall. Det er en penere og mindre arealkrevende løsning enn tradisjonelle skur. En 
container for papir, og eventuelt en for annet avfall utenfor hver av blokkene vil være 
tilstrekkelig. To av sameiene langs Wilhelm Færdens vei, Kirkeveien 98 og 104, har anlagt 
slike containere og sier de er meget godt fornøyd. Styret i Kirkeveien 98, som har hatt 
nedgravde containere siden 2015, sier de hadde store problemer med åpne containere, 
men nå har de fått en veldig ryddig løsning.  
 
Gjennomføring av ny utvendig avfallsløsning kan skje trinnvis, for eksempel ved først å 
anlegge en container for papiravfall utenfor hver av blokkene og så senere anlegge 
container for øvrig avfall. Men det minst kostnadskrevende totalt sett er nok å gjennomføre 
alt på en gang.  
 
Styret vil utrede en løsning med nedgravde avfallscontainere som omfatter både papir og 
øvrig avfall, og legge fram sak for årsmøte med vurdering av plassering, kostnader og 
finansiering. 
 
Forslag til vedtak: 
Årsmøtet i Sameiet Blindernveien 2 og 4 tar saken til etterretning.   
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SAK 9. VALG TIL STYRE, VASKERIKOMITE, HAGEKOMITE OG VALGKOMITE (ikke 
ferdig) 
 
Valgkomiteen har bestått av 

- Anne Sælebakke, B2  
- Kristin Edibe , B4 
- Erik Bolstad, B2 

 
Valgkomitéens innstilling: 
 
Følgende velges for to år:  

- Nina Bakken, B4, styreleder (ny) 
- Ann Elin Bratset, B2, styremedlem (gjenvalg)  
- Ole Mikkel Ålovsrud, varamedlem (ny) 

 
Følgende velges for ett år 

- Anine Terland, B4, varamedlem (ny) 
 

Følgende styremedlemmer sitter for et år til (ble valgt for to år i 2018).  
- Simen Roaas, B4, styremedlem   
- Gunvor Aase, B2, styremedlem   
- Hanne Skallerud, B2, styremedlem (gjenvalg) 
 

 
Hagekomite 

- Agnes Heen, B4 (gjenvalg) 
- Åse Vistad fra B2 (ny) 
- Halvor Thorsnes, B2 (ny) 

 
Vaskerikomite 

- Hanne Bjørnstad, B2 (gjenvalg) 
- Einar Nygård, B2 (gjenvalg) 
- Kristin Edibe, B4 (Ny) 

 
Styret har ansvar for å foreslå valgkomite og foreslår følgende:  
Anne Sælebakke, B2 (gjenvalg) 
Kristin Edibe, B4 (gjenvalg) 
Jørgen Wetlesen, B2 (ny) 
 


