
Kjære beboer!

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder
borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling
tirsdag 31. mars 2009, kl 18.00 i St Halvard kirke.

Dette er muligheten du har til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte ditt
bomiljø i det kommende året.

Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet så komplett og forståelig
som mulig. Vårt ønske er derfor at du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse for
borettslaget ved å møte opp på generalforsamlingen.

Hvem kan delta på generalforsamlingen?
 Alle andelseiere har rett til å være med i generalforsamlingen med forslag-, tale- og

stemmerett.
 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 rett til å være

til stede i generalforsamlingen og til å uttale seg.
 En andelseier kan møte med 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.

En andelseier kan ta med en rådgiver til generalforsamlingen. Rådgiveren har bare rett til
å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det.
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INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

Ordinær generalforsamling i Enerhaugen Borettslag avholdes
tirsdag 31.03.2009 kl. 18.00 i menighetssalen, St Halvard kirke.

TIL BEHANDLING FORELIGGER:

1. KONSTITUERING
A) Valg av møteleder
B) Opptak av navnefortegnelse
C) Valg av referent og to andelseiere til å underskrive protokollen
D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn
E) Forretningsorden

2. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2008
A) Årsberetning og regnskap for 2008
B) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital

3. GODTGJØRELSER
A) Styret
B) Revisor
C) Andre godtgjørelser

4. FORSLAG
Forslag er tatt inn bakerst i heftet

5. VALG AV TILLITSVALGTE
A) Valg av leder for 1 år
B) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år
C) Valg av 1 varamedlemm for 1 år
D) Valg av valgkomité for 1 år
E) Valg av 1 delegert med vara til OBOS’ generalforsamling for 1 år
F) Valg av garasjeansvarlig

Oslo, 17.02.2009
Styret i Enerhaugen Borettslag

Christin Stulen /s/ Stian Brekmo /s/ Anne Sundqvist /s/
Simon Ladderud Stende /s/ Stig Ove Gravdal /s/ Heidi Bergsli /s/
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               FORRETNINGSORDEN

1. Generalforsamlingen gjennomføres i henhold til Lov om borettslag og
borettslagets vedtekter.

2. Generalforsamlingen ledes av styrets leder eller av møteleder valgt av
generalforsamlingen.

3. Møtelederen skal påse at sakene får en forsvarlig behandling i samsvar med lov
og vedtekter. Med utgangspunkt i dagsorden og forretningsorden for
generalforsamlingen legger møteleder fram en plan for gjennomføringen.

4. Protokollen føres av den valgte sekretær.
I protokollen føres alle valg og vedtak samt eventuelle protokolltilførsler som
generalforsamlingen fatter vedtak om at skal tas inn.

5. Alle forslag skal leveres skriftlig til møtelederen med forslagstillerens navn og
leilighetsnummer.

6. Ingen har rett til ordet mer enn tre ganger i samme sak. Innlegg skal ikke overstige
henholdsvis fem minutter for første innlegg og to minutter for de øvrige. Møteleder
har rett til å la styrets representanter få utvidet taletid for å svare på spørsmål som
er stilt.

7. Ordet til forretningsorden gis en gang til hver sak og med en taletid på høyst ett
minutt.

8. Forslag kan ikke fremmes etter at strek er satt, og fremsatte forslag kan ikke
trekkes hvis noen motsetter seg dette.

9. Hvis et forslag eller en sak foreslås avvist eller utsatt, skal møteleder sørge for at
forslaget om dette blir satt under votering før en fortsetter debatten.
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ÅRSBERETNING FOR 2008

TILLITSVALGTE

Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært:

STYRET
Leder Christin Stulen Enerhauggt 5
Nestleder Stian Brekmo Enerhauggt 1
Styremedlem Anne Sundqvist Enerhauggt 3
Styremedlem Simon Ladderud Stende Enerhauggt 7
Styremedlem Stig Ove Gravdal Enerhauggt 7
Styremedlem Heidi Bergsli Enerhauggt 3

VARAMEDLEMMER TIL STYRET
Varamedlem Bjørnar Paulsen Enerhauggt 7

DELEGERT TIL GENERALFORSAMLINGEN I OBOS
Delegert OBOS generalforsamling
 Christin Stulen  Enerhauggt 5
Varadelegert OBOS generalforsamling
 Anne Sundqvist  Enerhauggt 3

VALGKOMITEEN
Valgkomite Leif Pareli Enerhauggt 5
Valgkomite Randi Juliane Krogstad Enerhauggt 3
Valgkomite Eivind Åse Smedgt 34

GARASJEANSVARLIG
  Eivind Åse Smedgt 34

FORRETNINGSFØRSEL OG REVISJON

Forretningsførselen er utført av OBOS i henhold til kontrakt.
Borettslaget har ordinær forretningsførerkontrakt.
Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er regnskapssjef Egil Havre, OBOS.
Borettslagets revisor er PricewaterhouseCoopers AS.
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GENERELLE OPPLYSNINGER OM BORETTSLAGET

Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjons nummer
948152525, ligger i bydel 1 Gamle Oslo i Oslo kommune og har adresse:

 Enerhauggt 1-7
 Smedgt 32-34

Borettslaget består av 470 andelsleiligheter, fordelt på 6 bygninger. I tillegg kommer 2
tjenesteleiligheter.

Tomten, kjøpt i 1986 er på 27 700 m2 og har følgende gårds- og bruksnummer :
230 - 305, 311

Første innflytting skjedde i 1964.

Borettslaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø.
Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad.

Selskapet driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter.

Av borettslagets 6 styremedlemmer er det 3 kvinner og 3 menn.
Borettslaget er positiv til likestilling og tar sikte på at det ikke forekommer
forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser.

STYRET

Styret har kontor i Smedgata 32 med kontortid hver mandag mellom kl. 18.00 og kl. 19.00
(ikke i juli). Styrerommet har telefon 22 68 65 62, faks 22 68 12 35 og 
E-postadresse styret@ebrl.no

RETNINGSLINJER FOR STYREARBEID

Styret har vedtatt retningslinjer for styrearbeid i borettslaget. Formålet med disse er å
klargjøre de krav som stilles til de tillitsvalgte. Retningslinjene omhandler styreansvar for
forvaltning av de økonomiske verdier, habilitet, taushetsplikt, honorering, attestasjon og
anvisning av utbetalinger.

VAKTMESTERTJENESTE / ANDRE ANSATTE /  PORTNER

Vaktmester Alf Johansen og Dan Terje Pedersen ivaretar den daglige drift og det løpende
vedlikeholdet i borettslaget i henhold til stillingsbeskrivelse. Vaktmesterkontoret har
adresse Enerhauggata 7, Fyrhuset og er åpent mandag til fredag mellom kl. 11.30 og
kl. 12.00. Vaktmester kan også kontaktes på telefon 92 22 79 76 eller 92 64 72 68 (kun
SMS). E-postadresse vaktmester@ebrl.no. Unngå å ringe privat utenom ordinær
arbeidstid. Det har ikke vært skader eller ulykker i 2008.

VEKTERTJENESTE

mailto:styret@ebrl.no
mailto:vaktmester@ebrl.no
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Borettslaget har avtale med Vakt Service AS om vakthold. Dersom andelseier har behov
for assistanse, ta kontakt på telefon 815 00 820.

PARKERING

Borettslaget har parkeringsplasser og garasjer som leies ut etter ventelister. Dersom du
ønsker plass, ta kontakt med garasjekomiteen. Privat fremleie av garasjeplass er ikke
tillatt. Dersom du har garasjeplass og skal fremleie leiligheten din, må du ta kontakt med
garasjekomiteen. De vil sørge for å fremleie garasjeplassen til garasjesøkere i borettslaget
til selvkost.

NØKLER/SKILT

Nøkler fås kjøpt ved henvendelse til vaktmesteren, og koster kr 150,- pr nøkkel.
Garasjenøkler fås kjøpt hos garasjekomiteen’s leder, Eivind Åse e-postadresse:
eiv.aas@online.no, telefon 90 98 79 80.

RENHOLD

Borettslaget har avtale med Alanti om vask av trappeoppganger/fellesarealer.

KABEL-TV

Canal Digital er leverandør av tv- og bredbåndstjenester. Har du spørsmål vedrørende ditt
kabel-tv-abonnement, digital-tv eller bredbånd, kan du ringe tlf 06090. Åpningstider hos
kundeservice er mandag - fredag 08:00 - 23:00, lørdag 10:00 - 18:00. Søndager er stengt.
Oppstår feil på kabelanlegget på søndager, kan dette rapporteres via telefon 06090 også
søndager mellom 10:00 og 22:00

For ytterligere informasjon vises det til www.canaldigital.no

Ingen må gjøre inngrep i kabel-tv-anlegget som å skru av dekselet på antenne-kontakten
og foreta om- eller tilkoblinger. Slike inngrep vil kunne forårsake forstyrrelser på signalene
til andre beboere og i verste fall forårsake ødeleggelser i kabel-tv anlegget. 

TELEFONI

Borettslaget er tilsluttet samarbeidsavtalen mellom Telenor og OBOS, som gjelder til
31.12.2009 og som gir beboere med telefonabonnement i Telenor betydelige rabatter.

Det gis opp til 25% rabatt på bruken av telefonen (gjelder Basis-abonnementene) på
fasttelefon og bredbåndstelefon :   

*    Fri bruk av fasttelefon hver lørdag (kun startpris på 89 øre pr samtale uansett      
varighet) på samtaler til andre fasttelefoner i Norge.

*    Den enkelte beboer får dessuten fri etablering av ADSL Bredbånd og 15% rabatt på
abonnementstypene ADSL Medium og ADSL Premium. (Rabatt ytes ikke på nybestilte
abonnement på ADSL Basis og ADSL Turbo). For kunder som hadde
ADSL-abonnement fra før 03.11.2008 fortsetter priser og rabatter som tidligere.

mailto:eiv.aas@online.no
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*   Det gis 30 minutter ekstra fri ringetid på alle mobilabonnement fra Telenor og Djuice
(ikke kontantkort og Djuice Control). Ekstra ringeminutter gis uavhengig av om kunden
er i en bindingsperiode, og aktiviseres ved at kunden selv sender en SMS fra sin egen
mobiltelefon til nr 2000 med tekst OBOS.

Med tre typer Telenor-abonnement gis en totalkunderabatt på 5% i tillegg til de øvrige
rabattene.

Bestilling av telefoni og internettjenester gjøres på www.obos.no, eller ved å sende en
SMS til 2080 med kodeord OBOS.

KRAFTLEVERANSE TIL BORETTSLAGETS FELLESANLEGG

Borettslaget får levert kraft til fellesanlegg fra LOS

Borettslaget har avgitt fullmakt til OBOS til å kjøpe elektrisk kraft, og er  tilsluttet avtale
med Energipartner AS og LOS (Agder Energi AS). Energipartner AS står for rådgivning og
kraftforvaltning, og LOS står for kraftleveranser og fakturaadministrasjon.

Opprinnelig avtale med Energipartner/LOS utløp den 31.12.2008.  OBOS har forlenget
avtalen fra 01.01.2009 – 31.12.2011 med de samme fordelene som i forrige periode.

Kraftforvaltningsavtalen gir følgende fordeler for borettslaget:

 Ett av markedets laveste administrative påslag: 0,95 øre pr kWh. 
 Elektrisk kraft til spotpris kombinert med forvaltning som gir gunstige strømpriser.
 Profesjonell forvaltning fra Energipartner AS.
 Borettslaget v/styret får tilgang til sine anlegg på www.styrerommet.net bl.a. for

forbruks- og faktureringsdata. 
 Rabattert kraft via kjøp fra energigjenvinningsanlegg hos Elkem ASA og Tinfos AS.

Resultatet av kraftforvaltningsavtalen har gitt besparelser også i 2008.  Det har vært store
områdemessige variasjoner i Norge i 2008, men målt mot gjennonsnittlig spotpris ser
besparelsene ut til å bli ca 11%.

FELLESMÅLING OG FELLES INNKJØP AV STRØM

Borettslaget har avtale om fellesmåling av strøm med LOS. 

Ved salg av leiligheten eller eierskifte, må eierskifteskjema/flytteskjema fyllles ut  (Skjema
fås ved henvendelse til LOS på telefon 38 60 70 00 eller internett www.los.no).  Spørsmål
utover dette rettes direkte LOS.

FJERNVARME

Borettslaget får levert fjernvarme fra Hafslund Fjernvarme AS.

Prisen på fjernvarme varierer gjennom året. Forutsatt likt forbruk i 2009 som i 2008, regner
Hafslund Fjernvarme AS med en økning i fjernvarmekostnaden i år 2009 på ca 5%. Dette
vil imidlertid avhenge av utviklingen i pris på elektrisk kraft og olje.

file://///www.obos.no
http://www.los.no/
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 AVTALE OM GARANTERT BETALING AV FELLESKOSTNADER (TEORETISK LEIE)

Borettslaget har avtale med OBOS 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.

BRUKSOVERLATING (FRAMLEIE)

Det er ikke tillatt å overlate bruken av boligen til andre uten styrets samtykke og
godkjennelse av bruker. Ulovlig overlating av bruk kan føre til salgspålegg av leiligheten.
Søknadsskjema for bruksoverlating fås ved henvendelse til OBOS på telefon 22 86 56 63.

Det er registrert 6 bruksoverlatinger i borettslaget per 01.01.2009.

FORKJØPSRETT

Forkjøpsretten er en viktig medlemsfordel i OBOS. Ved spørsmål om forkjøpsretten kan
du henvende deg til OBOS på telefon 22 86 55 00.

For hver enkelt bolig blir det ved salg fastsatt en egen frist for å melde bruk av
forkjøpsretten (meldefrist). Medlemmer som vil benytte forkjøpsretten, tar kontakt med
OBOS for å få oppgitt faksnummer eller eventuell e-postadresse som kan benyttes.
Meldingen må være mottatt av OBOS innen den fastsatte frist. Meldefristen vil være
normalt 5 virkedager etter at boligen er kunngjort i OBOS-annonse i Aftenposten og/eller
på www.obos.no . Hvis OBOS mottar din melding om forkjøp etter at fristen er gått ut, kan
du ikke kreve å få overta boligen på grunnlag av forkjøpsretten.

Gjør du bruk av forkjøpsretten, trer du inn i en allerede inngått avtale og kjøper boligen til
den avtalte pris på avtalte vilkår. Finansieringen må være i orden, og den må i sin helhet
dokumenteres skriftlig.

Er det flere medlemmer som vil benytte forkjøpsretten, får den med lengst ansiennitet
fortrinnsrett. Andelseiere i det borettslaget boligen tilhører går foran øvrige medlemmer i
OBOS. Dersom flere i borettslaget vil benytte forkjøpsretten, blir normalt botiden i
borettslaget avgjørende.

FORSIKRINGER

Borettslagets eiendommer er forsikret i If Skadeforsikring med polisenummer 5400540.
Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger, med veggfast utstyr. Den dekker
også bygningsmessige tillegginnretninger og forbedringer i boligen bekostet av andelseier.
Den enkelte andelseier må imidlertid ha egen hjemforsikring som dekker innbo og
løsøre (det vil si utstyr/innredning som det er naturlig å ta med seg når en flytter).

Oppstår det skade i leiligheten, sørg for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøv å
kartlegge årsaken til skaden. Er flere leiligheter berørt, noter hvordan berørte andelseiere
kan kontaktes og opplys om dette når skaden meldes til forsikringsavdelingen i OBOS på
telefon 22 86 55 00, faks 22 86 57 04 eller
e-post forsikring@obos.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.

Ved skader som dekkes av borettslagets bygningsforsikring krever, forsikrings-
selskapet en egenandel på kr 6 000,-.

Selv om borettslagets forsikring brukes, kan andelseier belastes hele eller deler av
egenandelen dersom forholdet ligger innenfor andelseiernes ansvar.

BRANNSIKRINGSUTSTYR

I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn skal alle boliger ha minst én
godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkingsutstyr i form av enten pulverapparat eller
brannslange. Det er borettslagets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er
andelseiers ansvar å kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes
dette skriftlig til styret.

HMS- INTERNKONTROLL

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(Internkontrollforskriften) ble fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996 med virkning fra 1.
januar 1997. Forskriften stiller krav til at den enkelte virksomhet skal systematisere
arbeidet med å etterleve bestemmelsene i lover og forskrifter gitt av det offentlige. Viktige
lover i henhold til dette er:

 Lov om elektriske anlegg og elektrisk utstyr
 Lov om brann- og eksplosjonsvern
 Lov om forurensning
 Lov om arbeidsmiljø

Internkontroll innebærer at borettslaget er pålagt å planlegge, organisere, utføre,
vedlikeholde og dokumentere alt som har med helse-, miljø- og sikkerhet å gjøre i
borettslagets regi. Internkontrollsystemet beskriver hvordan dette arbeidet skal drives.

Styret ivaretar internkontrollen med hensyn til blant annet brannvern, felles elektrisk
anlegg og lekeplassutstyr. Har borettslaget ansatte må det også oppfylle kravene i
arbeidsmiljøloven i forhold til vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet.

Beboerne/andelseierne har plikt til å foreta egenkontroll på det elektriske anlegget i
leilighetene.

REHABILITERING OG STØRRE VEDLIKEHOLD
2007 - 2007 Skifte av stoppekraner

 Oppgradering utomhus Enerhauggata 5 og 7
2006 - 2006 Brannslukker og røykvarsler

Brannslukker og røykvarsler i alle leiligheter og fellesarealer
2006 - 2006 Heisdører i Smedgata 34
2006 - 2006 Nytt tak i Smedgata 34
2004 - 2004 Utomhus Enerhauggata 1-3
2003 - 2004 El-arbeid av fellesanl og leiligheter



Side 10 54 Enerhaugen Borettslag

2003 - 2004 Asbestsanering
2003 - 2003 Innvendige taknedløp
2003 - 2003 Innlagt fjernvarme i E1, 3, 5, 7
2002 - 2002 Rens av lufte/avtrekkskanaler S34 E3,5,7
2001 - 2001 Rensing av lufte/avtrekkskanaler i E 1
2001 - 2002 Balkongrehabilitering
2000 - 2000 Innlagt fjernvarme i Smedgata 32-34

Innlagt fjernvarme i Smedgata 32-34
2000 - 2000 Rensing av alle sluk og kjøkkenavløp
2000 - 2000 Rensing av lufte/avtrekkskanaler i Smedg
1999 - 1999 Utskifting av dørtelefoner
1999 - 1999 Betongrehabilitering

Betongrehabilitering av garasjeanlegg og brystninger mellom Enerhauggata
5 og Enerhauggata 7 og langs Sørligate

1993 - 1993 Gavlveggene ble rehabilitert
1993 - 1997 Heisene rehabilitert
1988 - 1989 Kjøkken og soveromsvinduskiftet

STYRETS ARBEID

Styret er kontinuerlig opptatt av å holde felleskostnadene nede slik at vi kan unngå
uønskede økninger av husleien i fremtiden. Styrets vurdering er at borettslagets økonomi
er blitt betydelig bedret i løpet av de siste to årene. Vi mener det er viktig å ha fokus på
tiltak som kan bidra til reduserte kostnader.

I året som er gått har styret leiet ut tomme næringslokaler som har gitt økte leieinntekter,
indeksregulert alle næringsutleieobjekter, fått redusert prisen på vakttjenestene, redusert
utgiftene i vaskeriene og inngått avtale om energisparende tiltak. Videre har vi hatt fokus
på fellesgjeldens rentekostnader. I den forbindelse valgte styret å gå over til flytende rente
høsten 2008. Dette gir oss nå mulighet til å binde renten på et historisk lavt nivå.

Etter styrets vurdering er husleien i Enerhaugen borettslag høy nok. Det bør derfor være
et mål å bygge opp en god og solid økonomi og ivareta de vedlikeholdsoppgaver som må
gjøres. For at vi skal kunne nå disse målene er det viktig at det fattes riktige beslutninger,
innhentes flere tilbud når arbeid skal gjøres og at det kontinuerlig er fokus på å holde
felleskostnadene nede. Styret vil fortsette dette arbeidet i årene som kommer.

Nedenfor følger en oversikt over de saker som styret har arbeidet med i 2008/2009:

ENØK-tiltak 
Det tidligere styret inngikk rammeavtale med ENEAS i 2007. Selskapet er rådgivere
innenfor energiøkonomisering for store næringsbygg og har bred fagkompetanse. Avtalen
med ENEAS går i korte trekk ut på at ENEAS tar investeringene i de aktuelle prosjektene
og at dokumenterte energibesparelser ut over investeringskostnadene blir delt 50/50 over
en kontraktsperiode på fem år.

Vi har gjennomført befaring med ENEAS av hele anlegget, og vi vurderer fortløpende
energibesparende tiltak i samarbeid med dem. Avtaler om gjennomføring av
enkeltoppdrag vil inngås når ENEAS får innhentet tilbud og vurdert hvorvidt de ulike
løsningene er kostnadsbesparende for oss. Dette gjelder for eksempel termostatventiler,
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nye pumper, temperaturstyring av varmeanlegget. Målet med tiltakene er en mer optimal
energibruk og lavere energikostnader.

Vaskeriene – nye betalingsautomater
På grunn av store underskudd i vaskeriene og diverse problemer med de gamle
betalingsautomatene, inngikk vi (etter en anbudsrunde) kontrakt med Roderik Jako om å
installere betalingsautomater på tørketromlene, modifisere betalingsautomatene for
vaskemaskinene, samt å skifte ut de gamle betalingskortene. Samtidig avviklet vi
depositumsordningen på vaskekortene. Det nye systemet ser ut til å fungere
tilfredsstillende og økonomien i vaskeriene ser nå ut til å nærme seg balanse. Dersom det
viser seg at inntektene i vaskeriene blir høyere enn utgiftene, vil styret sette ned prisen på
vaskeritjenestene.

Smedgata 32 – utleie av tomme næringslokaler 
Tre næringslokaler i første etasje i Smedgata 32 ble fra 01.08.08 leiet ut til Arkitektteam.
Lokalene har frem til nå stått tomme i noen år. Tidligere har de vært leiet ut til sjåførskole,
frisør og tannlege. Det ene lokalet var pusset opp før det ble leiet ut. Dette lokalet ble
opprinnelig tiltenkt som felleslokale for beboerne, men siden det var liten bruker respons
fra beboerne på dette, fant styret at det var mer hensiktsmessig å leie de ut. I tillegg var
lokalet lite egnet til bruk på kveldstid, da det viste seg å være lytt mellom etasjene.
Arkitektteam har påtatt seg ansvaret for den resterende oppussing og har, etter
godkjenning fra styret, fremleiet to av lokalene til Sørligata Fysioterapi og Sport X. Styret
har kontraktsfestet at ethvert fremleieforhold fra Arkitektteam skal godkjennes i forkant.
Leieforholdet med Arkitektteam fungerer meget godt.

Nytt dørcallinganlegg
Styret har fått mange henvendelser fra beboerne om at callinganlegget ikke virker. Videre
er servicekostnadene på dagens callinganlegg blitt betydelige, og etter styrets oppfatning
er det ikke lenger lønnsomt å reparere på det gamle anlegget. Vår nåværende
samarbeidspartner, Sønnico, sliter også med å finne reservedeler til callinganlegget, som
er et Urmet-anlegg fra 1992. Som følge av dette, har styret funnet det mest tjenlig å bytte
ut hele anlegget. Styret har i den forbindelse innhentet tilbud fra tre leverandører. Tilbudet
fra to leverandører ble funnet interessante på pris og kvalitet og styret har valgt å jobbe
videre med disse tilbudene. Begge tilbudene dreier seg om et Aiphone-anlegg.

I forbindelse med de nye tilbudene vurderte styret muligheten for videofunksjon og
fargemonitor på dørcallingapparatene til beboerne. Et dørcallingapparat med
fargevideokamera koster mellom kr 2.500 – 3.600, avhengig av hvor mange som bestiller
(kvantumsrabatt). Disse kostnadene må dekkes av hver enkelt beboer. I tillegg vil en
løsning med videofunksjon gi økte investeringskostnader på om lag 170 000 kroner i
forhold til et rent lydanlegg uten fargemonitor. En viktig forutsetning for anskaffelse av et
callinganlegg med slike funksjoner har derfor vært at dette er ønsket av beboerne. Styret
sendte derfor ut et skriv til hver enkelt beboer 16.01.09 med ønske om tilbakemelding på
hvem som ønsket videofunksjon. Det var kun 41 beboere som meldte interesse for en slik
løsning.

Etter styrets vurdering er en positiv responsgrad på om lag 10 % i minste laget for at vi
skal gå til anskaffelse av callinganlegg med videofunksjon. Vi kommer derfor mest
sannsynlig til å velge et vanlig callinganlegg av typen Aiphone uten videofunksjon.
Tilbakemelding fra leverandørene er også at et enklere anlegg er rimeligere å holde i drift.
I skrivende stund holder vi på å forhandle om prisen på anlegget og prisen er nå
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nedforhandlet fra et utgangstilbud på ca. 900.000 til ca. 700 000 kroner. I tilbudet ligger
det også inne en garantitid på 5 år. Etter styrets vurdering er dette et meget godt tilbud og
styret har som mål at det nye callinganlegget skal være på plass i løpet av våren. Styret vil
komme tilbake med nærmere informasjon om tidspunkt for skifte av callinganlegg i de
enkelte leiligheter.

Oppgradering av inngangspartiene
Det ble vedtatt på fjorårets generalforsamling å oppgradere inngangspartiene og
korridorene. Vi har funnet det mest hensiktsmessig å begynne med inngangspartiene. Vi
har hatt befaring med et par firmaer, som mener vi kommer langt med enkel oppussing. Vi
søker å beholde det originale uttrykket mest mulig. Det trengs i første omgang en grundig
rens av vegg- og gulvfliser, samt maling. En del av postkassene er skjeve, men det skal
være enkelt å rette opp. I skrivende stund er vi i gang med å innhente pristilbud fra de
aktuelle firmaer.

Når det gjelder ytterdørene, så vil vi søke å beholde dører og glassfelt slik de er nå. Det lar
seg ikke lenger gjøre å få massiv teak (regnskogproblematikk), så en ren dørutskiftning
vil ikke gi samme utseende på dører med de eksisterende vindusfeltene.

Bredbåndsløsninger
Vi har lenge vært på jakt etter en bedre leverandør på bredbånd som kan levere større
båndbredde enn det Canal Digital kan i dag. Den eksisterende avtale (rabattavtale) vi har
med Canal Digital forutsetter at dersom mer enn 40 % av beboerne er tilknyttet bredbånd
gjennom Canal Digital, må borettslaget ut med 143.000,- i året. Slik rabatterer borettslaget
den enkelte beboer med mellom 80 og 100 kroner pr mnd for internett gjennom Canal
Digital. Ved valg av ny leverandør på bredbånd vil vi forsøke å få prosentandelen til Canal
Digital under 40 %. Slik vil vi også kunne spare borettslaget for utgiftene på kr 143.000 i
året.

Vi har avtalt med Bredbåndsservice om opplegg for fiberløsning. Det har tatt lang tid å få
satt i gang denne avtalen. Blant annet har de hatt et eierskifte. Styret jobber videre med
saken.

Det er flere gode grunner til å få inn såkalt fiberoptisk kabel til borettslaget. Med fiberkabel
får man det som kalles synkron hastighet, dvs. den samme hastigheten på opplastning
som på nedlastning. Teknologien ved bruk av fiber gjør at man kan få tilnærmet
ubegrenset hastighet mot internett. F.eks kan Bredbåndsservice allerede nå levere linjer
opp til 100Mbit/s. Fiber er også kjent for å være enda mer stabilt enn bredbånd gjennom
kabel. Pga. den store hastigheten på fiber kan man kjøre telefon, hdtv og internett
gjennom samme fiberen uten at det går utover kvaliteten

Fellesmåling av strøm 
På Generalforsamlingen i 2007 ble det fattet vedtak om at styret gis fullmakt til å si opp
avtalen om fellesmåling av strøm når dette synes formålstjenlig, og senest i 2009. Etter
styrets vurdering er det både fordeler og ulemper med fellesmåling av strøm. Fordelene er
at felles strøminnkjøp kan gi betydelige kvantumsrabatter og således lavere strømpriser
for både beboerne og borettslaget som sådan. Ulempene er at fellesmåling ikke gir den
enkelte beboer mulighet til å inngå egne avtaler, slik at valgfrihet blir noe mer begrenset.
Når styret har valgt fellesmåling, er dette ut fra en helhetlig vurdering om at en slik løsning
vil gi lavere utgifter til strøm enn hva den enkelte beboer selv kan klare ha oppnådd i
gjennomsnitt.
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Nåværende kraftforvaltningsavtale som OBOS har fremforhandlet med LOS og sin
energirådgiver Energipartner, utløp 31.12.08. OBOS har tegnet ny avtale gjeldende for 3
år fra og med 01.01.09. OBOS er meget godt fornøyd med den avtalen som er i dag.
Målet til Energipartner er å ligge 10 % under spot-pris på Nordpool (kraftbørsen). Dette
har de klart i 3 år nå og ifølge OBOS er dette meget bra i et svært uforutsigbart
strømmarked.

Etter en nærmere vurdering, har styret kommet frem til at dagens avtale med OBOS og
LOS har vært fordelaktig. Styret har derfor valgt å fortsette avtalene om fellesmåling. Vi
har imidlertid klart å få en avtale med OBOS og LOS som gjør det mulig for Enerhaugen
borettslag å gå ut av gjeldende avtale om fellesmåling ved utgangen av 2009, dersom
dette er ønskelig. Enkelte beboere har reagert på at LOS har et høyt fakturagebyr (75
kroner pr faktura). Vi vil i den sammenheng minne om at det er mulig å inngå fakturaavtale
(e-faktura) som reduserer gebyret til 50 kroner per faktura.

Styret vil foreta en nærmere vurdering av avtalen om fellesmåling med OBOS i løpet av
året og eventuelt si opp denne dersom det viser seg at den ikke er lønnsom.

Informasjonsmøte for beboerne 
Etter forslag om beboermøter, behandlet på fjorårets generalforsamling, og vedtak om ett
beboermøte årlig i første omgang, inviterte styret til informasjonsmøte 20.10.08.
Påmeldingsfrist var opplyst om i forkant gjennom Ener’n og det var syv som meldte sin
interesse og møtte. Det ble ytret ønske om mer utebelysning, fjerning av avfall ned mot
Åkebergveien, tilbud på stoppekraner, samt ønske om justeringer av tidsinnstillingen på
tørketromlene i vaskeriene.

Forslag om utebelysning og stoppekraner er i stor grad fulgt opp av styret, se omtale
nedenfor. Når det gjelder avfall i grenseområdene til Enerhaugen borettslags eiendom, er
dette noe styret vil arbeide videre med for å sikre bedre rutiner på dette området. Styret vil
også se nærmere på tidsinnstilling og priser i vaskeriene når det er høstet noe mer
erfaring med dagens ordning. Det vises også til omtale av vaskeriene ovenfor.

Etter styrets vurdering kom det konstruktive tilbakemeldinger fra beboerne på møtet, og
styret er derfor positive til å fortsette med et slikt møte en gang i året. Da fortrinnsvis om
høsten.

Utebelysning 
For å forhindre bilinnbrudd og lignende, har vi montert to lyskastere på hjørnet og bak ved
E 7 ut mot parkeringsområdene. Vi har også montert en ny bak E 5.
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Stoppekraner 
Vi gjennomførte en anbudskonkurranse vedrørende tilbud på stoppekraner til beboerne.
Rørteknikk kom med det beste tilbudet - kr.3500 inkl. mva. Tilbudet inkluderte 2 stk ½ ”
stoppekraner og nødvendige omgjøringer på røranlegget. Prisen forutsatte bestilling av
minimum 10 boenheter. Rørteknikk har foretatt utskiftning på 12 leiligheter.

Skifte av vaktselskap
Styret har forhandlet ferdig og iverksatt den nye vaktordningen med vår nye
samarbeidspartner Vaktservice. Vi er så langt godt fornøyd med vaktholdet som utføres,
og at vi har fått redusert pris i forhold til vårt tidligere vaktselskap, Securitas.

Heistjenester
Styret har utredet hvorvidt det var lønnsomt å skifte leverandør av heistjenester, fra Kone
til Ribe. Etter en gjennomgang av tilbud, viste det seg at det ikke var lønnsomt å bytte.
Styret er tilfreds med samarbeidet for øvrig med Kone.

Vannlekkasjer 
Borettslaget har også i denne perioden hatt en del vannskader. Det har vært rørbrudd,
men også skader som følge av feil lufting av radiator.

Styret oppfordrer igjen alle beboere til å finne ut hvor i leiligheten stoppekranene sitter, og
å sjekke at disse virker. Dette kan bidra sterkt til å begrense skadeomfanget. Det samme
gjelder røropplegget inne i leiligheten. Ser rørleggerarbeidet under vasken ut til å være
utført av godkjent rørlegger? Er opplegget til vaskemaskinen lagt riktig?

I et borettslag som vårt er det viktig at alle gjør det de kan for å forhindre skader. Slik kan
man være med på å spare penger både for fellesskapet og seg selv.

Styremøter og Ener’n
Styret har i perioden 2008/2009 avholdt 23 styremøter og gitt ut to utgaver av
borettslagets avis, Ener’n.

Mål og planer for neste periode 

Oppussing av inngangspartiene
Som nevnt ovenfor, holder vi på med å innhente tilbud på oppgradering av
inngangspartiene og håper vi kan komme i gang med dette ganske snart.

Inngangsdører til leilighetene
Vi vil også etter hvert innhente tilbud på inngangsdører til leilighetene. Det ble vedtatt på
generalforsamlingen i 2006 at styret skulle utrede utskifting av dørene. I innkallingen til
generalforsamling i 2007 ble det opplyst om at dette arbeidet var forsinket grunnet en
konflikt med vår tidligere dørleverandør Francke. Avtalen med Francke utløp 2008 og vi
står nå fritt til å velge ny dørleverandør. Styret har som mål at det i løpet av 2009 vil bli
utarbeidet et tilbud til alle beboere om mulighet til å kjøpe ny inngangsdør for de som
ønsker det.
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Tilbud om bedre og rimeligere bredbåndsløsning til alle beboere
Det vises til omtale av bredbåndsløsning ovenfor. Styret har som mål å få på plass et
tilbud om bedre og rimeligere bredbåndsløsning til alle beboerne i løpet av året.

Reduserte fellesutgifter
Styret har i denne perioden gått aktivt inn for å redusere borettslagets felleskostnader.
Dette har gitt gode resultater og styret vil fortsette å lete etter nye innsparingsmuligheter. I
første omgang vil styret innhente nye anbud på bl.a. felles vasketjeneste, forsikring av
bygningsmassen, rimeligere og bedre bredbåndstilbud og forsøke å øke leieinntekter på
antenner som alt er montert på bygningen.

BEMERKNINGER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2008

REGNSKAP FOR BORETTSLAG

Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld,
finansielle stilling og resultat. Informasjon om borettslagets forventede økonomiske
utvikling er omtalt i årsberetningens punkter om kostnadsutvikling og budsjett for 2009.

Årsregnskapet for 2008 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes
herved at forutsetningen om fortsatt drift er til stede.

Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie
verdiforringelse av bygningene og at virkelig verdi av bygningene er høyere enn den
bokførte verdien som står oppført i regnskapet.

RESULTAT

Årets resultat på kr 3 851 264,- som fremkommer i resultatregnskapet, foreslås overført til
egenkapital.

DISPONIBLE MIDLER

Borettslagets disponible midler per 31.12.2008 utgjør kr. 9 082 652,-.

INNTEKTER

Driftsinntektene i 2008 var totalt kr 17 159 355,- mot budsjettert kr 17 023 000,-. Det er
ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet, verken hva gjelder totalbeløpet eller de
enkelte inntektsposter.

KOSTNADER

Driftskostnadene i 2008 var totalt kr 11 525 404,- mot budsjettert kr 14 345 000,-.

For øvrig vises til de enkelte tallene i resultatet og til balansen, samt de etterfølgende
regnskapsnotene (se bakerst i årsregnskapet).

Styret er ikke kjent med hendelser etter 31.12.2008 som påvirker regnskapet i vesentlig
grad.
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KOSTNADSUTVIKLING FOR 2009

KOMMUNALE AVGIFTER       

Vann og avløpsavgiften øker med 3,5%.
Renovasjonsavgiften øker med 4,6%.

LÅN

Borettslaget har 2 lån i OBOS til en flytende rentesats 6,80% pr. 31.12.08.

Gjenværende løpetid på lån 1 gitt beboerne i forbindelse med el-arbeid i leilighetene,
er 5 år.

Gjenværende løpetid på lån 2 er 16 år.

Borettslaget har 1 lån i Husbanken til en flytende rentesats 6,30% pr. 31.12.09.

Gjenværende løpetid er 19 år.

For opplysninger om opprinnelig lånebeløp og aktuell restsaldo på borettslagets lån
henvises det til note i regnskapet.

RENTER PÅ BORETTSLAGETS INNSKUDD

Renter på driftskonto i OBOS var 0,35% per 26.1.2009.
Renter på sparekonto i OBOS var per 26.1.2009:
4,60% under 0,5 millioner
4,70% mellom 0,5 millioner og 2 millioner
5,00% over 2 millioner

FORRETNINGSFØRERHONORARET

Forretningsførerhonoraret for 2009 øker med 5% til kr 286 814,-.

MEDLEMSKONTINGENTEN

Medlemskontingenten til OBOS er kr 200,- per andelsleilighet for 2009.

REVISJONSHONORARET

Revisjonshonoraret øker tilsvarende konsumprisindeksen.

FORSIKRING

Bygningsforsikringen øker fra 2008 til 2009 med ca. 9,3%. Dette skyldes at indeksen som
reflekterer prisoppgangen på håndverkstjenester har økt tilsvarende. Denne
indeksøkningen er lik for alle forsikringsselskaper. Ut over dette foretar
forsikringsselskapene individuell prisjustering med bakgrunn i boligselskapets egen
skadesituasjon.
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Forsikringspremien for vårt borettslag gikk opp med 5,64%.

STRØMPRISENE

Strømprisen i Norge varierer med årstidene. Normalt stiger den i vinter halvåret og
reduseres i sommerhalvåret. Dette og andre faktorer som påvirker kraftprisene gjør det
vanskelig å spå utviklingen i strømprisene.

Den totale strømprisen til en forbruker består av tre komponenter:
 Kraftpris som dekker kostnadene ved å produsere og selge den elektriske kraften

utgjør ca. 44% av total strømpris (betales til kraftleverandør).
 Nettleie for transport av den elektriske kraften  utgjør ca. 22% av total strømpris

(betales til nettselskapet).
 Statlige avgifter, det vil si forbruksavgift, avgift til Energifondet og merverdiavgift,

utgjør ca. 34% av total strømpris.

BUDSJETT 2009

Til orientering for generalforsamlingen har styret satt opp en oversikt over beregnede
driftsinntekter og driftkostnader i 2009. Tallene er vist som egen kolonne lengst til høyre i
resultatoppstillingen. Budsjettet viser et forventet driftsresultat på kr 2 776 000,- og en
forventet endring i resultatet på kr 609 000,-.

Når det gjelder de øvrige kostnadene, er det regnet med en generell prisøkning på ca.
2,5% i 2009.

I posten drift og vedlikehold er det beregnet kr 3 000 000,- til større vedlikehold som
omfatter dørcalling og inngangspartier.

Driften i 2009 forutsetter verken nye låneopptak eller økning av felles-kostnadene.
Nåværende felleskostnader vil ifølge budsjettet øke borettslagets disponible midler.

For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet, som er utarbeidet på bakgrunn av de
planer for 2009 som foreligger og de endringer neste år som er omtalt tidligere i
årsberetningen.

Oslo, 17.02.2009
I styret for Enerhaugen Borettslag

Christin Stulen /s/ Stian Brekmo /s/ Anne Sundqvist /s/

 Simon Ladderud Stende /s/ Stig Ove Gravdal /s/ Heidi Bergsli /s/



PricewaterhouseCoopers AS
Postboks 748
NO-0106 Oslo
Telefon   02 316
Telefaks   23 16 10 00

Kontorer: Arendal Bergen Drammen Fredrikstad Førde Hamar Kristiansand Mo i Rana Molde Måløy Narvik Oslo Stavanger Stryn Tromsø Trondheim
Tønsberg Ålesund
PricewaterhouseCoopers navnet refererer til individuelle medlemsfirmaer tilknyttet den verdensomspennende PricewaterhouseCoopers organisasjonen
Medlemmer av Den norske Revisorforening    Foretaksregisteret: NO 987 009 713
www.pwc.no

Til generalforsamlingen i Enerhaugen Borettslag

Revisjonsberetning for 2008

Vi har revidert årsregnskapet for Enerhaugen Borettslag for regnskapsåret 2008, som viser et
overskudd på kr. 3 851 264. Vi har også revidert opplysningene i årsberetningen om
årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift. Årsregnskapet består av resultatregnskap,
balanse, oppstilling over disponible midler og noteopplysninger. Regnskapslovens regler,
forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag og norsk god regnskapsskikk er
anvendt ved utarbeidelsen av regnskapet. Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av
borettslagets styre. Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold
til revisorlovens krav.

Vi har utført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder
revisjonsstandarder vedtatt av Den norske Revisorforening. Revisjonsstandardene krever at vi
planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet
som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede
regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og
presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter revisjon
også en gjennomgåelse av borettslagets formuesforvaltning og regnskaps- og intern
kontrollsystemer. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse.

Vi mener at
 årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av

borettslagets økonomiske stilling 31. desember 2008 og av resultatet i regnskapsåret i
overensstemmelse med norsk god regnskapsskikk

 ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og
dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med norsk lov og god bokføringsskikk

 opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og om forutsetningen om fortsatt drift er
konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

Uten at det har betydning for konklusjonen i avsnittet over, vil vi presisere at ingen av
budsjettallene som fremkommer i regnskapet er revidert. Videre vil vi presisere at borettslaget
har negativ egenkapital pr 31.desember 2008. Det vises til omtale i note 17.

Oslo, 17. februar 2009
PricewaterhouseCoopers AS

Cato Grønnern /s/
Statsautorisert revisor

http://www.pwc.no/
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54 ENERHAUGEN

INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET

Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven, forskrift om
årsregnskap og årsberetning for borettslag, samt god regnskapsskikk.

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.

Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett

2008 2007 2008 2009

A.  DISP. MIDLER PR. 01.01 6 701 300 3 832 798 6 701 300 9 082 652

B. ENDRING I DISP. MIDLER:
Årets resultat (se res.regnskap) 3 851 264 4 049 477 1 673 000 609 000
Tilbakeføring av avskrivning 15 9 986 5 825 0 -10 000
Tillegg salgssum anl. midler 15 0 11 825 0 0
Fradrag kjøpesum anl.midler 15 0 -69 900 0 0
Fradrag for avdrag på langs. lån 18 -1 469 898 -1 088 725 -1 543 000 -1 430 000
Red. annen langs. gjeld -10 000 -40 000 0 0
B. ÅRETS ENDR. I DISP. MIDLER 2 381 352 2 868 502 130 000 -821 000

C. DISP. MIDLER PR. 31.12 9 082 652 6 701 300 6 571 300 7 781 652

SPESIFIKASJON AV DISPONIBLE MIDLER

Omløpsmidler 9 957 869 7 697 223
Kortsiktig gjeld -875 217 -995 923
C. DISPONIBLE MIDLER PR. 31.12 9 082 652 6 701 300

54  -  ENERHAUGEN
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RESULTATREGNSKAP

Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett

2008 2007 2008 2009

DRIFTSINNTEKTER:
Innkrevde felleskostnader 2 16 830 112 16 841 651 16 958 000 17 077 000
Vaskeri 91 354 50 470 35 000 35 000
Andre inntekter 3 237 889 1 718 671 30 000 126 000
SUM DRIFTSINNTEKTER 17 159 355 18 610 792 17 023 000 17 238 000

DRIFTSKOSTNADER:
Personalkostnader 4 -960 181 -934 486 -975 000 -975 000
Styrehonorar 5 -235 000 -235 000 -235 000 -260 000
Avskrivninger 15 -9 986 -5 825 0 -10 000
Revisjonshonorar 6 -11 474 -10 876 -12 000 -12 000
Andre honorarer -15 000 -15 000 -15 000 -20 000
Forretningsførerhonorar -273 156 -267 800 -281 000 -287 000
Konsulenthonorar 7 -16 717 -434 802 -150 000 -150 000
Medlemskontingent OBOS -94 000 -94 000 -94 000 -94 000
Drift og vedlikehold 8 -1 560 740 -2 778 069 -3 800 000 -3 000 000
Forsikringer -948 346 -917 364 -1 003 000 -1 037 000
Kommunale avgifter 9 -1 271 543 -1 133 088 -1 280 000 -1 321 000
Energi/ fyring 10 -4 157 348 -3 894 711 -5 000 000 -5 000 000
Kabel- / TV-anlegg -721 582 -712 638 0 -800 000
Andre driftskostnader 11 -1 250 331 -1 458 570 -1 500 000 -1 500 000
SUM DRIFTSKOSTN. -11 525 404 -12 892 228 -14 345 000 -14 466 000

DRIFTSRESULTAT: 5 633 952 5 718 564 2 678 000 2 772 000

FINANSINNTEKT/ KOSTNAD:
Finansinntekter 12 391 824 181 126 100 000 300 000
Finanskostnader 13 -2 174 512 -1 850 213 -1 105 000 -2 463 000
RES. FINANSINNT/KOSTN. -1 782 688 -1 669 087 -1 005 000 -2 163 000

ÅRSRESULTAT 3 851 264 4 049 477 1 673 000 609 000

Overføringer:
Reduksjon udekket tap 3 851 264 4 049 477
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BALANSE
Note 2008 2007

EIENDELER

ANLEGGSMIDLER
Bygninger 14 27 438 000 27 438 000
Tomt 1 623 875 1 623 875
Varige driftsmidler 15 54 097 64 083
SUM ANLEGGSMIDLER 29 115 972 29 125 958

OMLØPSMIDLER
Kundefordringer 9 702 9 702
Kortsiktige fordringer 16 158 494 20 522
Driftskonto i OBOS 1 133 074 3 340 631
Sparekonto i OBOS 8 656 598 4 326 368
SUM OMLØPSMIDLER 9 957 869 7 697 223

SUM EIENDELER 39 073 841 36 823 181

EGENKAPITAL OG GJELD

EGENKAPITAL
Innskutt egenkapital 470 * 100 47 000 47 000
Udekket tap 17 -4 757 045 -8 608 309
SUM EGENKAPITAL -4 710 045 -8 561 309

GJELD

LANGSIKTIG GJELD
Pant- og gjeldsbrevlån 18 37 396 969 38 866 867
Borettsinnskudd 19 4 964 000 4 964 000
Annen langsiktig gjeld 20 547 700 557 700
SUM LANGSIKTIG GJELD 42 908 669 44 388 567

KORTSIKTIG GJELD
Leverandørgjeld 92 943 205 876
Skyldig offentlig myndigheter 21 66 440 75 150
Påløpne renter 427 046 334 890
Påløpne avdrag 202 283 233 628
Depositum vaskekort 0 64 450
Annen kortsiktig gjeld 22 86 504 81 929
SUM KORTSIKTIG GJELD 875 217 995 923

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 39 073 841 36 823 181
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Pantstillelse 23 48 977 800 48 977 800
Garantiansvar 0 0

OSLO, 31.12.2008 / 17.02.2009
STYRET FOR ENERHAUGEN

CHRISTIN STULEN /s/   ANNE SUNDQVIST /s/   STIAN BREKMO /s/

SIMON LADDERUD STENDE /s/   STIG OVE GRAVDAL /s/   HEIDI BERGSLI /s/
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NOTE: 1
REGNSKAPSPRINSIPPER

NOTE: 2
INNKREVDE FELLESKOSTNADER
Felleskostnader 10 945 032
Parkeringsleie 94 168
Garasjeleie 745 017
Brensel 4 485 228
Lokaler 266 098
Diverse el-arb 19 296
Strøm/lys 57 360
Lån/Renter, el-lån beboere 404 256
SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER 17 016 455
REDUKSJON GRUNNET TOMME LEIEFORHOLD
Parkeringsleie -13 680
Garasjeleie -25 435
Lokaler -141 659
Diverse el-arb Sigma -5 569
SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER 16 830 112

NOTE: 3
ANDRE INNTEKTER
Lokale-/lagerleie 1 200
Mobile Norway 78 182
Hafslund 48 889
If Skadeoppgjør 60 017
Salg nøkler 9 000
Avstemming overskudd 143
Sopran AS 2 223
Antenner (Telenor) 26 035
Tilbakeført faktura fra 2006 (Tronslien) 12 200
SUM ANDRE INNTEKTER 237 889

NOTE: 4
PERSONALKOSTNADER
Ordinær lønn, fast ansatte -600 229
Overtid -90 676
Påløpne feriepenger -82 909
Fri bolig -83 244
Naturalytelser, fri bil, etc. speil 83 244
Arbeidsgiveravgift -159 226
Pensjonskostnader -12 382
AFP - pensjon -9 120
Yrkesskadeforsikring -3 600
Arbeidsklær -2 040
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SUM PERSONALKOSTNADER -960 181
Det har gjennomsnittlig vært sysselsatt 2 årsverk i selskapet.
Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk
tjenestepensjon, og har etablert pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i denne lov.

NOTE: 5
STYREHONORAR
Honorar til styret gjelder for perioden 2007/2008, og er på kr 235 000

NOTE: 6
REVISJONSHONORAR
Revisjonshonoraret er på kr 11 474
og er i sin helhet knyttet til revisjon.

NOTE: 7
KONSULENTHONORAR
Juridisk bistand -3 063
Andre konsulenthonorarer -13 655
SUM KONSULENTHONORAR -16 717

NOTE: 8
DRIFT OG VEDLIKEHOLD
Drift/vedlikehold bygninger -395 532
Drift/vedlikehold VVS -306 058
Drift/vedlikehold elektro -114 865
Drift /vedlikehold utvendig anl. -141 487
Drift/vedlikehold heisanlegg -299 673
Drift/vedlikehold fyringsanlegg -79 341
Drift/vedlikehold brannsikring -1 501
Drift/vedlikehold vaskerianlegg -100 454
Drift/vedlikehold ventilasj.anl. -28 790
Drift/vedlikehold garasjeanlegg -75 039
Egenandel forsikring -18 000
SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD -1 560 740
Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse
av bygningene.
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NOTE: 9
KOMMUNALE AVGIFTER
Vann- og avløpsavgift -891 314
Renovasjonsavgift -380 229
SUM KOMMUNALE AVGIFTER -1 271 543

NOTE: 10
ENERGI / FYRING
Elektrisk energi -593 515
Fjernvarme -3 563 833
SUM ENERGI / FYRING -4 157 348

NOTE: 11
ANDRE DRIFTSKOSTNADER
Container -131 520
Verktøy og redskaper -12 323
Telefon-/kontormaskiner -3 598
Driftsmateriell -608
Lyspærer og sikringer -25 633
Renhold ved firmaer -700 157
Vaktservice -204 449
Kontor- og datarekvisita -22 818
Trykksaker -19 241
Aviser, tidsskrifter, faglitteratur -625
Møter, kurs, oppdateringer mv -1 980
Andre kostnader tillitsvalgte -1 401
Andre kontorkostnader -15 369
Telefon/bredbånd -64 535
Porto -25 730
Drivstoff biler, maskiner osv -2 636
Vedlikehold biler/maskiner osv -9 723
Bilgodtgjørelse -1 142
Bank og kortgebyr -4 841
Velferdskostnader -2 001
SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER -1 250 331

NOTE: 12
FINANSINNTEKTER
Renter av driftskonto i OBOS 61 594
Renter bank 330 230
SUM FINANSINNTEKTER 391 824
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NOTE: 13
FINANSKOSTNADER
Utbedringslån Husbanken -1 089 545
OBOS lån 1 -124 085
OBOS lån 2 -950 544
Termingebyr Husbank -60
OBOS garantiprovisjon -5 688
OBOS termingebyr -720
Oppbevaringsgebyr -1 880
Renter leverandørgjeld -1 990
SUM FINANSKOSTNADER -2 174 512

NOTE: 14
BYGNINGER
Kostpris/Bokf.verdi 1966 27 438 000
SUM BYGNINGER 27 438 000
Tomten ble kjøpt i 1986
Gnr.230/bnr.305 M. flere
Tjenesteleilighet hvor innskudd ikke er beregnet: Nr. 1007 og 3020
Bygningene er ikke avskrevet, styret har i stedet vurdert om tilstrekkelig vedlikehold er
gjennomført, jfr. note om drift og vedlikehold.

NOTE: 15
VARIGE DRIFTSMIDLER
Feie/sugemaskin
Tilgang 1998 78 720
Avskrevet tidligere -78 719

1
Gressklipper nr. 1
Tilgang 1995 32 841
Avskrevet tidligere -32 840

1
Gressklipper nr. 2
Tilgang 2007 69 900
Avskrevet tidligere -5 825
Avskrevet i år -9 986

54 089
Gressklipper
Tilgang 1994 34 820
Tilgang 2003 56 698
Avgang 2005 -34 820
Avskrevet tidligere -56 697

1
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Kopimaskin
Tilgang 1998 10 947
Tilgang 2001 19 530
Avgang 2005 -10 947
Avskrevet tidligere -19 529

1
Sandspreder 1
Tilgang 2003 20 956
Avskrevet tidligere -20 955

1
Sotsuger
Tilgang 1997 15 375
Avskrevet tidligere -15 374

1
Støvsuger
Tilgang 1987 19 254
Avskrevet tidligere -19 253

1
Traktor
Tilgang 2003 435 318
Avskrevet tidligere -435 317

1
SUM VARIGE DRIFTSMIDLER 54 097

SUM ÅRETS AVSKRIVNINGER -9 986

NOTE: 16
KORTSIKTIGE FORDRINGER
Fordringer/håndkasse for ansatte/tillitsvalgte 170
Feilført faktura fra Hammersborg forsikring på feil
selskap

124 585

Andre forskudd 33 739
SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER 158 494
Posten "Andre forskudd" inkluderer mottatte, ikke betalte fakturaer som vedrører 2008,
med motpost i leverandørgjeld. Kostnadsføring og utbetaling vil skje i 2009.

NOTE: 17
UDEKKET TAP (NEGATIV EGENKAPITAL)
Balansen i årsregnskapet viser negativ egenkapital. Dette skyldes at eiendelene, deriblant
bygningene, står bokført til opprinnelige priser.
Konsekvensen av dette er at de balanseførte verdiene av eiendelene ikke gjenspeiler
markedsprisen. Erfaring med omsetning av enkeltleiligheter gir informasjon om at den
totale verdien av borettslagets eiendommer er høyere enn den balanseførte verdi. Dermed
vurderes den faktiske egenkapital til å være positiv av styret i borettslaget.
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NOTE: 18
PANT- OG GJELDSBREVLÅN
Husbanken
Renter 31.12.08: 6,30%, løpetid 25 år
Opprinnelig 2002 -22 340 000
Nedbetalt tidligere 233 488
Nedbetalt i år 676 789

-21 429 724
OBOS Lån 1
Renter 31.12.08: 6,80%, løpetid 10 år
Opprinnelig 2003 -3 307 283
Nedbetalt tidligere 1 273 202
Nedbetalt i år 301 266

-1 732 815
OBOS Lån 2
Renter 31.12.08: 6,80%, løpetid 20 år
Opprinnelig 2004 -16 600 000
Nedbetalt tidligere 1 873 726
Nedbetalt i år 491 843

-14 234 431
SUM PANT- OG GJELDSBREVLÅN -37 396 970
SUM ÅRETS BETALTE AVDRAG 1 469 898

NOTE: 19
BORETTSINNSKUDD
Opprinnelig 1966 -4 964 000
SUM BORETTSINNSKUDD -4 964 000

NOTE: 20
ANNEN LANGSIKTIG GJELD
Innskudd lokaler og garasjer -547 700
SUM ANNEN LANGSIKTIG GJELD -547 700

NOTE: 21
SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER
Forskuddstrekk -33 021
Skyldig arbeidsgiveravgift -33 419
SUM SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER -66 440

NOTE: 22
ANNEN KORTSIKTIG GJELD
Feriepenger -82 904
Leie betalt for 3 år -3 600
SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD -86 504
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NOTE: 23
PANTSTILLELSE
Av anleggets bokførte gjeld er kr 42 563 253 sikret ved pant.
Eiendommen som er stillet som sikkerhet hadde pr. 31.12.2008
en bokført verdi på kr 29 061 875
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Forslag til generalforsamlingen.

1: Renhold, brannsikring og utskifting av ytterdørene (inngangsdørene
til leilighetene)

Fra Ingrid L. Andersen, Smedgata 32:

”Renhold i vaskerom
I dag er det opp til beboerne selv å holde vaskerommet rent. Dette fungerer i alle fall ikke i
Smedgata 32, og det er utrolig skittent der. Jeg tror ikke det er realistisk at beboerne tar
ansvar for dette. Jeg foreslår derfor at firmaet som leies inn for å vaske korridorer og
trapper også betales for å gjøre rent i vaskerommene.

Brannsikring/Røykvarslingsanlegg
Jeg mener borettslaget bør vurdere om brannsikkerheten er god nok. Det finnes ikke noe
sentralt røykvarslingsanlegg, og ytterdørene i Smedgata 32 er ifølge mitt prospekt (2007)
”ikke brannklassifisert”. I en del leiligheter er det heller ingen andre rømningsveier enn det
vanlige trappeløpet – eller vinduet.
Jeg foreslår derfor:

1. At det vurderes å anskaffe et sentralt røykvarslingsanlegg. Skulle det oppstå brann
er det essensielt med tidlig varsling slik at folk kan komme seg ut i tide.

2. I generalforsamlingen 2006 ble det vedtatt utredning av felles utskifting av
ytterdører. Om utfallet var negativt mener jeg dette bør tas opp til ny vurdering.”.

Styrets kommentar vedr. røykvarslingsanlegg:
Når det gjelder forslaget om sentralt røykvarslingsanlegg, anbefaler ikke styret dette. Ved
innkjøp av såkalt seriekoblet brannvarslingsanlegg kan man for eksempel sørge for å ha
seriekoblet anlegg internt, dvs. at dersom brannvarsleren i en leilighet slår ut, slår alarmen
i hele blokka ut. Er man uheldig med matlaging kan man altså risikere full evakuering av
hele blokka. Den andre løsningen er at man har en alarm koblet direkte til brannvesenet.
Da vil brannvesenet rykke ut for hver alarm som går og som ikke blir kjapt meldt inn som
falsk alarm. Dette kan da bli ganske kostbart for borettslaget. Det blir altså en svært
kostbar affære uansett hvordan man legger opp til en slik løsning.

Alt i alt skal man ikke glemme at det i tillegg til den obligatoriske brannslukkeren i hver
leilighet også er flere brannslukkere i samtlige felles ganger, det er også to alternative
fluktveier i hver felles gang og i hver leilighet. Dersom det stemmer at det i noen leiligheter
ikke er andre rømningsveier enn det vanlige trappeløpet skal styret se nærmere på
løsninger i disse leilighetene, men utenom dette mener styret at brannsikkerheten i
borettslaget er bra.

Styrets innstilling:  Vedtas ikke.
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Styrets kommentar vedr. utskifting av inngangsdørene til leilighetene:
Det ble vedtatt på generalforsamlingen i 2006 at styret skulle utrede utskifting av dørene. I
innkallingen til generalforsamling i 2007 ble det opplyst om at dette arbeidet var forsinket
grunnet en konflikt med vår tidligere dørleverandør Francke. Avtalen med Francke utløp
2008 og vi står nå fritt til å velge ny dørleverandør.

Styrets innstilling:  Styret skal i løpet av 2009 innhente tilbud på
inngangsdører til beboerne.

Styrets kommentar vedr. vask av fellesvaskeriene:
Når det gjelder forslaget om vask i fellesvaskeriet, holder vi nå på å vurdere nye
renholdsfirmaer og i den forbindelse undersøke utvidede vaskemuligheter.

Styrets innstilling:  Styret skal undersøke nærmere.

2: Vask av vinduene i korridorene

Fra Joakim Torssander og Lene Sagen, Enerhauggata 3:

”Hver enkelt leilighet har i dag ansvaret for å vaske vinduene i korridoren x-antall ganger i
løpet av et år. Dette er en ordning som fungerer meget dårlig. Vi vil tro at dette stort sett
gjelder alle korridorene i samtlige blokker.
Derfor foreslår vi:
At vask av korridorvinduene inkluderes i den avtalen vi i dag har med renholdsfirma som
vasker fellesarealene. Vi ønsker at det på generalforsamlingen foreligger et anbud på
denne tilleggstjenesten slik at vi kan se om dette vil ha noen større innvirkning på
felleskostnadene.”.

Styrets kommentar:
Som nevnt til forslag 1, holder vi nå på å vurdere nye renholdsfirmaer og i den forbindelse
undersøke utvidede vaskemuligheter. Vi har i skrivende stund innhentet et tilbud hvor
vindusvask blir ca. 50.000 pr vask.

Styrets innstilling:  Styret skal undersøke nærmere.

3: Vindusvasking i ganger

Fra Tove Kjær, Enerhauggata 7:

”Rengjøringsbyrå som vasker ganger bør også vaske vinduer 3 – 4 ganger i året. Dette
begrunnes med at nåværende ordning, der alle beboere er ansvarlige for vasking ikke
fungerer. De som vasker, har grunn til å ergre seg over de som ikke oppfyller sine
forpliktelser.”.

Styrets kommentar:
Se under forslag 2.

Styrets innstilling:  Styret skal undersøke nærmere.
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4: Garasjene - avvikle depositumsordningen

Fra Styret:
”Leien for en garasjeplass er i dag på mellom 260 og 375 kroner per måned og samlede
leieinntekter utgjør vel 1 mill. kroner i året. I dag leies 60 plasser ut til 260 kroner per
måned. Grunnen til at disse har lavere garasjeleie er at de har innbetalt et depositum på
mellom 5 000 kroner og 10 000 kroner. Begrunnelsen for depositumsordningen var i sin tid
sikkerhet for eventuelle utgifter borettslaget kunne få på leietager. For noen år siden
vedtok et styre at det ikke lenger skulle være mulig å betale slikt innskudd, men de som
allerede hadde betalt depositum kunne fritt velge om de ville fortsette ordningen.

Styret ønsker nå å avvikle depositumsordningen og utbetale beløpet til de aktuelle
leietagerne. Begrunnelsen er at vi ønsker lik ordning for alle som leier garasjeplass.
Samtidig som en slik felles ordning gir oss bedre oversikt. Det vil bli sendt ut brev til de
beboere dette gjelder. Frist for å kreve depositumet utbetalt vil bli satt til 1. juli 2009.
Videre tilrår styret at garasjeleien for disse plassene blir satt til samme nivå som for de
øvrige garasjeplassene, dvs. til kr 375.”.

Styrets innstilling: Ordningen med depositum for garasjeplasser blir avviklet fra og
med 1. juli 2009 og leien for disse settes til kr 375, lik de øvrige.
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VALGKOMITEEN INNSTILLER FØLGENDE PERSONER:

A. Som styreleder for 1 år foreslås:

 Christin Stulen Enerhauggata 5

B. Som styremedlemmer for 2 år foreslås:

Bjørnar Paulsen  Enerhauggata 7
Kristian Sørlie  Enerhauggata 7

  Styremedlemmer som ikke er på valg:

 Simon Ladderud Stende  Enerhauggata 7
 Stig Ove Gravdal  Enerhauggata 7
  Stian Brekmo  Enerhauggata 1

C. Som varamedlemmer for 1 år foreslås:

  Lene Sagen Enerhauggata 3

D. Som valgkomité for 1 år foreslås:

Leif Pareli  Enerhauggata 5
Eivind Åse  Smedgata 34 
 Randi Krogstad  Enerhauggata 3

E. Som delegert til obos generalforsamling foreslås:

 Christin Stulen Enerhauggata 5

  Som vara for delegert til obos generalforsamling foreslås:

  Stian Brekmo  Enerhauggata 1

F. Som garasjeansvarlig foreslås:

 Eivind Åse, leder Smedgata 34 

Komiteen har i sitt arbeid hatt likestillingslovens bestemmelser in mente, i tillegg til lagets
egne tradisjoner, med at styret sammensettes slik at det har størst mulig spredning i
lagets bygninger m.m. De generelle problemer med i det hele tatt å finne villige kandidater
har medført at det dessverre ikke har vært mulig å holde oppe slike fordelingskrav.

Oslo 23. februar 2009

Leif Pareli (sign.)      Eivind Åse (sign.)  Randi Krogstad (sign.)


