
•  Innkalling   
•  Årsrapport
•  Regnskap

Generalforsamling 2018

Returadresse:
OBOS

Postboks 6666
St. Olavs plass 

0129 Oslo

Hammersborg torg 1
Postboks 6666 
St. Olavs plass
0129 Oslo

Telefon: 22 86 55 00
www.obos.no 
E-post: forvaltnings-
avdelingen@obos.no

OBOS Østfold
Nygaardsgata 28
1606 Fredrikstad

OBOS Rogaland
Langflåtveien 29
4017 Stavanger

OBOS Stor-Bergen
Vestre Strømkaien 7
5008 Bergen

OBOS Vestfold
Storgaten 20
3126 Tønsberg

OBOS Innlandet
Vangsvegen 143
2321 Hamar

OBOS Nordvest
Ystenesgata 6B
6003 Ålesund

Ta vare på dette 
heftet, du kan få bruk 
for det senere, f.eks. 
ved salg av boligen.

S.nr.: 0054
Enerhaugen Borettslag



 

Styrets oppgaver 

 

Det årlige sameiermøtet/generalforsamlingen velger styreleder, styremedlemmer og 
eventuelt varamedlemmer. Kun myndige personer kan være styremedlemmer.  

Styrets oppgaver er å; 

• Representere selskapet utad og lede selskapet i samsvar med lov, vedtekter og 
vedtak i sameiermøte/generalforsamling 
 

• Treffe vedtak i alle saker, med mindre beslutningsmyndigheten ved lov eller vedtekter 
er flyttet til sameiermøte/generalforsamling 
 

• Godkjenne fakturaer til betaling 
 

• Vedta budsjett og sørge for forsvarlig drift 
 

• Foreta nødvendige regulering av felleskostnader 
 

• Treffe beslutning om bruk av midler til vedlikehold, bomiljøtiltak og andre 
driftsoppgaver 
 

• Forvalte og vedlikeholde selskapets fellesarealer og bygningsmasse 
 

• Inngå driftsavtaler 
 

• Godkjenne nye eiere og eventuelt behandle søknader om bruksoverlating/utleie 
 

• Påse at vedtekter og husordensregler overholdes 
 

• Behandle klagesaker 
 

• Ivareta henvendelser fra beboere 
 

• Sørge for at styremøter avholdes så ofte som nødvendig, og at det føres protokoll fra 
styremøtene 
 

• Ivareta selskapets HMS-ansvar og brannsikkerhet 

Oversikten gjelder ordinære borettslag og eierseksjonssameier. Bestemmelser i det enkelte 
selskaps vedtekter kan avvike fra oversikten. 

 

 

 

 

Forretningsførers oppgaver 

 

OBOS er i henhold til kontrakt selskapets forretningsfører. De viktigste oppgavene er: 
 
Innkreving av felleskostnader 
Effektiv innkreving og kontroll av innbetalinger, oppfølging og inkasso  
 
Regnskap og økonomistyring 
Løpende regnskapsførsel og utarbeide årsregnskap  
Oversende nødvendige oppgaver til myndighetene 
Utarbeide forslag til likviditetsbudsjett og økonomiske rapporter 
 
Eierskifter og leilighetsopplysninger 
Registrere eierskifte av leiligheter, parkeringsplasser og lignende 
Oppgi leilighetsopplysninger til meglere, banker, takstmenn etc. 
Ivareta eventuell forkjøpsrett 
 
Forvaltning og andre rådgivningstjenester 
Bistand til styret i forbindelse med generalforsamling/sameiermøte 
Oppfølging av vedtak i styremøter/generalforsamling/sameiermøte 
Rådgivning innen regnskap, økonomi, jus, forsikring, lån og sparing,  
teknisk forvaltning og drift 
 



REGISTRERINGSBLANKETT
for generalforsamling/årsmøte

Fyll ut og levér hele blanketten ved inngangen til møtelokalet.

BRUK BLOKKBOKSTAVER

Eierens navn:
         

Eierens adresse:

Leilighetsnummer:

De som ikke kan møte på generalforsamlingen/årsmøtet kan stille ved 
fullmektig. Dersom du benytter deg av denne retten, må både ovenstående 
registreringsdel og nedenstående fullmakt fylles ut.

FULLMAKT

Eier gir herved fullmakt til:

Fullmektigens navn:

å møte på generalforsamlingen/årsmøtet i 

Boligselskapets navn:

Eierens underskrift og dato:

……………………………………………………..  ……………………………

STEMMESEDDEL 1 STEMMESEDDEL 2

STEMMESEDDEL 3 STEMMESEDDEL 4 

STEMMESEDDEL 5 STEMMESEDDEL 6

STEMMESEDDEL 7 STEMMESEDDEL 8



 

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

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

 Det er kun én stemme pr. andel. 

 Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens husstand 
har rett til å være til stede og til å uttale seg.  

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

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

 En andelseier kan møte ved fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn én 
andelseier, men der flere eier en andel sammen kan de ha samme fullmektig. En 
fullmakt kan trekkes tilbake når som helst. 

 
 
Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.  
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Innkalling til generalforsamling  

Ordinær generalforsamling i Enerhaugen Borettslag 
avholdes tirsdag 03. april 2018 kl. 18.00 i St. Hallvards Kirke

 
 
Til behandling foreligger: 
 
1. KONSTITUERING 

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

 
2. ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP FOR 2017 

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

 
3. GODTGJØRELSER  

A) Styret 
B) Andre godtgjørelser 

 
4. INNKOMNE FORSLAG 

A) Garasjeleie 
B) Prioritering, økonomisk styring og bygningsmasse 
C) Renovering av bad 
D) Gjesteparkering 
E) Våre uteområder 
F) Reviderte husordensregler 
G) Retningslinjer for fyringsanlegget i Enerhaugen Borettslag 

Innkomne forslag er tatt inn som egne vedlegg. 
 
5. VALG AV TILLITSVALGTE 

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

 
Oslo, 13.02.2018 

Styret i Enerhaugen Borettslag 
 

 Rune Berge /s/           Heidi Maria Holopainen /s/      Eivind Freng Dale /s/   
Geir Erik Moen /s/                  Leif Skuterud /s/   

 
 

Protokoll fra ordinær generalforsamling publiseres på www.ebrl.no eller kan fås på papir 
ved å kontakte daglig leder. 

http://www.ebrl.no/
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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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ÅRSRAPPORT FOR 2017 
 
 
Tillitsvalgte 
Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: 
 
Styret 
Leder Rune Berge Enerhauggata 7 
Nestleder Heidi Maria Holopainen Enerhauggata 7 
Styremedlem Eivind Freng Dale Enerhauggata 1 
Styremedlem Geir Erik Moen Enerhauggata 3 
Styremedlem Leif Skuterud Pilestredet Park 20 
 

Varamedlem Kristian Bjørnhaug Enerhauggata 7 
Varamedlem Pia Moan Hasselknippe Enerhauggata 5 
 
Delegert til generalforsamlingen i OBOS 
Delegert 
Rune Berge Enerhauggata 7 
 

Varadelegert 
Heidi Maria Holopainen Enerhauggata 7 
 
Valgkomiteen 
Frode Lagset Enerhauggata 7 
Tonje Reinsvollsveen Enerhauggata 5 
Sølvi Tennstrand Enerhauggata 5 
 
Styrets medlemmer består i dag av 4 menn og 1 kvinne. Borettslaget sørger for at det ikke 
forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. 
 
Generelle opplysninger om Enerhaugen Borettslag 
Borettslaget består av 470 andelsleiligheter. I tillegg kommer 2 tjenesteleiligheter.   
Enerhaugen Borettslag er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med 
organisasjonsnummer 948152525, og ligger i bydel Gamle Oslo i Oslo kommune med 
følgende adresse: Enerhauggt 1-7 og Smedgt 8 32-34. Gårds- og bruksnummer: 230/305 
og 311. Første innflytting skjedde i 1964. Tomten, kjøpt i 1986 er på 27 700 m2. 
Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen 
bolig i foretakets eiendom (borett), og å drive virksomhet som står i sammenheng med 
dette. Borettslaget driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Borettslaget følger 
arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Styret er ikke kjent 
med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Enerhaugen Borettslag har 4 ansatte. Det 
har ikke vært innmeldt skader eller ulykker i 2017. 
 
Forretningsførsel og revisjon 
Forretningsførselen er utført av OBOS i henhold til kontrakt. Autorisert regnskapsfører 
(oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. 
Borettslagets revisor er PricewaterhouseCoopers AS. 
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KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2017 
 
Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av borettslagets eiendeler og gjeld, 
finansielle stilling og resultat. Informasjon om borettslagets forventede økonomiske 
utvikling er omtalt i årsrapportens punkt om budsjett for 2018. 
 
Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2017 er satt opp under 
denne forutsetning. 
 
Borettslaget har negativ egenkapital i balansen (udekket tap). Dette er nærmere omtalt i 
årsregnskapet under noten for udekket tap.  
 
Inntekter 
Driftsinntekter i 2017 var til sammen kr 21 054 978. Dette er kr 225 978 høyere enn 
budsjettert og skyldes en oppjustering av felleskostnaden med 15% f.o.m. 01.11.17. For 
en spesifikasjon av andre inntekter, se note 3. 
 
Kostnader 
Driftskostnadene i 2017 var til sammen kr 17 772 945. Dette er kr 1 204 945 høyere enn 
budsjettert og skyldes i hovedsak energikostnader. 
 
Resultat  
Årets resultat på kr 2 591 113 fremkommer i resultatregnskapet og foreslås overført til 
egenkapital. 
 
Disponible midler 
Borettslagets disponible midler (omløpsmidler fratrukket kortsikt gjeld) var pr 31.12.2017  
kr 2 769 898, noe vi på sikt bør tilstrebe oss å øke. 
 
For øvrig vises det til de enkelte tallene i resultatregnskapet, balansen og notene.  
Styret er ikke kjent med hendelser etter 31.12.2017 som påvirker regnskapet i vesentlig 
grad. 
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KOMMENTARER TIL BUDSJETT FOR 2018 
 
Til orientering for generalforsamlingen legger styret fram budsjettet for 2018. 
Tallene er vist i kolonnen til høyre i resultatregnskapet. 
 
Drift og vedlikehold 
I posten drift og vedlikehold er det beregnet kr 4 500 000 til ordinært vedlikehold samt 
strakstiltak som følger av tilstandsrapporten. 
 
Kommunale avgifter i Oslo kommune 
Forslag til budsjett for Oslo Kommune ble lagt frem 27. september. Der ble det foreslått en 
økning på 10 % for renovasjon og 5 % for vann og avløp og dette ble lagt til grunn i 
budsjettet. 
 
Energikostnader 
Styret har budsjettert med en oppjustering av energikostnadene grunnet et betydelig avvik 
i forhold til budsjett 2017. 
 
Forsikring 
Forsikringspremien for 2018 er oppjustert. Premieendringen er en følge av en 
indeksjustering på bygninger på 1,8 % fra 1. januar, samt forsikringsselskapets individuelle 
prisjustering basert på skadehistorikken i Enerhaugen Borettslag. 
 
Lån 
Borettslaget har totalt fem lån, henholdsvis tre lån i Eika, ett i Husbanken og ett i OBOS. 
 
Eika-lånene er annuitetslån med en flytende nominell rentesats 1,95% pr. 31.12.17. 
Det ene lånet ble refinansiert 2016 i forbindelse med utskifting av dører i fellesarealene, 
gjenværende løpetid er 7 år. Det andre lånet ble fordelt beboerne i forbindelse med bytte 
av dører i leilighetene, siste avdrag ble betalt i februar 2018. Det tredje lånet ble tatt opp i 
forbindelse med utskiftning av heis, gjenværende løpetid er 17 år. 
 
Husbanken-lånet er et annuitetslån med en nominell fastrente på 2,68%. 
Fastrenteperioden løper fra 01.09.2014 til 01.09.2019. Gjenværende løpetid er 9 år. 
 
OBOS-lånet er tabellbasert med en flytende nominell rentesats 1,95% pr. 31.12.17. 
Lånet ble fordelt beboerne i forbindelse med bytte av dører i leilighetene. Siste avdrag ble 
betalt i februar 2018. 
 
For opplysninger om opprinnelig lånebeløp og restsaldo henvises til note i regnskapet. 
 
Innskuddsrente i OBOS-banken (pr. 1.1.2018) 
Driftskonto 0,15 % p.a 
Sparekonto 0,65 % p.a 
 
Forretningsførerhonorar 
Forretningsførerhonoraret for 2018 påløper til kr 380 870.  
 
Medlemskontingenten til OBOS er kr 200 pr. andelsleilighet for 2018. 
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Inntekter 
I budsjettet har styret tatt hensyn til ovennevnte, samt øvrige prisendringer knyttet til 
produkter og tjenester borettslaget anskaffer. Dette danner grunnlaget for foreløpig 
fastsettelse av felleskostnader for 2018. 
 
Budsjetterte andre inntekter for 2018 er oppjustert fordi innkreving parkering er flyttet fra 
felleskostnadene til andre inntekter, samt at leie for parkering/garasje fra 01.05.18 øker til 
kr 800 per måned, samt et tillegg på kr 150 for EL-bilplasser.  
 
 
For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet.  
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Revisjonsberetning settes inn på tre egne side 
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54  -  ENERHAUGEN BORETTSLAG 
 

INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET 
 

Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskaps- 
skikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag. 
 

Regnskapsloven stiller strenge krav til hvordan et regnskap skal føres og presenteres. I tillegg 
krever forskriften om årsregnskap og årsberetning i borettslag at man må gi mer informasjon. 
Dette innebærer blant annet at man må gi informasjon i form av noter, og utarbeide en oversikt 
over de disponible midlene i årsregnskapet. Det vil også være informasjon om borettslagets 
økonomi i styrets årsmelding. På de neste sidene presenteres borettslagets resultatregnskap, 
balanse og tilhørende noter. 
 
Årsregnskapet gir imidlertid ikke en fullstendig oversikt over borettslagets disponible midler ved 
årsskiftet. I resultatregnskapet presenteres det en oversikt over borettslagets inntekter og 
kostnader. Det regnskapsmessige overskuddet tar ikke hensyn til en del viktige økonomiske 
forhold som påvirker borettslagets disponible midler. Dette gjelder for eksempel avskrivninger, 
opptak og avdrag på lån, samt kjøp og salg av anleggsmidler. Borettslagets disponible midler er 
de økonomiske midlene som borettslaget har til rådighet, og de defineres som omløpsmidler 
fratrukket kortsiktig gjeld. Størrelsen på de disponible midlene kan blant annet benyttes til å 
vurdere om det er nødvendig å endre størrelsen på innkrevde felleskostnader som den enkelte 
beboer betaler, og om det er behov for å ta opp lån eller om det er mulighet til å betale ned ekstra 
på eksisterende gjeld. 

 
DISPONIBLE MIDLER 

. 

    
Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett    

Note 2017 2016 2017 2018 

A.  DISP. MIDLER PR. 01.01.   3 748 597 3 744 197 3 748 597 2 769 898 
        

B. ENDRING I DISP. MIDLER: 

Årets resultat (se res.regnskapet) 2 591 113 766 827 3 505 000 4 247 450 

Tilbakeføring av avskrivning 
 

24 360 14 674 14 000 14 000 

Fradrag kjøpesum anl.midler 
 

0 -31 219 0 0 

Tillegg for nye langsiktige lån 
 

0 11 298 044 0 0 

Fradrag for avdrag på langs. lån 19 -3 592 392 -12 042 223 -3 582 000 -2 844 000 

Utlån langsiktig fordring 
 

-1 780 -1 703 0 0 

B. ÅRETS ENDR. I DISP. MIDLER -978 699 4 400 -63 000 1 417 450 
        

C. DISP. MIDLER PR. 31.12.   2 769 898 3 748 597 3 685 597 4 187 348 
        

SPESIFIKASJON AV DISPONIBLE MIDLER: 

Omløpsmidler 
  

6 909 542 7 266 316 
  

Kortsiktig gjeld 
  

-4 139 643 -3 517 720 
  

C. DISP. MIDLER PR. 31.12.   2 769 898 3 748 597 
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RESULTATREGNSKAP 
     

Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett    
Note 2017 2016 2017 2018 

DRIFTSINNTEKTER: 

Innkrevde felleskostnader 2 20 792 663 19 276 977 20 319 000 21 286 000 

Vaskeri 
   

90 707 214 708 210 000 210 000 

Andre inntekter 
 

3 171 609 438 377 300 000 2 888 450 

SUM DRIFTSINNTEKTER   21 054 978 19 930 062 20 829 000 24 384 450 
        

DRIFTSKOSTNADER: 

Personalkostnader 
 

4 -1 175 484 -1 480 155 -1 414 000 -1 600 000 

Styrehonorar 
 

5 -350 000 -350 000 -350 000 -370 000 

Avskrivninger 
 

15 -24 360 -14 674 -14 000 -14 000 

Revisjonshonorar 
 

6 -14 125 -17 250 -15 000 -15 000 

Andre honorarer 
  

-40 000 -40 000 -40 000 -45 000 

Forretningsførerhonorar 
 

-524 955 -661 785 -527 000 -383 000 

Konsulenthonorar 
 

7 -1 651 211 -243 835 -200 000 -1 500 000 

Kontingenter 
  

-94 000 -94 000 -94 000 -94 000 

Drift og vedlikehold 
 

8 -3 094 634 -5 393 942 -4 500 000 -4 500 000 

Forsikringer 
  

-757 227 -1 074 292 -800 000 -785 000 

Kommunale avgifter 
 

9 -2 094 027 -2 093 047 -2 094 000 -2 235 000 

Energi/fyring 
 

10 -4 732 521 -3 840 542 -3 600 000 -4 900 000 

Kabel-/TV-anlegg 
  

-1 652 735 -1 569 293 -1 650 000 -2 049 000 

Andre driftskostnader 11 -1 567 665 -1 471 818 -1 270 000 -1 270 000 

SUM DRIFTSKOSTNADER   -17 772 945 -18 344 632 -16 568 000 -19 510 000 
        

DRIFTSRESULTAT   3 282 033 1 585 431 4 261 000 4 874 450 
        

FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: 

Finansinntekter 
 

12 22 611 25 421 8 000 10 000 

Finanskostnader 
 

13 -713 531 -844 025 -764 000 -637 000 

RES. FINANSINNT./-KOSTNADER -690 920 -818 604 -756 000 -627 000 
        

ÅRSRESULTAT     2 591 113 766 827 3 505 000 4 247 450 
        

Overføringer: 

Reduksjon udekket tap 
 

2 591 113 
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BALANSE 
    

 
Note  2017 2016 

EIENDELER 

ANLEGGSMIDLER 

Bygninger 
 

 14  27 438 000 27 438 000 

Tomt 
    

 1 623 875 1 623 875 

Andre varige driftsmidler  15  70 493 94 853 

Langsiktige fordringer  16  71 592 69 811 

SUM ANLEGGSMIDLER       29 203 959 29 226 539 
        

OMLØPSMIDLER 

Kundefordringer 
 

 

 

 10 511 17 675 

Kortsiktige fordringer  17  1 173 732 1 676 630 

Driftskonto OBOS-banken 
  

 2 150 200 2 029 507 

Skattetrekkskonto OBOS-banken 
 

 27 193 62 852 

Sparekonto OBOS-banken 
  

 3 547 906 3 479 653 

SUM OMLØPSMIDLER       6 909 542 7 266 316 
        

SUM EIENDELER         36 113 501 36 492 856 
        

EGENKAPITAL OG GJELD 

EGENKAPITAL 

Innskutt egenkapital 470 * 100 
  

 47 000 47 000 

Udekket tap 
 

 18  -1 640 061 -4 231 175 

SUM EGENKAPITAL       -1 593 061 -4 184 175 
        

GJELD 

LANGSIKTIG GJELD 

Pante- og gjeldsbrevlån  19  28 555 219 32 147 611 

Borettsinnskudd 
 

 20  4 964 000 4 964 000 

Annen langsiktig gjeld  21  47 700 47 700 

SUM LANGSIKTIG GJELD       33 566 919 37 159 311 
        

KORTSIKTIG GJELD 

Leverandørgjeld 
   

 3 211 495 2 747 041 

Skyldig til offentlige myndigheter 22  61 997 119 883 

Påløpte renter 
   

 143 345 127 005 

Påløpte avdrag 
   

 590 092 372 504 

Annen kortsiktig gjeld  23  132 715 151 287 

SUM KORTSIKTIG GJELD       4 139 643 3 517 720 
        

SUM EGENKAPITAL OG GJELD     36 113 501 36 492 856 
        

Pantstillelse 
 

 24 
 

56 477 800 56 477 800 

Garantiansvar 
 

 

  
0 0 
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Oslo, 13.02.2018, 
Styret i Enerhaugen Borettslag 

 
Rune Berge /s/  Eivind Freng Dale /s/ Geir Erik Moen /s/ 

 
Leif Skuterud /s/  Heidi Maria Holopainen /s/ 
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NOTE: 1 
REGNSKAPSPRINSIPPER 
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, god regnskaps- 
skikk for små foretak og etter forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag. 
 
. 

INNTEKTER 
Felleskostnadene inntektsføres månedlig. 
 
. 

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

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 
  

 

 

 16 517 630 

Parkeringsleie 
  

 

 

 188 905 

Garasjeleie 
  

 

 

 1 034 664 

Lokaler 
   

 

 

 455 816 

Lån/Renter 
  

 

 

 877 320 

Vinduslån 
   

 

 

 178 452 

Kabel-TV og Internett            1 609 250 

SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER     20 862 307       

  
REDUKSJON GRUNNET TOMME LEIEFORHOLD 

Parkeringsleie 
  

 

 

 -33 269 

Garasjeleie 
  

 

 

 -22 860 

Lokaler 
   

 

 

 -10 950 

SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER     20 790 098 
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NOTE: 3 
ANDRE INNTEKTER 

Leie parsellplasser 
  

 

 

 30 450 

Antenne for Telenor 
 

 

 

 31 200 

Antenne for nødkommunikasjon  

 

 43 585 

Skade dør 
  

 

 

 2 944 

Filminnspilling i borettslaget  
 

 

 

 5 000 

Antenne ICE  
   

 

 

 43 829 

Salg av nøkler 
  

 

 

 14 600 

SUM ANDRE INNTEKTER         171 609 
    

 

 

 

 

NOTE: 4 
PERSONALKOSTNADER 
Ordinær lønn, fast ansatte 

 

 

 

 -854 680 

Overtid 
   

 

 

 -43 711 

Påløpte feriepenger 
  

 

 

 -132 715 

Fri bil, tlf etc. 
  

 

 

 -99 

Fri bolig 
   

 

 

 -75 596 

Naturalytelser speilkonto 
 

 

 

 75 695 

Arbeidsgiveravgift 
  

 

 

 -195 450 

Pensjonskostnader 
  

 

 

 -20 574 

AFP-pensjon 
  

 

 

 -20 799 

Yrkesskadeforsikring 
 

 

 

 -5 055 

Refusjon sykepenger 
 

 

 

 109 259 

Annonser stillinger 
  

 

 

 -4 313 

Arbeidsklær 
  

 

 

 -7 447 

SUM PERSONALKOSTNADER       -1 175 484 

Det har gjennomsnittlig vært sysselsatt 3 årsverk i selskapet. Selskapet er pliktig til å ha 

tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har etablert pensjons- 

ordning som tilfredsstiller kravene i denne lov.  

       
NOTE: 5 

STYREHONORAR 

Honorar til styret gjelder for perioden 2016/2017, og er på kr 350 000. 
 

I tillegg har styret fått dekket møtemat for kr 6 194, jf. noten om andre driftskostnader. 
Andre honorarer på kr 40 000 er til parkering-, bod- og låsansvarlig.  

       
NOTE: 6 

REVISJONSHONORAR 

Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr 14 125.     
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NOTE: 7 

KONSULENTHONORAR 

Juridisk bistand 
  

 

 

 -44 540 

OBOS Forvaltning           -4 104 
OBOS Prosjekt AS 

  

 

 

 
-1 625 

Daglig leder 
  

 

 

 
-200 480 

Lala Tøyen AS (Brannveien)              -1 138 161 
Hjellnes Consult 

  

 

 

 -262 301 

SUM KONSULENTHONORAR       -1 651 211 

        

NOTE: 8 
DRIFT OG VEDLIKEHOLD 

Drift/vedlikehold bygninger 
 

 

 

 
-990 871 

Drift/vedlikehold VVS 
 

 

 

 -392 473 

Drift/vedlikehold elektro 
 

 

 

 -261 425 

Drift/vedlikehold utvendig anlegg  

 

 -712 801 

Drift/vedlikehold heisanlegg 
 

 

 

 -138 983 

Drift/vedlikehold fyringsanlegg 
 

 

 

 -102 160 

Drift/vedlikehold vaskerianlegg 
 

 

 

 -372 568 

Drift/vedlikehold ventilasjonsanlegg  

 

 -45 408 

Drift/vedlikehold garasjeanlegg 
 

 

 

 -36 273 

Egenandel forsikring 
  

 

 

 -33 906 

Kostnader dugnader 
  

 

 

 -7 767 

SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD       -3 094 634 

Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av 

bygningene.  

       
NOTE: 9 
KOMMUNALE AVGIFTER 

Vann- og avløpsavgift 
 

 

 

 -1 318 885 

Renovasjonsavgift 
  

 

 

 -775 143 

SUM KOMMUNALE AVGIFTER       -2 094 027 
    

 

 

 

 

NOTE: 10 
ENERGI/FYRING 

Elektrisk energi 
  

 

 

 -645 196 

Fjernvarme 
  

 

 

 -4 087 326 

SUM ENERGI / FYRING         -4 732 521 
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NOTE: 11 

ANDRE DRIFTSKOSTNADER 

Container 
   

 

 

 -132 498 

Diverse leiekostnader/leasing 
 

 

 

 -2 800 
Verktøy og redskaper 

 

 

 

 
-16 429 

Telefon-/kontormaskiner 
 

 

 

 
-32 196 

Driftsmateriell 
  

 

 

 -53 667 

Lyspærer og sikringer 
 

 

 

 -38 306 

Vaktmestertjenester 
  

 

 

 -229 547 

Vakthold 
   

 

 

 -260 924 

Renhold ved firmaer 
  

 

 

 -581 626 

Snørydding/gressklipping 
 

 

 

 -2 459 

Andre fremmede tjenester 
 

 

 

 -25 373 

Kontor- og datarekvisita 
 

 

 

 -46 790 

Kopieringsmateriell 
  

 

 

 -983 

Trykksaker 
  

 

 

 -44 214 

Andre kostnader tillitsvalgte 
 

 

 

 -6 194 

Andre kontorkostnader 
 

 

 

 -18 052 

Telefon, annet 
  

 

 

 -22 753 

Porto 
   

 

 

 -19 596 

Drivstoff biler, maskiner osv. 
 

 

 

 -4 909 

Vedlikehold biler/maskiner osv. 
 

 

 

 -16 112 

Bilgodtgjørelse 
  

 

 

 -674 

Bank- og kortgebyr 
  

 

 

 -1 652 

Velferdskostnader 
  

 

 

 -9 912 

SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER     -1 567 665 
    

 

 

 

 

NOTE: 12 
FINANSINNTEKTER 

Renter av driftskonto i OBOS-banken  

 

 2 578 

Renter av sparekonto i OBOS-banken 
 

 18 253 
Andre renteinntekter 

  

 

 

 
1 780 

SUM FINANSINNTEKTER         22 611 
    

 

 

 

 

NOTE: 13 
FINANSKOSTNADER 

OBOS-banken 
  

 

 

 -12 576 

Eika Boligkreditt AS lån 3 
 

 

 

 -3 476 
Eika Boligkreditt AS lån 4 

 

 

 

 
-162 710 

Eika Boligkreditt AS lån 5 
 

 

 

 
-169 314 

Husbanken 
  

 

 

 -363 195 

OBOS-banken, termingebyr 
 

 

 

 -550 

Eika, termingebyr 
  

 

 

 -1 650 

Husbanken, termingebyr 
 

 

 

 -60 

SUM FINANSKOSTNADER         -713 531 
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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 at tilstrekkelig vedlikehold er 

gjennomført, jf. noten om drift og vedlikehold. 

 
NOTE: 15 
VARIGE DRIFTSMIDLER 

Feiemaskin nr. 2 

Tilgang 2012 
 

 

  
46 936  

Avskrevet tidligere 
 

 

  
-30 177  

Avskrevet i år 
 

 

  
-8 380      

 

 

 
8 379 

Gressklipper nr. 2 

Tilgang 2007 
 

 

  
69 900  

Avskrevet tidligere 
 

 

  
-69 899      

 

 

 
1 

Gressklipper nr. 3 

Tilgang 2015 
 

 

  
62 250  

Avskrevet tidligere 
 

 

  
-14 822  

Avskrevet i år 
 

 

  
-10 869      

 

 

 
36 559 

Kopimaskin 

Tilgang 1998 
 

 

  
10 947  

Tilgang 2001 
 

 

  
19 530  

Avskrevet tidligere 
 

 

  
-30 476      

 

 

 
1 

Sandspreder 1 

Tilgang 2003 
 

 

  
20 956  

Avskrevet tidligere 
 

 

  
-20 955      

 

 

 
1 

Sandsilo 

Tilgang 2016 
 

 

  
31 219  

Avskrevet tidligere 
 

 

  
-557  

Avskrevet i år 
 

 

  
-5 111      

 

 

 
25 551 

Traktor 

Tilgang 2003 
 

 

  
435 318  

Avskrevet tidligere 
 

 

  
-435 317      

 

 

 
1 

SUM VARIGE DRIFTSMIDLER       70 493 
      

  
SUM ÅRETS AVSKRIVNINGER       -24 360 
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NOTE: 16       
LANGSIKTIGE FORDRINGER 

Til gode hos eierne 
  

 

 

 
71 592 

SUM LANGSIKTIGE FORDRINGER     71 592 
    

 

 

 

 

NOTE: 17 

KORTSIKTIGE FORDRINGER 

Fordringer/håndkasse for ansatte/tillitsvalgte 
 

 15 000 

Andre forskuddsbetalte kostnader (blir kostnadsført i 2018)  1 158 732 

SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER     1 173 732 

Posten "Andre forskuddsbetalte kostnader" inkluderer mottatte, ikke betalte fakturaer som 

vedrører 2018, med motpost i leverandørgjeld. Utbetaling vil skje i 2018.  

       
NOTE: 18 

UDEKKET TAP (NEGATIV EGENKAPITAL) 

Balansen i årsregnskapet viser negativ egenkapital. Dette skyldes at eiendelene, deriblant 

bygningene, står bokført til opprinnelige priser. 
. 

Konsekvensen av dette er at de balanseførte verdiene av eiendelene ikke gjenspeiler 

markedsprisen. Erfaring med omsetning av enkeltleiligheter gir informasjon om at den 

totale verdien av selskapets eiendommer er høyere enn den balanseførte verdien. Dermed 

vurderes den faktiske egenkapitalen til å være positiv av styret i selskapet. 
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NOTE: 19 

PANTE- OG GJELDSBREVLÅN 

Eika Boligkreditt AS lån 3 

Lånet er et annuitetslån med flytende rente. 

Rentesatsen pr. 31.12.17 var 1,95 %. Løpetiden er 7 år. 

Opprinnelig 2011 
 

 

  
-1 042 826  

Nedbetalt tidligere 
 

 

  
798 289  

Nedbetalt i år 
 

 

  
162 195       

  -82 342 

Eika Boligkreditt AS lån 4 

Lånet er et annuitetslån med flytende rente. 

Rentesatsen pr. 31.12.17 var 1,95 %. Løpetiden er 20 år. 

Opprinnelig 2014 
 

 

  
-2 009 525  

Økt i 2015 
 

 

  
-6 219 468  

Nedbetalt i år 
 

 

  
402 557      

 

 

 -7 826 436 

Eika Boligkreditt AS lån 5 

Lånet er et annuitetslån med flytende rente. 

Rentesatsen pr. 31.12.17 var 1,95 %. Løpetiden er 9 år. 

Opprinnelig 2016 
 

 

  
-9 585 202  

Nedbetalt tidligere 
 

 

  
749 739  

Nedbetalt i år 
 

 

  
1 027 677      

 

 

 -7 807 786 

Husbanken 

Lånet er et annuitetslån med fastrenteavtale frem til 01.09.2019. 

Rentesatsen pr. 31.12.17 var 2,68 %. Løpetiden er 23 år. 

Opprinnelig 2002 
 

 

  
-22 340 

000  
Nedbetalt tidligere 

 

 

  
8 509 874  

Nedbetalt i år 
 

 

  
1 137 034      

 

 

 -12 693 092 

OBOS 

Lånet er et annuitetslån med flytende rente. 

Rentesatsen pr. 31.12.17 var 1,95 %. Løpetiden er 2 år. 

Opprinnelig 2016 
 

 

  
-1 712 842  

Nedbetalt tidligere 
 

 

  
704 350  

Nedbetalt i år 
 

 

  
862 929      

 

 

 -145 563 

SUM PANTE- OG GJELDSBREVLÅN     -28 555 219 
    

 

 

 

 

NOTE: 20 

BORETTSINNSKUDD 

Opprinnelig 1966 
  

 

 

 -4 964 000 

SUM BORETTSINNSKUDD         -4 964 000 
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NOTE: 21 

ANNEN LANGSIKTIG GJELD 

Garasjer/lokaler 
  

 

 

 -47 700 

SUM ANNEN LANGSIKTIG 
GJELD   

  
  

-47 700 

    

 

 

 

 

NOTE: 22 

SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER 

Forskuddstrekk 
  

 

 

 -27 193 

Skyldig arbeidsgiveravgift 
 

 

 

 -34 804 

SUM SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER     -61 997 
    

 

 

 

 

NOTE: 23 

ANNEN KORTSIKTIG GJELD 

Feriepenger 
  

 

 

 -132 715 

SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD     -132 715     

 

 

 

 

NOTE: 24 

PANTSTILLELSE 

Av anleggets bokførte gjeld er følgende sikret ved pant: 
. 

Borettsinnskudd 
  

 

 

 
4 964 000 

Pantelån 
   

 

 

 
28 555 219 

Påløpte avdrag 
  

 

 

 590 092 

TOTALT             34 109 311 
. 

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

Bygninger 
  

 

 

 27 438 000 

Tomt 
   

 

 

 1 623 875 

TOTALT             29 061 875 
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INNKOMNE FORSLAG 
 

Forslag A: Garasjeleie 
Forslagsstiller: Jørn Stian Endal, Leilighet 6018, Enerhauggata 3 
 
Vi har per i dag ca. 200 garasjeplasser, som er fordelt etter ventelisteprinsippet. 
Det er bare tillatt med 1 stk. garasjeplass per boenhet. 
Det er ca 400 boenheter i borettslaget, dvs at ca. 50% av boenhetene disponerer 
garasjeplass. 
 
Tatt i utgangspunkt at det er 200 plasser, som genererer 395 kr per plass. Dette blir 
79.000 kr per måned og kr. 948.000,- per år. Det vil si at halvparten av andelseierne bidrar 
betydelig mer til felleskapet enn andre halvparten. 
 
Gjennom de siste 12 mnd har styret gjennomført økning av garasjeleien lang mer enn hva 
prisveksten skal tilsi, og fra og med Mars skal prisen for garasjeleie være 795 kroner per 
måned. 
 
Styret har på 12 mnd innført en dobling av prisen uten vedtak av generalforsamlingen. 
Dette er ikke OK. 
 
At prisen for garasjeplass har stått stille i mange år, og at det derfor er fornuftig å øke den, 
er både naturlig og akseptert. Men dobling er urimelig. 
Foreslår ny pris for garasjeleie settes til 500 kr per måned. 
 
Forslag til vedtak: 
Styret trekker tilbake prisøkningen av garasjeleie. 
Pris for garasjeleie fastsettes til 500 kr per måned. 
Videre gis styret mandat til en årlig prisregulering ihht konsumprisindeksen, første gang 
januar 2019. 
 
Styrets innstilling: 
 
Forslaget støttes ikke.  
Leiepriser for garasjeplasser ligger til styrets ansvarsområder, herunder økonomi. I 
løpet av våren 2018 vil styret komme tilbake med en konkret plan for fremtidig 
rehabilitering og vedlikehold i garasjeanleggene som legges frem på en 
ekstraordinær generalforsamling. 
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Forslag B: Prioritering, økonomisk styring og bygningsmasse 
Forslagsstiller: Jørn Stian Endal, Leilighet 6018, Enerhauggata 3 
 
I årene som kommer står utgiftene i kø.  
Prosjekter som Brannveien, parsellhager, kjøp av eiendom (ref Lala Tøyens forslag om å 
gjøre gateparkering om til sykkelparkering), utebelysning, er eksempel på unødvendige 
prosjekt i en presset økonomisk situasjon. 
 
Vi trenger fokus og klare prioriteringer. 
 
Bygningsmassen er kritisk. 
 
Vi har mange andeler med vinduer og balkongdører fra 1964. På vinteren trekker dette og 
radiatorene klarer ikke å holde leilighetene varm. Styret bør i neste periode omdisponere 
sin tidsbruk, det vil si å stoppe alt arbeid med hyggelige uteområdeprosjekter og ta et 
sterkt fokus på drift av eksisterende bygningsmasse.  
Vi har et kjempefint uteområde, og vi trenger kun vedlikehold, ikke nye og dyre prosjekter. 
 
Forslag til vedtak: 
Styret skal umiddelbart stoppe alle prosjekt som ikke har med bygningsmassen å gjøre. 
Styret kan ikke iverksette nye prosjekter uten vedtak av generalforsamlingen. Samtidig bes 
styret å ta en kritisk gjennomgang av utgiftene og komme med konkrete forslag til 
økonomisk reduksjon av utgiftspostene, på kort og lang sikt. Plan for kostnadsreduksjon 
fremlegges på ekstraordinær generalforsamling våren 2018. 
 
Styrets innstilling: 
 
Forslaget støttes ikke.  
Styret sammen med daglig leder jobber kontinuerlig med å redusere de løpende 
driftsutgiftene til borettslaget. I forbindelse med oppgraderingen av «Brannveien» 
har borettslaget mottatt flere bevilgninger fra eksterne bidragsytere – Oslo 
Kommune, Sparebankstiftelsen og OBOS. Når det gjelder bruk av borettslagets 
egne midler forholder styret seg selvsagt innenfor den bevilgede rammen 
generalforsamlingen besluttet i 2017 som ble satt til kr 1,5 millioner. 
 
  



25  Enerhaugen Borettslag 

 
 
Forslag C: Renovering av bad 
Forslagsstiller: Jørn Stian Endal, Leilighet 6018, Enerhauggata 3 
 
Renovering av bad er den enkelte andelseiers ansvar. 
Noen andelseiere har originale bad, mens andre andelseiere har tatt plikten for vedlikehold 
seriøst og utført dyre, omfattende og nødvendige oppgraderinger av bad. 
En slik renovering må være frivillig, spesielt med tanke på dette. 
 
Forslag til vedtak: 
Styret legger frem finansiell plan for renovering av bad, der det fremkommer klart og 
tydelig at det er hver enkelt andelseiers ansvar å vedlikeholde sine bad, inkludert 
innvendige rørledninger. 
Bad som må renoveres, vil tillegges egen kost for dette. 
Styret anerkjenner at bad oppusset i nyere tid, ikke trenger å ta del i dette prosjektet. 
 
Styrets Innstilling:  
Forslaget støttes ikke. Styret legger frem en plan for fremtidig vedlikehold som blir 
gjennomgått på et beboermøte og behandles på en ekstraordinær 
generalforsamling våren 2018.  
 
 
Forslag D: Gjesteparkering 
Forslagsstiller: Petter Knudsen, Leilighet 1001, Enerhauggata 7 
 
Det har blitt vanskeligere å parkere i området. Også vi som ikke eier egen bil kan ha behov 
for parkeringsplass: vi får innimellom besøk av noen som kommer med bil eller vi får låne 
en bil for en kort periode. Den nye beboerparkeringsordningen fra kommunen vil gjøre det 
enda vanskeligere for oss, siden tillatelsen må kobles til registreringsnummer. 
 
Forslag til vedtak: 
Borettslaget setter av 2 eller flere parkeringsplasser til gjesteparkering i EBRL: en plass til 
dagslån og en til timeslån. Praktiske regler og administrasjon utarbeides av styret. 
 
Styrets innstilling: 
Forslaget støttes ikke. Styret mener at den ordinære gateparkeringen dekker 
behovet for besøkende.     
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Forslag E: Våre uteområder 
Forslagsstiller: Erik Engebrethsen, Leilighet 12010, Enerhauggata 5 
 
Det hersker en stor grad av usikkerhet blant mange beboere om hva som blir fremtiden for 
våre felles uteområder. Våre uteområder er av stor betydning for beboerne både til 
rekreasjon og glede. Vi har brukt millioner av kroner for å få dem så fine som de er i dag, 
og noen ildsjeler legger ned timevis med gratisarbeid hver neste uke for å bevare de vakre 
områdene vi har ute.  
 
Nå hører vi at beboernes uteområder skal åpnes opp slik at alle kan bruke dem. Man 
snakker om at man skal anlegge en aktivitetspark som er åpen for alle på våre 
uteområder. I blant har jo barnehager og skoleklasser brukt vårt uteområde mellom E5 og 
E7. Man har fått høre om at borettslaget har gitt dem lov til å bruke området som de selv 
ønsker, noe som høres merkelig ut i mine ører.  
 
Det pågår nå en prosess for å endre bruken av våre private områder. Det er gitt store 
tilskudd til dette arbeidet uten at andelseierne får kjennskap hvilke betingelser disse 
tilskuddene er gitt under. Så vidt jeg har forstått, er at dette er gitt for at våre private 
områder skal åpnes slik at alle kan bruke våre uteområder. Det er derfor av stor viktighet 
at beboerne får fullstendig informasjon om den prosessen som pågår nå.  
 
Mye av dette kan sikkert være bra. Men vi må ikke glemme at våre uteområder har 
andelseierne eksklusiv bruksrett over. Dette er beboernes eiendom og denne bruksretten 
må ikke uthules. Det er også vi som betaler omkostningene for denne bruksretten som er 
nedfelt i lov. Det er derfor svært viktig at det arbeidet som pågår nå, ikke uthuler dette. Det 
er derfor viktig at borettslaget styrer denne prosessen, ikke Tøyenløftet, pressgrupper eller 
et landskapsarkitektfirma som alle vil ha egne agendaer som ikke nødvendigvis henger 
sammen med borettslagets interesser. Vi må aldri komme i den situasjon at vi har gitt fra 
oss råderetten over vår egen eiendom. 
 
Det er sagt at det skal bl.a. komme en klatrevegg som alle barn kan bruke. Den vil være 
vår eiendom på vårt område. Borettslaget vil da kunne være ansvarlig for ulykker som 
skjer i forbindelse med dette. Barn faller ned og iblant inntreffer meget alvorlige skader, 
også med invaliditet for livet. Ønsker vi å sette borettslaget i en slik situasjon ? Det følger 
plikter og ansvar med dette, og dette ansvar bør ikke borettslaget ta på seg, mener jeg. 
 
Forslag til vedtak i generalforsamlingen: 
1. Det vedtas det arbeidet som nå pågår om utearealene våre, ikke på noen måte må 

rokke ved andelseiernes eksklusive eier- og bruksrett til utearealene våre. 
2.  Styret gir fullstendig redegjørelse for tildeling av midler fra samtlige donorer og hvilke 

betingelser det er knyttet til gavene. Dette kan evt gjøres ved kopi av all 
korrespondanse i forbindelse med de ulike gavene. 

3.  Borettslaget kan ikke ta ansvar for ulykker og erstatningskrav etter ulykker som skjer i 
forbindelse med lek i klatrevegg på borettslagets område. Klatreveggen bør derfor 
skrotes. 
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Styret innstiling: 
 
Forslaget støttes ikke. 
1.  Arbeidene medfører ingen endring i eierforhold eller bruksrett av borettslagets 

arealer. 
2.  Styret benytter informasjonskanalene til borettslaget for å informere om alle 

tilskudd og eventuelle betingelser knyttet til utbetaling av støtte.  
3.  Styret vil påse at arbeidene blir forskriftmessig utført, samt fortsetter arbeidet 

med å overholde lover og regler som er gjeldende for lekeplasser og/eller 
aktivitetsområder. 

 
 
Forslag F: Reviderte husordensregler 
Forslagsstiller: styret 
 
Styret har gjennomført en revisjon av borettslagets husordensregler. I all hovedsak har vi 
modernisert språket og forenklet teksten slik at den er lettere å lese og enklere å forstå. 
Den største endringen er at det som tidligere var en egen erklæring om hundehold er nå 
tatt inn som en del av husordensreglene. 

 
Forslag til vedtak: de nye husordensreglene vedtas. 
 
FORSLAG TIL REVIDERTE HUSORDENSREGLER 
 
Innledning  
Enerhaugen Borettslag er andelseiernes (beboernes) eiendom. Det er altså de som eier 
leiligheten - ikke OBOS - som i fellesskap er økonomisk ansvarlig for at eiendommen er i 
førsteklasses stand. Alle utgifter må dekkes ved andelseiernes prosentvise betaling av 
felleskostnader.  Det er også beboerne selv som må skape de forhold som sikrer dem 
orden, ro og trygghet i hjemmet. For å oppnå dette og for å skape best mulige forhold 
mellom beboerne, har en i Husordenen gitt enkle regler som beboerne plikter å følge. 
Andelseier er også ansvarlig for at reglene blir overholdt av husstanden og andre som gis 
adgang til eiendommen. Husordenen er vedtatt av Generalforsamlingen. 
   
Godkjenning av andelseiere og av andre som har fått overlatt bruken av boligen 
Ved ethvert eierskifte må ny andelseier godkjennes av styret for å få rett til å bruke 
leiligheten. Det er anledning til å overlate bruken av boligen til andre i inntil tre år under 
forutsetning av at andelseier selv har bebodd leiligheten i ett år. Til dette skal det benyttes 
søknadsskjema fra OBOS. Styret kan stille andelseier økonomisk ansvarlig for eventuelle 
utlegg som skyldes problemer med fremleietaker.  
 
Regler om ro i leiligheten  
Det skal være ro i leiligheten din fra klokken 22.00 til klokken 06.00 både på hverdager og i 
helgene. 
 
Støyende aktiviteter (som for eksempel boring, banking og musikkøvelser) som forstyrrer 
naboene dine har du bare lov til i noen deler av døgnet: 
 
Hverdager fra klokken 08 til klokken 20 
Lørdager fra klokken 10 til klokken 16 
Søndager og helligdager har du ikke lov til å drive med støyende aktiviteter. 
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Regler for vedvarende støy 
Ved oppussing som innebærer boring eller banking i betongen kan lyden spre seg til hele 
blokken. Det er derfor viktig at sørger for at slikt arbeid skjer så raskt som mulig.  
 
Vedvarende støy (som for eksempel pigging, langvarig boring, og banking) må slutte 
klokken 16 også på hverdager 
Ved vedvarende arbeid på betongen må du legge inn to timer med pause i løpet av dagen. 
Det må gjøres kjent for alle i aktuelle oppganger hva slags arbeider som pågår, og antatt 
varighet for arbeidene, samt navn og telefonnummer til ansvarshavende for arbeidene.  
 
Musikkundervisning tillates bare etter særskilt avtale med styret og etter samtykke fra 
naboer som kan sjeneres.  
 
Dyrehold  
Alle med dyr boende hos seg i Enerhaugen borettslag forplikter seg til å sørge for at 
dyrene ikke er til plage for naboene. Styret kan be om at dyr som er til plage for naboer blir 
fjernet. Det samme kan styret be om dersom det blir avdekket at en beboer bryter norske 
lover og regler om dyrehold. Dersom en andelseier etter gjentatte forespørsler ikke retter 
seg etter styrets vedtak om fjerning av dyr, kan dette føre til at styret fatter vedtak om 
begjæring om tvangssalg. For å ha hund, må andelseieren sørge for at disse reglene blir 
fulgt i tillegg til de generelle reglene for å ha dyr:  
 

 Hunder skal holdes i bånd både ut og inn av oppganger og når man går 
gjennom borettslagets område.  

 Det er tillatt å lufte hunden på borettslagets utearealer, men eier må passe på at 
hunden ikke er til bry for andre beboere. 

 Andelseieren er erstatningspliktig for enhver skade en hund denne eier påfører 
borettslagets eller en annen andelseiers eiendom.  

 Andelseieren er ansvarlig for å plukke opp hundens avføring på borettslagets 
område.  

 Andelseieren skal melde fra til styret om alle hunder den til vanlig har boende med 
seg.  

 
 
Søppel  
Nedkastluken skal bare brukes til husholdningssøppel som er forsvarlig innpakket. Det er 
forbudt å kaste brannfarlige ting, glass og skarpe gjenstander eller oljet avfall gjennom 
nedkastluken. Det er oppstilt containere for andre typer avfall (papir, glass og metall) 
utenfor blokkene. Større avfall legges i containere som oppstilles ved alle blokkene med 
ca. to måneders mellomrom.  
 
Fellesvaskeriet  
Borettslaget har fellesvaskeri. Reglene for vaskeliste, vasketider og vaskerom skal 
overholdes.  Det gjøres spesielt oppmerksom på at maskinene og tørketromlene skal 
rengjøres etter bruk. Fellesvaskeriet er kun for borettslagets beboere.  
 
Brannslukningsapparater og røykvarslere  
Røykvarslere og brannslukningsapparater skal følge leiligheten.  
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Fellesarealer 
Det er ikke tillatt å sette fra seg sykler, barnevogner, kjelker eller annet i felles trapperom 
eller ganger. Dette på grunn av fremkommelighet ved ulykke, brannsikkerhet og av hensyn 
til naboer. Det finnes egne sykkelboder i kjellerne.  
 
Inngangsdørene til blokkene skal alltid være låst. Det samme gjelder dører til korridor, 
kjeller og garasjer. Det tillates ikke at barn oppholder seg alene i garasjene.  
 
Balkonger 
Balkonger, vinduer eller trapper skal ikke brukes til risting av matter, tøy eller 
sengeklær. Antenner, parabol, utvendige markiser, skilter o.l. kan bare settes opp etter 
godkjenning av styret. Balkongkasser må ikke settes opp på utsiden av 
balkongrekkverk. Vegger, tak, vinduskarmer og dører som er synlig over balkongrekkverk 
må ikke males i annen farge enn det som er godkjent av borettslaget.  
 
Ikke mat fugler eller andre fremmede dyr på eller fra balkongene og på borettslagets 
område. Dette trekker skadedyr som rotter og duer til eiendommen.   
 
Meldinger og henvendelser  
Meldinger fra styret ved rundskriv eller oppslag vil kunne gjelde som husordens 
bestemmelser. Henvendelser til styret i anledning av husordenen skal skje skriftlig.  
  
Alvorlige brudd på husordensreglene  
Gjentas påtalte forhold etter at styret har sendt andelseier en skriftlig advarsel, kan 
borettslaget kreve andelen solgt. 
 
 
 
Forslag G: Retningslinjer for fyringsanlegget i Enerhaugen Borettslag 
Forslagsstiller: styret 
 
Styret har gjennomført en revisjon av fyringsforskriften. I all hovedsak gjelder det en 
modernisering av spåket og forenklet teksten slik at den er lettere å lese og enklere å 
forstå.  
 
Forslag til vedtak: de nye retningslinjene vedtas. 
 
FORSLAG TIL RETNINGSLINJER FOR FYRINGSANLEGGET I  
ENERGAUGEN BORETTSLAG 
 
Innledning 
Disse retningslinjene beskriver regelverket for fyring i sentralvarmeanlegget i borettslaget. 
Styret bruker disse retningslinjene som utgangspunkt for hvordan anlegget skal styres. 
Anlegget krever en del tilpasninger og justeringer for å fungere, og derfor skal disse 
bestemmelsene forstås som å gi styret et skjønnsmessig rom for hvordan anlegget driftes. 
 
Leilighetenes ulike beliggenhet i blokka, ulike solforhold med mer fører til variasjoner i 
temperatur mellom leilighetene. Det er med systemet Enerhaugen har umulig å oppnå 
perfekt temperatur i alle leiligheter, derfor forventes det at beboere i noen grad enten må 
supplere med flere varmekilder for egen regning, eller slippe inn kald luft med jevne 
mellomrom for å oppnå den temperaturen de selv mener er mest behagelig.  
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Når anlegget startes opp, bør hver beboer lufte alle radiatorer i egen leilighet.  
 
Fyringssesongen 

 Normalt startes fyringssesongen for høsten 15. september. Normalt avsluttes 
fyringssesongen 15. mai.  

 For varmen til stue- og kjøkkensiden skal styret vurdere oppstart av fyring i løpet av 
den første kuldeperioden som varer over mer enn to dager etter 15. september. 
Hva som forstås som kuldeperiode er opp til styret å vurdere. 

 For varmen til soveromsiden skal styret vurdere oppstart av fyring når fyring på 
stuesiden er startet, og det er sannsynlig at kulden holder seg etter 15. september.  

 All varme skal vurderes stengt fra og med første vedvarende varmeperiode etter 
midten av april. 

 Fyringen skal starte i stuene og kjøkken, deretter på soverom og til slutt i 
fellesarealer.  

 Fyring skal stenges først i fellesarealer, deretter på soverom og til slutt i stue og 
kjøkken. 

 
Romtemperatur 
Temperaturene som er omtalt her er veiledende for hvordan anlegget skal stilles inn, ikke 
absolutte grenser for den faktiske temperaturen i hver enkelt leilighet. 
 
Styringssystemet skal stilles slik at det i flest mulig leiligheter er en temperatur mellom 
20 OC og 25 OC 
 
Det skal være svak varme i rørene på badet hele sommeren gjennom. 
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VALGKOMITEEN INNSTILLER FØLGENDE PERSONER: 
 

A. Som styreleder for 1 år foreslås:  
 

Rune Berge         Enerhauggata 7 
 

B. Som styremedlemmer for 2 år foreslås:  
 

Pia Moan Hasselknippe     Enerhauggata 5 
   Ron A Emil Bakke       Smedgata 34 
 

C. Som styremedlem for 1 år foreslås:  
 
Kristian Bjørnhaug       Enerhauggata 7 

 
   Styremedlemmer som ikke er på valg: 
 
  Geir Erik Moen        Enerhauggata 3 
 

D. Som varamedlemmer for 1 år foreslås: 
 
 1. Heidi Maria Holopainen     Enerhauggata 7 
 2.  Christin Stulen        Enerhauggata 5 
 

E. Som delegert til OBOS generalforsamling foreslås: 
 

Rune Berge         Enerhauggata 7 
 
  Som vara for delegert til OBOS generalforsamling foreslås: 
 
  Geir Erik Moen        Enerhauggata 3 
 

F. Som valgkomité for 1 år foreslås: 
 

Frode Lagset        Enerhauggata 7 
  Tonje Reinvollsveen      Enerhauggata 5 
  Sølvi Tennstrand Kristiansen   Enerhauggata 5 
 
 

For valgkomiteen i Enerhaugen Borettslag 
 

Tonje Reinsvollsveen /s/ 
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Orientering om borettslagets drift 
 
Styrets arbeid 
Siden forrige ordinære generalforsamling 30. mars 2017 har styret avholdt 19 styremøter. 
Styrets medlemmer har i tillegg deltatt på en rekke byggemøter, befaringer og møter med 
leverandører. Arbeidene med å ferdigstille alle undersøkelsene knyttet til tilstandsanalysen 
og vedlikeholdsplanen, samt oppfølgingen av utendørsprosjektet med fokus på 
«brannveien» har medført noe høyere aktivitet i form av eksterne møter og løpende 
rapportering for styremedlemmer og daglig leder. 
 
Tilstandsvurdering og vedlikeholdsplan 
Hjellnes Consult ble etter en anbudsrunde høsten 2016 valgt til å utarbeide en 
tilstandsanalyse og vedlikeholdsplan for borettslaget, i henhold til vedtak på 
generalforsamlingen samme år. Styret har det siste året gjort ytterligere undersøkelser av 
bygningsmassen for å få frem et helhetlig bilde av det kommende vedlikeholdsbehovet. I 
løpet av våren 2018 vil styret innkalle til et eget beboermøte der det vil bli anledning til å 
stille spørsmål og få god informasjon om tilstanden til bygningsmassen i borettslaget. Det 
vil også bli avholdt en ekstraordinær generalforsamling i god tid før sommerferien med 
sikte på å vedta en helhetlig plan for borettslagets vedlikehold. Styret kommer tilbake med 
informasjon om datoene for beboermøte og den ekstraordinære generalforsamlingen. 
Vedlikeholdsplanen vil utvilsomt prege virksomheten til borettslaget de kommende årene. 
 
Brannveien 
Styret har også hatt fokus på å realisere prosjektet knyttet til oppgradering av 
«brannveien» det siste året. Dette er i tråd med generalforsamlingens vedtak i 2017 om å 
gjøre området knyttet til brannveien tryggere og mer attraktivt. Styret søkte midler fra 
Tøyenløftet / Oslo Kommune og på våren ble det klart at borettslaget fikk tildelt kr 
750.000,- i støtte til prosjektet. Lala Tøyen og representanter fra styret har hatt flere møter 
med referansegruppa underveis i 2017 etter hvert som prosjektet ble mer konkret. 
Sammen med Lala Tøyen har vi identifisert noen strakstiltak for området som innebærer 
blant annet bedring av belysningen langs brannveien og mellom blokkene i Enerhauggata, 
samt etablert en midlertidig kunstvegg i samarbeid med lokale barnehager på 
Enerhaugen. I tillegg vil det bli satt opp nye sittebenker i løpet av sommeren og det vil bli 
gjort ytterligere justering av belysningen. Å inkludere naboene våre i prosjektet og tenke ut 
over vårt eget område er noe som vi mener er en viktig suksessfaktor og ganske unikt i 
borettslagssammenheng. Derfor er dette noe vi bør være stolt av.  
 
Det har også blitt jobbet aktivt med å få inn flere støttemidler til ytterligere oppgraderinger 
av brannveien. Vi har så langt lykkes med å få tildelt 1,5 millioner kroner fra 
Sparebankstiftelsen og hele 10 millioner kroner fra OBOS. Disse midlene skal blant annet 
benyttes til å få på plass en aktivitetsvegg/buldrevegg for både store og små, et 
utsiktsplatå (med mulig passasje/trapp ned til Åkebergveien), en aktivitetsløype for barn og 
en miljølekeplass i tilknytning til Gartnerløkka. Selv om borettslaget har fått tildelt 
betydelige midler fra flere samarbeidspartnere så er dette store delprosjekter som kan 
medføre tøffe prioriteringer underveis for å komme i mål. Det er også opprettet dialog med 
Oslo Kommune ved Bymiljøetaten for å se på muligheten for overføring av fremtidig 
driftsansvar for deler av prosjektet. 
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Siste uken før jul inviterte styret alle beboerne, samt naboene våre på Enerhaugen, til 
lystenning i området langs brannveien for å synliggjøre at prosjektet er i gang. Her ble det i 
tillegg til selve lystenningen delt ut pepperkaker og gløgg til alle som kom og styret håper 
at beboerne syntes det var et hyggelig førjulsarrangement. 
 
Lån 
Vi har i perioden reforhandlet alle lån, med unntak av Husbanklånet som har 
fastrenteavtale. Rentene ble kuttet fra 2,25 % til 1,95 %, noe som medfører en årlig 
besparelse på ca. kr 90 000. 
 
Renhold 
I løpet av høsten 2017 ble det gjennomført en anbudsrunde på renhold der fem selskap 
deltok. Styret inngikk en ny renholdsavtale med Royal Renhold med virkning fra  
1. desember 2017. Den nye avtalen er mer detaljert utformet, noe som gjør det enklere for 
daglig leder og vaktmester å følge opp renholdsselskapet sine rutiner. I tillegg er avtalen 
rimeligere for borettslaget og dekker flere områder enn tidligere. Beboere som opplever at 
renholdet ikke er tilfredsstillende bes kontakte borettslagets daglige leder per e-post på 
dagligleder@ebrl.no eller stikke innom kontoret i Smedgata 32 på mandager mellom kl 17 
og 18. 
 
Justering av felleskostnader, parkeringsleie og vaskeripriser 
Styret har justert opp felleskostnadene i borettslaget med virkning fra 1. november og har 
økt prisene for parkeringsleie (fordelt på to justeringer i henholdsvis november 2017 og 
mai 2018). Bakgrunnen for reguleringene skyldes de forventede, fremtidige økningene av 
kostnader knyttet til rehabilitering og vedlikehold i borettslaget. Styret har redegjort 
nærmere for dette i eget rundskriv, samt at den samme informasjonen ligger tilgjengelig på 
hjemmesiden vår: http://www.ebrl.no/prisreguleringer/ 
 
De nye vaskeriprisene som gjelder fra 2. oktober 2017 er kr 15,- per vask eller tørk. Prisen 
for bruk av vaskeriet har ikke vært justert på flere år. Økt vedlikehold og reparasjon av 
maskiner og utstyr, samt redusert bruk av vaskeriene, har aktualisert behovet for denne 
prisjusteringen. 
 
Reklamasjoner leilighetsdører 
I alt 154 leilighetsdører ble skiftet i 2016, de aller fleste fra 1960-tallet. Pr februar 2018 
gjenstår det fortsatt noen mindre justeringer på reklamasjoner som har kommet inn til DVS 
Entreprenør i løpet av det siste året. Daglig leder har tett dialog med selskapet og har som 
mål å få rettet opp alle reklamasjoner i løpet av første halvår 2018. 
 
Reforhandling av internettavtale 
Bredbåndsavtalen til borettslaget som leveres av Opennet ble høsten 2017 reforhandlet og 
gir borettslaget enda bedre betingelser. I løpet av første halvår 2018 vil det bli installert ny 
fibersentral i alle leilighetene i borettslaget og utstyret i driftssentralen vår vil også bli byttet 
ut for å håndtere fremtidens bredbåndshastigheter. Den nye kollektivavtalen gjelder i 
første omgang for tre år. Dette vil bety økt bredbåndshastighet for alle beboere - 
1000/1000 mbps hastighet per leilighet så snart utstyret er på plass. Prisen opprettholdes 
på samme nivå som tidligere – kr 150,- per mnd/leil. 
 
  

mailto:dagligleder@ebrl.no
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Sikring av fasader og betongfjerning 
I forbindelse med undersøkelsene som ble gjort i forbindelse med utarbeidelsen av 
tilstandsanalysen for borettslaget ble det avdekket en del løse betongmasser oppover 
fasadene på vestsiden av høyblokkene. Med hjelp av mannskap fra Hjellnes Consult og 
Høyden ble derfor alle løse betongmasser fjernet i januar 2018 og fasadene er sikret i 
påvente av fremtidig rehabilitering. 
 
Riving av takskur 
Takskurene øverst i høyblokkene som opprinnelig ble brukt til teppebanking har de siste 
årene fungert som «duebur» og var i svært dårlig forfatning. Styret søkte derfor Plan og 
bygningsetaten om riving av takskurene på høyblokkene i Enerhauggata som var i aller 
verst forfatning. Våren 2017 ble søknaden innvilget og i løpet av sommeren ble takskurene 
revet og fjernet. Det ble gjort noe midlertidig utbedring av tak som følge av skader etter 
burene. 
 
Ny daglig leder 
Etter mange år med god innsats for borettslaget valgte Jon Pelle Kjellstrøm å gå av med 
pensjon våren 2017. Styret utlyste stillingen og ansatte en ny daglig leder i 50 % stilling i 
mai 2017. Valget falt på Aleksander Løkke-Sørensen som bor på Carl Berner i Oslo og 
som har flere års relevant erfaring fra drift av borettslag og har fagbrev som elektriker. 
Styret er meget fornøyd med ansettelsen av Aleksander. 
 
Sommerfest 
I juni 2017 ble det tradisjon tro avholdt sommerfest for alle beboere på plenen mellom E5 
og E7. Styret grillet pølser og det ble delt ut iskrem og brus til barna. Været var fint og det 
var godt oppmøte av både små og store som bidro til en fin ettermiddag på plenen.  
 
Borettslagsavisa Ener’n  
Styret har også i 2017 utgitt fire utgaver av borettslagsavisen Ener’n. Den deles ut til alle 
leilighetene. Her gir styret viktig informasjon om ting som har skjedd eller planlegges i 
borettslaget og om hva som skjer i våre nærområder. 
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Andre praktiske opplysninger om borettslaget 
 
Informasjon fra styret  
Styret benytter ulike kanaler for å informere beboerne og det inkluderer rundskriv i 
postkassene, hjemmesiden vår www.ebrl.no, SMS-varsling, oppslag i oppgangene og  
e-post. Vi benytter primært kontaktopplysningene du har registrert hos OBOS når vi 
ønsker å komme i kontakt med deg som andelseier/beboer. Det er derfor viktig at du tar 
kontakt med OBOS og dagligleder@ebrl.no dersom du ønsker å legge til eller endre 
opplysninger om telefonnummer og e-postadresse.  
 
Hjemmesiden  
www.ebrl.no blir oppdatert løpende. Siden er under stadig utvikling og andelseierne bes 
følge med på nettsiden for å holde seg oppdatert på siste nytt. Nettsiden inneholder også 
relevant og praktisk informasjon om alt som angår deg som andelseier.  
 
SMS-varsling  
Vi varsler beboerne om viktige nyheter på SMS. Påmelding til SMS-tjenesten gjøres på 
nettsidene våre www.ebrl.no og tjenesten er gratis. Her får du viktig informasjon fra 
borettslaget og varsel ved akutte hendelser.  
 
Facebook-gruppen  
«Enerhaugen Borettslag» sin gruppe på Facebook fungerer som en diskusjonskanal for 
beboerne. Styret presiserer at Facebookgruppen ikke er regnet som en av borettslaget 
sine offisielle informasjonskanaler. Gruppen kan allikevel være et fint forum for beboere 
som ønsker å komme i kontakt med hverandre. 
 
TV  
Canal Digital er leverandør av TV-tjenester og borettslaget har inngått en kollektiv avtale 
som inneholder følgende: PVR-boks (TV-mottaker), T-We-tjeneste med «start forfra» og 
«ukesarkiv» m.m. TV-boksen tilhører leiligheten og skal ikke tas med ved flytting. Har du 
spørsmål knyttet til avtalen eller opplever problemer med tilkoblingen kan du ringe 
Canal Digital på telefon 915 06 090 eller besøke nettsiden www.canaldigital.no  
 
Internett 
Opennet er leverandør av internettjenester i borettslaget. Hver leilighet har fibernett med 
100 / 100 mbps hastighet. I løpet av 2018 vil utstyret i hver enkelt leilighet bli skiftet ut og 
hastigheten oppgraderes til 1000 / 1000 mbps-linje. For oppdatert informasjon om internett 
se våre nettsider www.ebrl.no Har du spørsmål til avtalen eller opplever problemer med 
tilkoblingen kan du ringe Opennet på tlf 21 01 61 50 eller post@opennet.no  
 
Kontor for styret, vaktmestere og daglig leder 
Vaktmester, daglig leder og styret har for tiden kontorlokaler i Smedgata 32 (inngang vis a 
vis barnehagen).  
 
Daglig leder  
Aleksander Løkke-Sørensen er daglig leder tilsvarende en 50% stilling. Han kan kontaktes 
på telefon 938 56 582 eller e-post dagligleder@ebrl.no. Aleksander har besøkstid 
mandager fra kl 17:00 – 18:00 på kontoret. 
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Vaktmester 
Vaktmester Alf Idar Johansen og Den Terje Pedersen ivaretar den daglige driften og det 
løpende vedlikeholdet i borettslaget. Vaktmester har besøkstid mandag til fredag mellom 
kl 11.30 - kl 12.00 på kontoret i Smedgata 32. Vaktmester kan kontaktes på telefon  
922 27 976 eller 926 47 268 (kun SMS). E-postadresse: vaktmester@ebrl.no. Telefonen er 
betjent i ordinær arbeidstid.  
 
Nøkler  
Har du behov for ekstra nøkler, se nettsiden vår www.ebrl.no for mer informasjon og 
bestillingsskjema. 
 
Vektertjeneste  
Borettslaget har avtale med Nokas AS om vakthold. Dersom andelseier har behov for 
assistanse kan vektertjenesten kontaktes på 02580. 
 
Renhold  
Royal Renhold rengjør borettslagets fellesarealer. 
 
Garasjeplasser til utleie 
Borettslaget har garasjeplasser (bil og MC) og noen få biloppstillingsplasser utendørs som 
leies ut til beboerne. Se nettsidene våre www.ebrl.no for priser og informasjon. Ta kontakt 
per e-post garasje@ebrl.no for å leie plass. Det er leietakers ansvar å si opp plassen ved 
flytting fra borettslaget. 
 
Boder 
Vi har noen få boder som leies ut til beboere mot en månedlig kostnad. Ta kontakt på 
garasje@ebrl.no for mer informasjon og for å bestille. 
 
Sykkelparkering 
Parkeringsplass til sykkel finnes i utvalgte rom i kjellerlokalene til Enerhauggata 7, 5 og 3, i 
tillegg til Smedgata 34. 
 
Vaskeri 
Beboerne har tilgang til fellesvaskeri i Smedgata 34 og 32, samt Enerhauggata 3, 5 og 7. 
Husk å booke tid for bruk av vaskemaskin og tørketrommel. Priser for vask og tørk, samt 
bruksanvisning finnes tilgjengelig på egne oppslag i hvert vaskeri. Vaskerikort kan kjøpes 
og fylles på hos Matleveranser i Enerhauggata 1. 
 
Bildeling 
Bilkollektivet og Hertz Bilpool har avtale med borettslaget om leie av parkeringsplasser. 
Her kan du som beboer enkelt leie deg en bil dersom du har behov for det. Mer 
informasjon om betingelser finner du på våre nettsider www.ebrl.no   
 
Treningssenter 
Tøyen Fitness holder til i egne lokaler i kjelleren på Smedgata 32. Beboerne på 
Enerhaugen får ekstra gunstige priser på medlemskap og treningsveiledning. Stikk innom 
for en treningsprat og et godt tilbud. 
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Nøkler 
Har du behov for flere nøkler til fellesarealene, se nettsiden for mer informasjon og 
bestillingsskjema. Det er viktig at tapte nøkler meldes til vaktmester@ebrl.no slik at disse 
blir sperret umiddelbart. 
 
Parsellhage 
Borettslaget tilbyr utleie av parseller til dyrking av planter og grønnsaker. Vi har til sammen 
90 plasser til utleie og parsellene er samlet bak St Hallvard Kirke og ved Smedgata 32. For 
informasjon om priser og tilgjengelighet se www.ebrl.no eller ta kontakt på e-post: 
hagelaget@ebrl.no  
 
Sommerfest 
Før sommerferien har borettslaget tradisjon for å arrangere en hagefest for alle beboerne. 
Festen foregår på plenen mellom Enerhauggata 5 og 7 og det serves grillmat. Her er en 
gylden mulighet til å bli kjent med naboene i blokka. 
 
Forsikring  
Borettslagets eiendommer er forsikret i Gjensidige Forsikring med polisenummer 
86457507. Forsikringen dekker bygningene og fellesareal. Forsikringen dekker også 
veggfast utstyr, bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig. 
Oppstår det skade i leiligheten, skal andelseier sørge for å begrense skadeomfanget mest 
mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden.  
 
Skaden meldes til forsikringsavdelingen i OBOS på telefon 22868398, eller e-post 
forsikring@obos.no. Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller 
om ønskelig håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir 
refundert eller betalt av forsikringsselskapet.  
 
Selv om borettslagets forsikring brukes, vil andelseier belastes egenandelen dersom 
forholdet ligger innenfor andelseiers ansvar. Den enkelte andelseier må selv sørge for å 
ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre.  
 
Brannsikringsutstyr  
Borettslaget har utlevert og montert godkjente røykvarslere i hver etasje og alle leiligheter, 
samt manuelt slokkeutstyr i form av pulverapparat eller brannslange. Det er andelseiers 
ansvar å sørge for tilsyn og kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, 
meldes dette til styret. 
 
HMS – Helse, miljø og sikkerhet  
Internkontroll innebærer at borettslaget er pålagt å vurdere risiko, planlegge, organisere, 
utføre, vedlikeholde og dokumentere forhold knyttet til helse, miljø og sikkerhet. Styret 
ivaretar internkontrollen av blant annet brannvern, felles elektrisk anlegg og 
lekeplassutstyr. Har borettslaget ansatte må det også oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven 
om vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet. Ved innkjøp av tjenester og ved dugnad er 
det spesielle rutiner som sikrer forsvarlig HMS.  
 
Garantert betaling av felleskostnader  
Borettslaget har avtale med OBOS 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.  
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Utleie av egen bolig (bruksoverlating)  
Det er ikke tillatt å leie ut eller overlate bruken av boligen til andre uten styrets samtykke 
og godkjennelse av leietaker. Søknadsskjema for utleie/bruksoverlating fås ved 
henvendelse til OBOS. 
 
Oppvarming 
Borettslaget får levert fjernvarme fra Fortum til oppvarming av radiatorene i leiligheter og 
fellesarealer, samt oppvarming av varmtvann. Ved feil på anlegget i din leilighet ta kontakt 
med vaktmester på e-post vaktmester@ebrl.no  
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Større vedlikehold og rehabilitering 

2017 Uteområder og fasader Belysning uteområder, Sikring av 
betongskader fasader, revet takskur 
høyblokker 

2016 Dører og Parseller Opprinnelig leilighetsdør fra 60-tallet er 
skiftet ut. 
Ca 90 parseller er etablert. 

2014 Heiser og låssystem Nye heiser i høyblokkene og nytt 
låssystem i alle fellesdører. 

2014 - 2015 Heis og låssystem Åtte nye heiser i høyblokkene og nytt 
låssystem i alle fellesdører 

2013 Betong- og fasaderehabilitering Enerhauggata 1 

2012 Inngangsdører og 
kameraovervåking 

Nye dører i inngangspartier og nye 
korridordører med dørsutomatik. 
Installering av kameraovervåking i 
fellesarealer 

2011 Oppussing av korridor og 
trapperom 

  

2010 Nytt fiberanlegg   

2009 Callingsystem. Varmeanlegg Nytt callingsystem. 
Innregulert varmeanlegg. 

2007 Skifte av stoppekraner   

2007 Oppgradering utomhus 
Enerhauggata 5 og 7 

  

2006 Brannslukker og røykvarsler Brannslukker og røykvarsler i alle 
leiligheter og fellesarealer 

2006 Heisdører og nytt tak Smedgata 34   

2004 Utomhus Enerhauggata 1-3   

2003 - 2004 El-arbeid og asbestsanering El-arbeid av fellesanleggene og alle 
leiligheter 

2003 Taknedløp og fjernvarme Innvendige taknedløp. Innlagt 
fjernvarme i E1, 3, 5, 7 

2002 Rens av lufte/avtrekkskanaler S34 
E3,5,7 

  

2001 Rens av lufte/avtrekkskanaler i E 1   

2001 - 2002 Balkongrehabilitering   

2000 Fjernvarme, rens av sluk og 
kanaler 

Innlagt fjernvarme i Smedgata 32-34. 
Rens av sluk og kjøkkenavløp, samt 
rens lufte og avtrekkskanaler 

1999 Dørtelefoner og 
betongrehabilitering 

Utskifting av dørtelefoner. 
Betongrehabilitering av garasjeanlegg 
og brystning mellom Enerhauggata 5 og 
7, samt langs Sørligata 

1993 Gavlveggene rehabilitert   

1993 - 1997 Heisene rehabilitert   

1988 - 1989 Kjøkken og soveromsvindu skiftet   
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Gjeldende fyringsforskrift for Enerhaugen Borettslag 
 
Utarbeidet etter vedtak på generalforsamlingen i april 2012. Revidert april 2013. 

 
Fyringsforskriften beskriver regelverket for fyring i sentralvarmeanlegget i boretteslaget. 
Forskriftens formål er å gi beboere informasjon om anleggets basisfunksjoner samt å være 
et retningsgivende verktøy for styrets beslutninger om når anlegget skal startes og 
stenges. 
 
Kort beskrivelse av varmestyringen 
I hver av de fire varmesentralene styres sentralvarmens turtemperatur av et 
romtemperaturbasert styresystem med temperaturfølere plassert i et utvalg leiligheter i 
hver høyblokk. (Det mest vanlige systemet er utekompensert styring som kun styrer etter 
utetemperaturen på nordfasadene). Romtemperatursystemet er valgt da det tar hensyn til 
sol, vind, nedbør, internvarmekilder og bygningskroppens evne til å lagre inn- og ut-varme, 
og gir derfor energisparing og bedret komfort ved at innetemperaturen blir jevnere. 
 
Komfort – romtemperaturer 
Dagtid: Styringssystemet skal styres mot en temperatur som oppleves som behagelig, det 
vil si et snitt på 21,6 OC på dagtid. Leilighetenes ulike beliggenhet i blokka, ulike solforhold 
med mer vil nødvendigvis kunne gi variasjoner mellom ca 20 og 24 OC i den enkelte 
leilighet.        I tillegg kommer at ulike beboere opplever ulikt hva som er behagelig 
temperatur.  
 
Nattestid: På natten, mellom kl 22:00 og kl 06:00, senkes romtemperaturen med 0,5-1 OC. 
 
Baderom sommerstid: Det styres ut en fast, minimum turtemperatur i radiatorkursen på       
ca 30 OC. 
 
Fyringssesong 
Veiledende fyringssesong: Ved normal utetemperatur startes fyringsanlegget 15. 
september og stenges 15. mai hvert år. Dette gjelder alle radiatorkurser unntatt 
baderomskursene, som skal være varme hele året for å unngå eventuelle fuktskader. 
Avvikende datoer for oppstart og stengning kan skje hvis dag- og/eller nattetemperaturene 
avviker vesentlig fra normalen, og styret skal i så fall vurdere følgende for varmen til stue 
og kjøkken: 
 
Oppstart: Anlegget skal vurderes midlertidig eller permanent oppstartet i de respektive 
blokker når romtemperaturen på dagtid (snittet av de utplasserte romfølerne) ligger under   
21 OC to påfølgende dager, og værvarselet indikerer tilsvarende værsituasjon minst xx 
dager fram i tid. 
 
Stengning: Anlegget skal vurderes å stenges midlertidig eller permanent når 
romtemperaturen ikke kommer under 23 OC, og værvarselet indikerer tilsvarende 
værsituasjon minst YY dager fram i tid. 
 
Suksessiv oppstart/stengning: 
Når fyringen settes på, startes den først i stue og kjøkken, deretter på soverom og til slutt i 
fellesareal. Stengning skjer i omvendt rekkefølge. 
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Beboers egne tiltak 
Når anlegget startes opp, skal hver beboer lufte alle radiatorer i sin leilighet. Om 
temperaturen kjennes for lav, kan beboer være nødt til å benytte en ekstra varmeovn om 
det ønskes høyere temperatur enn hva systemet gir. Omvendt må beboer lufte eller gjøre 
andre tiltak om temperaturen kjennes for høy. ???? Slike tiltak kan være utskifting av 
radiatorventiler, isolering av varmerør, montasje av reflekterende solfilm på vindusglass, 
montasje av utvendige persienner/markiser og/eller montasje av air condition-anlegg. 
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Gjeldende husordensregler for Enerhaugen Borettslag 
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REGISTRERINGSBLANKETT
for generalforsamling/sameiermøte/årsmøte

Fyll ut og levér hele blanketten ved inngangen til møtelokalet.

BRUK BLOKKBOKSTAVER

Eierens navn:
         

Eierens adresse:

Leilighetsnummer:

De som ikke kan møte på generalforsamlingen/sameiermøtet/årsmøtet kan stille ved 
fullmektig. Dersom du benytter deg av denne retten, må både ovenstående 
registreringsdel og nedenstående fullmakt fylles ut.

FULLMAKT

Eier gir herved fullmakt til:

Fullmektigens navn:

å møte på generalforsamlingen/sameiermøtet/årsmøtet i 

Boligselskapets navn:

Eierens underskrift og dato:

……………………………………………………..  ……………………………

STEMMESEDDEL 1 STEMMESEDDEL 2

STEMMESEDDEL 3 STEMMESEDDEL 4 

STEMMESEDDEL 5 STEMMESEDDEL 6

STEMMESEDDEL 7 STEMMESEDDEL 8



 

Styrets oppgaver 

 

Det årlige sameiermøtet/generalforsamlingen velger styreleder, styremedlemmer og 
eventuelt varamedlemmer. Kun myndige personer kan være styremedlemmer.  

Styrets oppgaver er å; 

• Representere selskapet utad og lede selskapet i samsvar med lov, vedtekter og 
vedtak i sameiermøte/generalforsamling 
 

• Treffe vedtak i alle saker, med mindre beslutningsmyndigheten ved lov eller vedtekter 
er flyttet til sameiermøte/generalforsamling 
 

• Godkjenne fakturaer til betaling 
 

• Vedta budsjett og sørge for forsvarlig drift 
 

• Foreta nødvendige regulering av felleskostnader 
 

• Treffe beslutning om bruk av midler til vedlikehold, bomiljøtiltak og andre 
driftsoppgaver 
 

• Forvalte og vedlikeholde selskapets fellesarealer og bygningsmasse 
 

• Inngå driftsavtaler 
 

• Godkjenne nye eiere og eventuelt behandle søknader om bruksoverlating/utleie 
 

• Påse at vedtekter og husordensregler overholdes 
 

• Behandle klagesaker 
 

• Ivareta henvendelser fra beboere 
 

• Sørge for at styremøter avholdes så ofte som nødvendig, og at det føres protokoll fra 
styremøtene 
 

• Ivareta selskapets HMS-ansvar og brannsikkerhet 

Oversikten gjelder ordinære borettslag og eierseksjonssameier. Bestemmelser i det enkelte 
selskaps vedtekter kan avvike fra oversikten. 

 

 

 

 

Forretningsførers oppgaver 

 

OBOS er i henhold til kontrakt selskapets forretningsfører. De viktigste oppgavene er: 
 
Innkreving av felleskostnader 
Effektiv innkreving og kontroll av innbetalinger, oppfølging og inkasso  
 
Regnskap og økonomistyring 
Løpende regnskapsførsel og utarbeide årsregnskap  
Oversende nødvendige oppgaver til myndighetene 
Utarbeide forslag til likviditetsbudsjett og økonomiske rapporter 
 
Eierskifter og leilighetsopplysninger 
Registrere eierskifte av leiligheter, parkeringsplasser og lignende 
Oppgi leilighetsopplysninger til meglere, banker, takstmenn etc. 
Ivareta eventuell forkjøpsrett 
 
Forvaltning og andre rådgivningstjenester 
Bistand til styret i forbindelse med generalforsamling/sameiermøte 
Oppfølging av vedtak i styremøter/generalforsamling/sameiermøte 
Rådgivning innen regnskap, økonomi, jus, forsikring, lån og sparing,  
teknisk forvaltning og drift 
 



Returadresse:
OBOS

postboks 6668
St. Olavs plass 

0129 Oslo

Hammersborg torg 1
Postboks 6666,  
St. Olavs plass
0129 Oslo

Telefon: 22 86 55 00
www.obos.no 
E-post: forvaltnings-
avdelingen@obos.no

OBOS Østfold
Nygaardsgaten 28
1606 Fredrikstad

OBOS Rogaland
Langflåtveien 29
4017 Stavanger

OBOS Stor-Bergen
Vestre Strømskai 7
5008 Bergen

OBOS Vestfold
Storgaten 20
3126 Tønsberg

OBOS Innlandet
Vangsvegen 143
2321 Hamar

OBOS Nordvest
Ystenesgata 6B
6003 Ålesund

Ta vare på dette 
heftet, du kan få bruk 
for det senere, f.eks. 
ved salg av boligen.
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