Kjære beboer!
Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder
borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.
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
Onsdag 26. mars 2008, kl 18.00 i St Halvard kirke
Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Dette er muligheten du har til å delta i
diskusjonen og velge det styret som skal forvalte ditt bomiljø i det kommende året.
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, forretnings-fører
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
onsdag 26.03.2008 kl. 18.00 i 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

2.

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2007
A) Årsberetning og regnskap for 2007
B) Styret foreslår overføring av årets resultat til balansen

3.

GODTGJØRELSER
A) Styret
B) Revisor
C) Godtgjørelse garasjeansvarlig

4.

FORSLAG
Forslag er tatt inn bakerst i heftet

5.

VALG AV TILLITSVALGTE
A) Valg av leder for 1 år
B) Valg av 3 styremedlemmer for 2 år
C) Valg av 1 styremedlem for 1 år
D) Valg av 1 varamedlemmer for 1 år
E) Valg av valgkomité for 1 år
F) Valg av 1 delegert med vara til OBOS’ generalforsamling for 1 år
G) Valg av velferdskomité
H) Valg av garasjeansvarlig
Oslo, 14.02.2008
Styret i Enerhaugen Borettslag

Ida Oftebro /s/

Geir Erik Moen /s/

Jonas Løvdal /s/

Svenn Ivar Fure /s/

Christin Stulen /s/

Anne Sundqvist /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 mere 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 2007
1.

TILLITSVALGTE
Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært:
STYRET
Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Ida Oftebro
Geir Erik Moen
Jonas Løvdal
Svenn Ivar Fure
Christin Stulen
Anne Sundqvist

VARAMEDLEMMER TIL STYRET
Varamedlem Stian Brekmo

Enerhauggt 5
Enerhauggt 3
Enerhauggt 7
Enerhauggt 3
Enerhauggt 5
Enerhauggt 3

Enerhauggt 1

DELEGERT TIL GENERALFORSAMLINGEN I OBOS
Delegert OBOS generalforsamling
Ida Oftebro
Enerhauggt 5
Varadelegert OBOS generalforsamling
Christin Stulen
Enerhauggt 5

2.

VALGKOMITEEN
Valgkomite
Leif Pareli
Valgkomite
Randi Juliane Krogstad
Valgkomite
Eivind Åse

Enerhauggt 5
Enerhauggt 3
Smedgt 34

GARASJEANSVALIG
Eivind Åse

Smedgt 34

FORRETNINGSFØRSEL OG REVISJON
Forretningsførselen er utført av OBOS i henhold til kontrakt.
Borettslaget har ordinær forretningsførerkontrakt.
Borettslagets revisor er PricewaterhouseCoopers AS.

3.

GENERELLE OPPLYSNINGER OM BORETTSLAGET
Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer 948152525, ligger i bydel 1 Gamle Oslo i Oslo kommune og har adresse:
 Enerhauggt 1-7
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Smedgt 32-34

Borettslaget består av 470 andelsleiligheter, fordelt på 6 bygninger. I tillegg kommer
2 tjenesteleiligheter.
Tomten, som ble 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.
Borettslaget har innarbeidet rutine som tar sikte på at det ikke forekommer
forskjellsbehandling på grunn av kjønn. Av borettslagets 6 styremedlemmer er det 3
kvinner og 3 menn.
VAKTMESTERTJENESTE
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). Unngå å ringe privat utenom ordinær
arbeidstid.
Det har ikke vært skader eller ulykker i 2007.
VEKTERTJENESTE
Borettslaget har avtale med Securitas om vakthold. Dersom andelseier har behov
for assistanse, ta kontakt på telefon 22971070. Vektertjenesten endres i 2008.
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-post enerh@online.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.
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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.
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/styret, og koster kr 150,- pr
nøkkel. Garasjenøkler fås kjøpt hos garasjekomiteen’s leder.
RENHOLD
Borettslaget har avtale med Alanti om vask av trappeoppganger/fellesarealer.
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.
GARANTI FOR FELLESKOSTNADER (TEORETISK LEIE)
Borettslaget har avtale med OBOS om garanti for betaling av felleskostnader.
OBOS garanterer for overførsel til borettslaget hver måned og overtar deretter alt
ansvar og risiko for eventuell manglende innbetaling av felleskostnader.
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
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det er andelseiers ansvar å kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er
defekt, meldes dette skriftlig til styret.
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 59 øre pr samtale uansett
varighet) på samtaler til andre fasttelefoner i Norge.
* Den enkelte beboer får også fri etablering av Online ADSL og fra 5% til 15%
rabatt på månedsprisen, avhengig av type abonnement. (Gjelder ikke Online ADSL
Mini.)
* Det gis 30 minutter ekstra fri ringetid på alle mobilabonnement fra Telenor og
Djuice (ikke kontantkort og Djuice Control). Slike ekstra ringeminutter gis uavhengig
av om kunden er i en bindingsperiode.
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 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.
Dette gir blant annet følgende fordeler for borettslaget:







Ett av markedets laveste administrative påslag: 0,95 øre pr kWh.
Elektrisk kraft til spotpris kombinert med forvaltning som gir ytterligere
besparelser.
Profesjonell forvaltning fra Energipartner AS.
Borettslaget v/styret får tilgang til sine anlegg på www.styrerommet.net bl.a. for
forbruks- og faktureringsdata.
Jevnlig rapportering til borettslaget.
Rabattert kraft via kjøp fra energigjenvinningsanlegg hos Elkem ASA og Tinfos
AS.

Resultatet på kraftavtalen i 2007 har gitt besparelser til borettslaget på anslagsvis
11% i forhold til hva de måtte ha betalt hos nest billigste leverandør – nemlig den
vanlige spotprisen i Norge.
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FJERNVARME
Borettslaget får levert fjernvarme fra Viken Fjernvarme AS.
Borettslaget får levert fjernvarme fra Viken Fjernvarme AS. Fjernvarmeprisen er
sammensatt av et fast og et bevegelig energiledd. Det faste energileddet er 13,25
øre i 2007. Det bevegelige energileddet fastsettes hver måned som det laveste av
el. til elektrokjel (medregnet kun en andel forbruksavgiften på 13,12 øre/kWh
tilsvarende en rabatt på 10%) og olje til oljekjel fratrukket en rabatt på 25%. Alle
priser er oppgitt inklusive merverdiavgift.
Prisen på fjernvarme varierer gjennom året. Forutsatt likt forbruk i 2008 som i 2007,
regner Viken Fjernvarme med en økning i fjernvarmekostnaden i år 2008 på ca
25%. Det vil si til samme nivå som for år 2006. Dette vil imidlertid avhenge av
utviklingen i pris på elektrisk kraft og olje. Alle priser er oppgitt inklusive
merverdiavgift.
REHABILITERING OG STØRRE VEDLIKEHOLD
2007 - 2007 Skifte av stoppekraner
Oppgradering utomhus Enerhauggata 5 og 7
2006 - 2006 Brannslukker og røykvarsler i alle leiligheter og fellesarealer
Heisdører i Smedgata 34
Nytt tak i Smedgata 34
2004 - 2004 Utomhus Enerhauggata 1-3
2003 - 2004 El-arbeid av fellesanl og leiligheter
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
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:
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Lov om elektriske anlegg og elektrisk utstyr
Lov om brann- og eksplosjonsvern
Lov om forurensning
Lov om arbeidsmiljø

Internkontroll innebærer at boligselskapet 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.
ENERGIREGNSKAP
Formålet med et energiregnskap er at det gir styret en oversikt over borettslagets
energiforbruk. Oversikten viser til hvilke felles formål energien i borettslaget brukes
(romoppvarming, beredning av varmt tappevann, belysning, gårdslys, fellesvaskeri,
etc.).
For borettslaget gir energiregnskapet styret mulighet til å følge forbruksutviklingen
over tid, og det gjør det mulig å sammenligne forbruket i borettslaget med
tilsvarende boligselskaper. Dette gir styret et godt beslutningsgrunnlag ved
vurdering av energibesparende tekniske tiltak, tiltak som kan føre til økonomiske
besparelser på lengre sikt.
Hva er et energiregnskap:
Et energiregnskap minner mye om et tradisjonelt økonomiske regnskap for et
boligselskap, men man dokumenterer energiforbruk i kWh i stedet for økonomisk
forbruk i kr.
Hvordan brukes et energiregnskap:
Energiregnskapet gir verdifull informasjon om hva som benyttes av energi, og hva
energien brukes til. Ved å sammenligne eget forbruk med forbruket i andre
boligselskap får man verdifull informasjon om hvorvidt forbruket er rimelig, eller om
det bør iverksettes tiltak for å redusere forbruket.
Energiforbruk i 2007:
Borettslaget får vannbåren varme og varmtvann fra fjernvarmenettet til Viken
Fjernvarme. Det er ikke separate målere for varmtvann og romoppvarming, slik at
fordelingen mellom disse to formålene må skje etter erfaringstall. Anslått fordeling
mellom disse to formålene blir ca:
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- Varmtvann
Totalt er fjernvarmeforbruket på 5.879.258 kWh.

54 Enerhaugen Borettslag

151
56

kWh/m²
kWh/m²

Det totale forbruket av strøm i borettslagets bygninger 1.085.097 kWh, noe som
utgjør ca 38 kWh/m².
Forbruket av varme og varmtvann er forholdsvis høyt sammenlignet med
tilsvarende bebyggelse.
Forbruksutvikling
Enerhaugen borettslag fikk etablert energiregnskap i 2005, og det er fremskaffet
historikk fra 2004 til 2007. Forbruket av strøm har i perioden gått ned fra over
1.500.000 kWh til drøyt 1.000.000 kWh i 2007, som tilsvarer en reduksjon på ca 1/3
eller 500.000 kWh. Med en energipris på 75 øre/kWh tilsvarer dette en årlig
besparelse på ca 375.000 kr.
Forbruket av fjernvarme har derimot økt fra 2005 til 2004. I 2006 og 2007 er
fjernvarmeforbruket igjen noe redusert i forhold til 2005.
Grunnleggende forutsetninger for å kunne regulere varmeforbruket på en fornuftig
måte er:
-Nøyaktig og riktig styring av tur- og returtemperatur til radiatorene.
-Termostatventiler på alle radiatorer. Eventuelt en moderne styring av tur- og
returtemperatur til radiatorene som tar hensyn til varmelagring i bygget, forsinkelser
i temperaturreguleringen av anlegget, prognoser for forventet endring i vær og
temperatur og varierende aktivitet i leilighetene gjennom døgnet.
I energiregnskap er det korrigert for at utetemperaturen varierer fra år til år, slik at
disse tallene er direkte sammenlignbare. Alle tall er referert til et normalt kaldt år
(statistisk normalår).
4.

FORSIKRINGER
Borettslagets eiendommer er forsikret i 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
Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, og bestiller om
ønskelig håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir
betalt av forsikringsselskapet.
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Ved skader som dekkes av borettslagets bygningsforsikring krever, forsikringsselskapet 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.
5.

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.

6.

STYRETS ARBEID
Styret har i perioden 2007/2008 avholdt 24 styremøter og gitt ut én utgave av
borettslagsavisa Ener’n.
Etter ønske fra generalforsamlingen er utearealet mellom Enerhauggata 5 og 7 blitt
oppgradert slik at det forhåpentligvis skal gi en bedre brukeropplevelse for alle
borettslagets beboere. Dette ble gjort samtidig med dreneringsarbeider rundt
Enerhauggata 5. Vi har hatt store problemer med å finne en estetisk og lettstelt
grill-løsning, men dette vil være sentralt ved sluttføringen av prosjektet.
Borettslaget har skiftet stoppekraner på mange av hovedstigene i blokkene. Dette
arbeidet går under nødvendig vedlikehold, og vil bli fortsatt ved behov.
Styret har, etter ønske fra generalforsamlingen, avhendet tomteparsell til
byggeprosjektet i Platousgate 6 for 1.6 millioner kroner. Kjøpesummen er tatt med
å årets resultat.
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Styret har i løpet av året ført en fravikelsessak mot beboer og vunnet. Dette har
påført oss en del advokatutgifter. I og med at borettslaget fikk medhold på alle
punkter, vil vi imidlertid få mesteparten av dette tilbake fra motparten.
Styret har inngått avtaler med Network Norway og Direktoratet for
Nødkommunikasjon om utplassering av antenner på borettslagets område. Vi har
også reforhandlet eksisterende avtale med Telenor og fått doblet leiebeløpet.
Dessverre har vi hatt problemer med plasseringen av Network Norway-antennen.
Dette søkes rettet.
Styret har utredet fremtidig bruk av 1. etasje i Smedgt 32. Alternativene er
leiligheter eller fortsatt utleie til næring. På bakgrunn av markedsforhold og
beliggenhet vil Styret anbefale oppussing med tanke på fortsatt utleie til
næringsformål. I og med at stadig flere næringslokaler i området er bygget om til
bolig, opplever vi en større etterspørsel etter disse enn på lenge. Vi tror også at
utleie vil være mest inntektsbringende for borettslaget på lang sikt.
Styret foreslår også å etablere et felleslokale i første etasje i Smedgt 32. Tanken er
at dette skal kunne brukes til beboermøter, selskaper og sosiale sammenkomster
(innenfor de rammer husordensreglene setter) og andre beboerrelaterte
arrangementer.
Styret har inngått avtale om utleie av underetasjen i Smedgt. 32 til Tøyen Fitness,
som nå holder til i Sørligata 8. Her vil beboerne få mulighet til å trene til sterkt
rabatterte priser. Planlagt oppstart i våre lokaler er en gang i løpet av sommeren.
Styret har sagt opp avtalen om bomiljøvakthold med Securitas. I løpet av året vil vi
gå over til Vaktservice AS. Beregninger viser at dette vil gi en besparelse på ca.
150 000 årlig, uten at det skal gå ut over kvaliteten på tjenesten.
Styret har inngått avtale med Hafslund Fibernett om levering av høyhastighets
bredbånd til beboerne via byggets interne kabelnett, i konkurranse med Canal
Digital. Dermed legger vi opp til konkurranse i vårt eget nett, og gir beboerne flere
valgmuligheter.
Styret har i året som har gått undersøkt markedet for digital-TV og vært i samtaler
med flere tilbydere, blant annet GET og StarNordic. Vi konkluderer imidlertid med
at å beholde Canal Digital er det som er mest i samsvar med beboermassens
samlede behov. Det høyhastighetsnettet vi ikke får gjennom Canal Digital, ordner vi
gjennom vårt samarbeid med Hafslund Fibernett.
Styret konkluderer med at det per i dag ikke er noe som tilsier at det blir spesielt
lønnsomt med en felles overgang til digital-TV. Canal Digital sier de vil fortsette å
sende analogt minst ut 2009. De beboere som ønsker digitale signaler, kan kjøpe
dette på eget initiativ fra Canal Digital. Dette vil blant annet gi en noe utvidet
kanalpakke og klarere TV-signaler.
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Konsulentutgifter
Mange vil sikkert stusse på posten konsulentutgifter i regnskapet. Denne er høyere
en ønskelig. Årsaken er et sammenfall av mange saker styret er bedt om å utrede
for generalforsamlingen, og kostnader forbundet med dette.
Av de 434 802 som er gått ut til konsulenthonorarer, er 120 701 juridisk bistand.
Som nevnt ovenfor knytter størstedelen seg til en bestemt fravikelsessak. Av disse
får borettslaget tilbake 60 000 kr fra salget av den aktuelle leiligheten.
De resterende 314 101 knytter seg hovedsakelig til tre konkrete saker:
Oppgradering av uteareale mellom Enerhauggata 5 og 7 med honorarer til
landskapsarkitekt og bistand fra OBOS prosjekt.
Bistand fra OBOS prosjekt i forbindelse med drenering og oppgradering rundt
inngangsparti i Enerhauggata 5.
Utarbeidelse av arkitekttegninger for foreslått bruk av 1. etg. Smedgt 32 ved
Enerhaugen Arkitektkontor.
Det koster penger med utredninger og prosjektledelse, men vi har tidligere sett at
det kan bli langt dyrere dersom man hopper over forarbeidet. Grundig forarbeid er
viktig ved kostnadskrevende prosjekter, både for å få så godt resultat som mulig, og
for å sikre generalforsamlingen et reelt behandlingsgrunnlag.
Bruksoverlating
Styret har i de siste årene jobbet med å minimere antall tilfeller av bruksoverlating,
tidligere kalt fremleie. Grunnen til dette er at vi mener borettslagsformen først og
fremst er ment å skaffe bolig til andelseierne, ikke å tilby gunstige utleieobjekter til
spekulanter. Vi opplever også oftere problemer knyttet til fremleide leiligheter enn
ellers.
Styret har flere ganger vært vitne til beboere som har fått problemer på grunn av
fremleie, blant annet fordi man ikke undersøker grundig nok hvem man leier ut til.
Styret foreslår derfor at andelseier for det første plikter å leie ut til en fysisk person,
og ikke til en utleieformidler, bedrift etc. Vi opplever at dette undergraver
borettslagets rett til å godkjenne fremleie, da man må forholde seg til en søknad
der den faktiske leietakeren ikke er kjent.
Det forslås også at andelseiere som ønsker bruksoverlating innhenter minst én
referanse på potensielle leietakere. Denne behøver ikke være skriftlig, men må
videreformidles til styret, for eksempel i form av et telefonnummer til en tidligere
husvert.
ENØK-tiltak
Styret har nylig inngått en avtale med konsulentselskapet ENEAS. Disse driver som
rådgivere innenfor energiøkonomisering for store næringsbygg, og dette er deres
første oppdrag for et borettslag.
Borettslaget har i flere år abonnert på en såkalt ENØK-pakke fra OBOS prosjekt. Vi
ser imidlertid lite resultat og få innsparinger som følge av dette, samtidig som vi
føler at vi ikke får den oppfølgingen som er nødvendig for å oppnå resultater.

Side 14

54 Enerhaugen Borettslag

Avtalen med ENEAS går i korte trekk ut på at selskapet får halvparten av innsparte
midler i honorar over en treårsperiode. Noen vil kanskje reagere på dette, men det
betyr også at vi ikke betaler noen ting hvis de ikke klarer å hjelpe oss med å spare.
Betaler vi mye, betyr det også at vi sparer mye, noe som vil komme borettslaget til
gode på lengre sikt.
Samtidig får vi en bedre garanti for at selskapet vi bruker faktisk vil anbefale
planmessige, lønnsomme spareprosjekter. Vi ser frem mot samarbeidet med
ENEAS, og er spente på hva det vil bringe.
Oppussing av inngangspartier og fellesarealer
Mange av korridorene og inngangspartiene kunne etter hvert trenge en
ansiktsløftning. Blant annet har dårlig vasking av vår forrige leverandør ført til stor
slitasje på mange korridorgulv.
Styret ser for seg en oppgradering av korridorer og trapperom i forbindelse med en
felles utskifting av inngangsdører, da dette uansett vil føre til sår på veggene som
må repareres. En oppgradering av inngangspartiene kan imidlertid skje allerede i
inneværende år.
Styret vil også utrede mulighetene for at vaktmester overtar boning av gulv fra
dagens leverandør. Dette kan medføre store besparelser for borettslaget.
Erfaringer viser at alle tar bedre vare på en velstelt boligmasse. Derfor er det i alles
interesse at vi vasker korridorvinduene våre og holder fellesarealer og nærområdet
fritt for søppel. Slik forebygger vi også hærverk.
Vannlekkasjer
Borettslaget har i perioden hatt unormalt mange vannskader. Mange av disse dreier
seg om rørbrudd inne i leiligheter som følge av manglende vedlikehold. Vi har også
sett flere skader som følge av feil lufting av radiator.
Blant annet som en følge av disse skadene har borettslagets forsikringspremie økt
med 17 prosent i 2008.
Styret oppfordrer alle beboere på det sterkeste til å finne ut hvor i leiligheten
stoppekranene sitter, og å sjekke at disse virker. Dette kan bidra sterkt til å
begrense skaden når den først er ute.
Vi ber også om at alle tar en gjennomgang av 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.
7.

BEMERKNINGER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2007
REGNSKAP FOR BORETTSLAG
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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 2008.
Årsregnskapet for 2007 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. 4 049 477,- som fremkommer i resultatregnskapet, foreslås
overført til balansen under konto for egenkapital.
DISPONIBLE MIDLER
Borettslagets disponible midler per 31.12.2007 utgjør kr. 6 701 300,-.
INNTEKTER
Driftsinntektene var i 2007 kr 18 610 792,-. Dette er kr 1 599 792,- høyere enn
budsjettert og skyldes i hovedsak salg av tomt.
Andre inntekter består i hovedsak av salg tomt, antenner, rettshjelpsdekning, salg
av nøkler. Se note 3.
KOSTNADER
Driftskostnadene var i 2007 kr 12 892 228,-. Dette er kr 506 772,- lavere enn
budsjettert.
Oppdeling av note 7, konsulenthonorar:
Juridisk bistand
Salgspålegg
Tomt

13 125
105 545
2 031

Konsulenthonorar:
OBOS Prosjekt
258 230
Møteleder generalfors
5 075
Bruksendring Smedgt 32 49 662
OBOS
1 134

For øvrig vises til de enkelte tallene i resultatet og til balansen, samt de
etterfølgende regnskapsnotene (se bakerst i årregnskapet).
Styret er ikke kjent med hendelser etter 31.12.2007 som påvirker regnskapet i
vesentlig grad.
F@KTURABEHANDLING
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Borettslaget har inngått avtale om f@kturabehandling. Dette innebærer at styret får
tilgang til boligselskapets fakturaer på e-post og internett. Ordningen er
tidsbesparende, enkel og rimelig. Løsningen sikrer effektuering av borettslagets
fakturaer på en sikkerhetsmessig korrekt måte. Styret vil til enhver tid kunne hente
fram tidligere betalte fakturaer.
8.

KOSTNADSUTVIKLING FOR 2008
KOMMUNALE AVGIFTER
Vann og avløpsavgiften øker med 9,7%.
Renovasjonavgiften øker med 21%.
LÅN
Borettslaget har 2 lån i OBOS til en flytende rentesats 5,65% pr. 31.12.07.
Gjenværende løpetid på lån gitt beboerne i forbindelse med el-arbeid i leilighetene,
er 7 år.
Gjenværende løpetid på lån 2 (16 600 000), er 23 år.
Borettslaget har 1 lån i Husbanken til en fastrente på 4,5%. Fastrenteperioden
løper fra 01.09.03 til 31.08.08. Borettslaget begynner å betale avdrag fra 01.03.08.
For opplysninger om opprinnelig lånebeløp og aktuell restsaldo på borettslagets lån
henvises det til noten i regnskapet.
RENTER PÅ BORETTSLAGETS INNSKUDD
Renter på driftskonto i OBOS var 2,15% per 06.02.2008.
Renter på sparekonto i OBOS var per 06.02.2008:
5,85% under 0,5 millioner
5,90% mellom 0,5 millioner og 2 millioner
6,00% over 2 millioner
FORRETNINGSFØRERHONORARET
Forretningsførerhonoraret for 2008 øker med 2 % til kr 273 156,-.
MEDLEMSKONTINGENTEN
Medlemskontingenten er kr 200,- per andelsleilighet for 2008.
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REVISJONSHONORARET
Ingen økning av revisjonshonoraret i 2008. Til informasjon kan det opplyses at
revisjonshonoraret ikke har vært øket de siste 3 årene.
FORSIKRING
Bygningsforsikringen øker fra 2007 til 2008 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.
Forsikringspremien for vårt borettslag gikk opp med ca 16,99%.
STRØMPRISENE
Strømprisen i Norge varierer med årstidene. Normalt stiger den i vinterhalvåret og
reduseres i sommerhalvåret. Det er vanskelig å spå utviklingen i strømprisene, fordi
været er den viktigste faktoren som påvirker prisene.
Den totale strømprisen til en forbruker består av tre komponenter:
 Kraftpris som dekker kostnadene ved å produsere og selge den elektriske
kraften (som betales til kraftleverandør), utgjør ca. 37% av total strømpris.
 Nettleie for transport av den elektriske kraften (som betales til nettselskapet)
utgjør ca. 29% av total strømpris.
 Statlige avgifter, det vil si forbruksavgift, avgift til Energifondet og
merverdiavgift, utgjør ca. 34% av total strømpris.
9.

BUDSJETT 2008
Til orientering for generalforsamlingen har styret satt opp en oversikt over
beregnede driftinntekter og driftkostnader i 2008. Tallene er vist som egen kolonne
lengst til høyre for resultatoppstillingen. Budsjettet viser et forventet driftsresultat
på kr 2 678 000,- og en forventet endring i resultatet på kr 1 673 000,-.
Når det gjelder de øvrige kostnadene, er det regnet med en generell prisøkning på
ca. 2,5% i 2008.
I posten drift og vedlikehold er det beregnet kr 3 800 000,- til større vedlikehold som
omfatter oppgradering inngangspartier.
Driften i 2008 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 2008 som foreligger og de endringer neste år som er omtalt tidligere i
årsberetningen.
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Oslo, 14.02.2008
I styret for Enerhaugen Borettslag
Ida Oftebro /s/

Geir Erik Moen /s/

Jonas Løvdal /s/

Svenn Ivar Fure /s/

Christin Stulen /s/

Anne Sundqvist /s/

PricewaterhouseCoopers AS
N-0245 Oslo
Telefon 02 316
Telefaks 23 16 10 00

Til generalforsamlingen i Enerhaugen Borettslag
Revisjonsberetning for 2007
Vi har revidert årsregnskapet for Enerhaugen Borettslag for regnskapsåret 2007, som viser et
overskudd på kr. 4 049 477. 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 2007 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 budsjettallene i
resultatregnskapet ikke er revidert.
Uten at det har betydning for konklusjonen i avsnittet over, vil vi presisere at borettslaget har
negativ egenkapital. Det vises til omtale i note.
Oslo, 14. februar 2008
PricewaterhouseCoopers AS
Cato Grønnern /s/
Statsautorisert revisor
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
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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

2007

2006

2007

2008

3 832 798

4 826 613

3 832 798

6 701 300

4 049 477
5 825
11 825
-69 900

-186 937
0
0
0

2 020 000
0
0
0

1 698 000
0
0
0

-1 088 725
-40 000
2 868 502

-925 129
-30 000
-1 142 066

0
0
2 020 000

-1 542 636
0
155 364

C. Disponible midler 31.12

6 701 300

3 684 548

5 852 798

6 856 664

Spesifikasjon av disponible midler
Omløpsmidler
Kortsiktig gjeld
Disponible midler

7 697 223
-995 923
6 701 300

4 802 272
-969 474
3 832 798

A. Disponible midler pr. 01.01
B. Endringer i disponible midler:
Årets resultat (se res.regnskap)
Tilbakeføring av avskrivning
Tillegg salgssum salg tomt
Fradrag kjøpesum kjøp
anl.midler
Fradrag for avdrag på langs. lån
Red. annen langs. gjeld
B. Årets endring i disp. midler

17
17
20
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54 - ENERHAUGEN
RESULTATREGNSKAP
Note

DRIFTSINNTEKTER:
INNKR. FELLESKOSTN.
VASKERI
ANDRE INNTEKTER
SUM DRIFTSINNTEKTER
DRIFTSKOSTNADER:
PERSONALKOSTNADER
STYREHONORAR
AVSKRIVNINGER
REVISJONSHONORAR
ANDRE HONORARER
FORR.FØRERHONORAR
KONSULENTHONORAR
KONTINGENTER
DRIFT OG VEDLIKEHOLD
FORSIKRINGER
KOMMUNALE AVGIFTER
ENERGI / FYRING
ANDRE DRIFTSKOSTN.
SUM DRIFTSKOSTN.

Regnskap

Regnskap

Budsjett

Budsjett

2007

2006

2007

2008

2 16 841 651 13 876 276 16 956 000 16 958 000
50 470
65 558
35 000
35 000
3 1 718 671
22 550
20 000
30 000
18 610 792 13 964 384 17 011 000 17 023 000

4
5
17
6

7
8
9
10
11

DRIFTSRESULTAT:

-934 486
-778 221
-900 000
-975 000
-235 000
-215 000
-235 000
-235 000
-5 825
0
0
0
-10 876
-10 876
-12 000
-12 000
-15 000
-15 000
-15 000
-15 000
-267 800
-267 800
-281 000
-281 000
-434 802
-211 532
-100 000
-150 000
-94 000
-94 000
-94 000
-94 000
-3 490 707 -2 524 208 -3 000 000 -3 800 000
-917 364
-911 437
-974 000 -1 003 000
-1 133 088 -1 148 248 -1 208 000 -1 280 000
-3 894 711 -5 002 579 -5 280 000 -5 000 000
-1 458 570 -1 445 026 -1 300 000 -1 500 000
-12 892 228 -12 623 928 -13 399 000 -14 345 000
5 718 564

1 340 456

3 612 000

2 678 000

181 126
-1 850 213
-1 669 087

86 699
-1 614 092
-1 527 393

20 000
-1 612 000
-1 592 000

100 000
-1 105 000
-1 005 000

ÅRSRESULTAT

4 049 477

-186 937

2 020 000

1 673 000

OVERFØRINGER:
REDUKSJON UDEKKET TAP

4 049 477

2007

2006

FINANSINNTEKT/KOSTNAD
FINANSINNTEKTER
FINANSKOSTNADER
RES. FINANSINNT/KOSTN.

12
13

BALANSE
Note
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EIENDELER
ANLEGGSMIDLER
BYGNINGER
TOMT
VARIGE DRIFTSMIDLER
SUM ANLEGGSMIDLER
OMLØPSMIDLER
KUNDEFORDRINGER
KORTSIKTIGE FORDRINGER
DRIFTSKONTO I OBOS
SPAREKONTO I OBOS
SUM OMLØPSMIDLER

14
15

16

SUM EIENDELER

27 438 000 27 438 000
1 623 875 1 635 700
64 083
8
29 125 958 29 073 708

9 702
20 522
3 340 631
4 326 368
7 697 223

8 327
29 948
1 687 159
3 076 839
4 802 272

36 823 181 33 875 980

EGENKAPITAL OG GJELD
EGENKAPITAL
INNSKUTT EGENKAPITAL.470*100
UDEKKET TAP
SUM EGENKAPITAL

17

47 000
47 000
-8 608 309 -12 657 786
-8 561 309 -12 610 786

GJELD
LANGSIKTIG GJELD
PANT- OG GJELDSBREVLÅN
BORETTSINNSKUDD
ANNEN LANGSIKTIG GJELD
SUM LANGSIKTIG GJELD
KORTSIKTIG GJELD
LEVERANDØRGJELD
SKYLDIG OFF.MYNDIGH.
PÅLØPNE RENTER
PÅLØPNE AVDRAG
UNDERREGNSKAP 1
ANNEN KORTSIKTIG GJELD
SUM KORTSIKTIG GJELD

18
19
20

21

22
23

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

PANTSTILLELSE
GARANTIANSVAR

38 866 867 39 955 592
4 964 000 4 964 000
557 700
597 700
44 388 567 45 517 292

205 876
75 150
334 890
233 628
64 450
81 929
995 923

404 039
59 045
335 112
81
64 450
106 747
969 474

36 823 181 33 875 980

24
25

48 977 800 47 211 283
1 305 562 1 305 562
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OSLO, 31.12.2007 / 14.02.2008
STYRET FOR ENERHAUGEN
IDA OFTEBRO /s/ GEIR ERIK MOEN /s/ JONAS LØVDAL /s/
SVENN IVAR FURE /s/ CHRISTIN STULEN /s/ ANNE SUNDQVIST /s/

Side 25

54 Enerhaugen Borettslag

NOTE: 1
REGNSKAPSPRINSIPPER
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, forskrift om
årsregnskap og årsberetning i borettslag og god regnskapsskikk. Inntektsføring av innkrevde
felleskostnader skjer månedlig.
NOTE: 2
INNKREVDE FELLESKOSTNADER
Felleskostnader
Parkeringsleie
Garasjeleie
Brensel
Lokaler
Diverse
Utskiftning dører/vinduer
Strøm/lys
Reg.kapitalkostnader (IN)
Kapitalkostnader (IN)
SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER

10 945 032
98 544
739 369
4 485 228
198 256
22 956
12 192
56 640
31 304
399 396
16 988 917

REDUKSJON GRUNNET TOMME LEIEFORHOLD
Parkeringsleie
Garasjeleie
Lokaler
Diverse
SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER

-11 304
-18 258
-110 700
-7 004
16 841 651

NOTE: 3
ANDRE INNTEKTER
Lokale-/lagerleie
Antenner
Direktoratet for nødkommunikasjon
Oppgjør hærverk
Rettshjelpsdekning
Salg av nøkler
Årlig leie for oppsett av nødkommunikasjon
Salg tomt
SUM ANDRE INNTEKTER

1 200
25 647
35 000
16 584
31 848
8 550
11 667
1 588 175
1 718 671
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NOTE: 4
PERSONALKOSTNADER
Ordinær lønn, fast ansatte
-582 948
Overtid
-89 824
Påløpne feriepenger
-80 733
Fri bolig
-83 244
Naturalyt., fri bil, etc. speil
83 244
Arbeidsgiveravgift
-155 188
Pensjonskostnader
-11 186
AFP - pensjon
-8 520
Yrkesskadeforsikring
-6 686
Ref.sykepenger
5 543
Arbeidsklær
-4 944
SUM PERSONALKOSTNADER
-934 486
Selskapet har i regnskapsåret sysselsatt totalt 2 årsverk.
Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.
Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.
NOTE: 5
STYREHONORAR
Honorar til styret er på kr.
og gjelder for perioden 2006/2007.
I tillegg har styret fått dekket julebord for kr 5 253 og kaffe til vaktmesterkontor
kr 1 865. Jfr. note driftskostnader
NOTE: 6
REVISJONSHONORAR
Revisjonshonoraret er på kr.
og er i sin helhet knyttet til revisjon.
NOTE: 7
KONSULENTHONORAR
Juridisk bistand
Andre konsulenthonorarer
SUM KONSULENTHONORAR

235 000

10 876

-120 701
-314 101
-434 802
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NOTE: 8
DRIFT OG VEDLIKEHOLD
Drift/vedl.hold bygninger
-315 449
Drift/vedl.hold VVS
-1 209 086
Drift/vedl.hold elektro
-207 761
Drift /vedl.hold utvendig anl.
-380 773
Drift/vedl.hold heisanlegg
-341 829
Kabel/Tv-anlegg
-712 638
Drift/vedl.hold fyringsanlegg
-62 806
Drift/vedl.hold brannsikring
-66 519
Drift/vedl.hold vaskerianlegg
-140 400
Drift/vedl.hold ventilasj.anl.
-13 674
Drift/vedl.hold garasjeanlegg
-24 773
Egenandel forsikring
-15 000
SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD
-3 490 707
Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av
bygningene.
NOTE: 9
KOMMUNALE AVGIFTER
Vann- og avløpsavgift
Renovasjonsavgift
Refusjon kommunale avgifter
SUM KOMMUNALE AVGIFTER

-812 493
-321 584
988
-1 133 088

NOTE: 10
ENERGI / FYRING
Elektrisk energi
Fjernvarme
SUM ENERGI / FYRING

-420 251
-3 474 459
-3 894 711
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NOTE: 11
ANDRE DRIFTSKOSTNADER
Container
Skadedyrarb./soppkontroll
Verktøy og redskaper
Lyspærer og sikringer
Renhold ved firmaer
Andre fremmede tjenester
Kontor- og datarekvisita
Trykksaker
Aviser, tidsskrifter, faglitteratur
Møter, kurs, oppdateringer mv
Andre kostnader tillitsvalgte
Andre kontorkostnader; Julebord, pizza, kaffe
Telefon/bredbånd
Porto
Drivstoff biler, maskiner osv
Vedlikehold biler/maskiner osv
Bilgodtgjørelse
Bank og kortgebyr
Velferdskostnader
Konstaterte tap
SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER
NOTE: 12
FINANSINNTEKTER
Renter bank
Renter av driftskonto i OBOS
Andre renteinntekter
SUM FINANSINNTEKTER
NOTE: 13
FINANSKOSTNADER
HUSBANK UTBEDR.LÅN
1OB928
2OB928
Renter leverandørgjeld
Renter OBOS neg.kasse
Andre rentekostnader
SUM FINANSKOSTNADER
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-120 672
-7 000
-599
-21 149
-598 402
-461 907
-13 206
-29 460
-625
-300
-7 119
-2 873
-148 261
-21 605
-3 207
-7 544
-425
-4 842
-3 950
-5 423
-1 458 570

149 529
30 222
1 375
181 126

-1 005 330
-103 687
-713 158
-4 463
-54
-23 522
-1 850 213
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NOTE: 14
BYGNINGER
Kostpris/Bokf.verdi 1966
27 438 000
SUM BYGNINGER
27 438 000
Tomten er 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
Avskrevet tidligere

78 720
-78 719
1

Gressklipper nr. 1
Tilgang 1995
Avskrevet tidligere

32 841
-32 840
1

Gressklipper nr. 2
Tilgang 2007
Avskrevet i år

69 900
-5 825
64 075

Gressklipper
Tilgang 1994
Tilgang 2003
Avgang 2005
Avskrevet tidligere

34 820
56 698
-34 820
-56 697
1

Kopimaskin
Tilgang 1998
Tilgang 2001
Avgang 2005
Avskrevet tidligere

10 947
19 530
-10 947
-19 529
1

Sandspreder 1
Tilgang 2003
Avskrevet tidligere

20 956
-20 955
1

Sotsuger
Tilgang 1997
Avskrevet tidligere

15 375
-15 374
1

Støvsuger
Tilgang 1987

19 254
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-19 253
1

Traktor
Tilgang 2003
Avskrevet tidligere

435 318
-435 317

SUM VARIGE DRIFTSMIDLER

1
64 083

NOTE: 16
KORTSIKTIGE FORDRINGER
Utlegg skadesaker
Fordringer/håndkasse for ansatte/tillitsvalgte
OBOS
SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER

19 500
1 022
0
20 522

NOTE: 17
UDEKKET TAP (NEGATIV EGENKAPITAL)
Balansen i årsregnskapet viser negativ egenkapital. Dette skyldes at eiendelene, deriblant
bygningene, står bokført til opprinnelige priser (historisk kost).
Konsekvensen av dette er at de balanseførte verdiene av eiendelene ikke gjenspeiler
markedsprisen (virkelig verdi). 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 31.12.07: 4,50%, løpetid 23 år
Opprinnelig 2002
Nedbetalt tidligere
Nedbetalt i år
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-22 340 000
0
233 488
-22 106 512

OBOS
Renter 31.12.07: 5,65%, løpetid 10 år
Opprinnelig 2003
Nedbetalt tidligere
Nedbetalt i år

-3 307 283
972 686
300 516
-2 034 081

OBOS Finans
Renter 31.12.07: 5,65%, løpetid 20 år
Opprinnelig 2004
Nedbetalt tidligere
Nedbetalt i år
SUM PANT- OG GJELDSBREVLÅN
NOTE: 19
BORETTSINNSKUDD
Opprinnelig 1966
SUM BORETTSINNSKUDD
NOTE: 20
ANNEN LANGSIKTIG GJELD
Garasjeinnskudd
SUM ANNEN LANGSIKTIG GJELD
NOTE: 21
SKYLDIG OFF.MYNDIGHETER
Forskuddstrekk
Skyldig arbeidsgiveravgift
SUM SKYLDIG OFF.MYNDIGHETER
NOTE: 22
UNDERREGNSKAP
Vaskerikort
SUM UNDERREGNSKAP
NOTE: 23
ANNEN KORTSIKTIG GJELD

-16 600 000
1 319 005
554 721
-14 726 274
-38 866 867

-4 964 000
-4 964 000

-557 700
-557 700

-42 573
-32 577
-75 150

64 450
64 450
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Feriepenger
Leie betalt for 1 år
SUM ANNEN KORTS. GJELD
NOTE: 24
PANTSTILLELSE
Av anleggets bokførte gjeld er kr 44 064 495,- sikret ved pant.
Eiendommen som er stillet som sikkerhet hadde pr. 31.12.2007
en bokført verdi på kr 29 061 875
NOTE: 25
GARANTIANSVAR
I forbindelse med el-arbeid i boretttslaget ble det stillet en byggherregaranti
Pålydende kr 1 305 562,-.

-80 729
-2 400
-81 929
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Forslag til Generalforsamling
1: Betingelser ved bruksoverlating
Fra Styret
Det foreslås at følgende formulering tas inn i borettslagets vedtekter:
Bruksoverlating kan kun skje til reelle fysiske personer. Bruksoverlating skal ikke skje via
tredjepart som utleiemegler eller lignende. Andelseier pålegges å fremskaffe minst én
referanse fra leietaker.
Styrets innstilling til vedtak: Vedtas

2: Beboermøter
Fra Leif Pareli, Randi Krogstad og Eivind Aase
FORSLAG OM HALVÅRLIGE BEBOERMØTER
Generalforsamlingen ønsker at styret innkaller til to beboermøter i løpet av året, i tillegg til
den årlige generalforsamlingen. Hensikten med disse møtene er at styret kan orientere
om aktuelle saker og legge til rette for diskusjon, noe som kan bidra til å øke beboernes
engasjement i borettslaget, og dessuten bidra til å gjøre beboerne bedre kjent med
hverandre og med styret. Beboermøtene skal bare være diskusjonsfora og ikke fatte
beslutninger, noe som fortsatt skal være en sak for generalforsamling og styre. Møtene
holdes forslagsvis i september/oktober og februar.
Begrunnelse:
Vi er et stort borettslag, det er stadig utskifting av beboere, og vi har få steder eller
anledninger der vi kan ha kontakt med hverandre og delta i det fellesskapet som et
borettslag er. I dag er det bare på generalforsamlingen vi kan møtes for å diskutere saker
som angår oss alle, og der er det alltid et stramt møteprogram som skal gjennomføres, og
dermed lite rom for å kunne diskutere saker mer uformelt og avslappet. Når
generalforsamlingen er over, går det et år til neste gang vi kommer sammen igjen. I
mellomtiden må styret diskutere og avgjøre alle saker helt på egen hånd, uten å ha noe
egnet forum for å legge saker frem for beboerne for diskusjon, innspill og forslag. Vi
mener det kan være nyttig med møter der beboere og styre kan komme sammen,
diskutere saker, utveksle informasjon, og bli bedre kjent med hverandre. Ved at møtene
ikke skal fatte beslutninger, kan de ha en mer avslappet og uformell møteform enn
generalforsamlingene.
Vi mener slike fellesmøter kan være nyttige for styret, som her får muligheten til å legge
frem saker til bredere diskusjon. De vil også være nyttige for beboerne, som kan få
innblikk i styrets arbeid og holde seg orientert om aktuelle saker. Endelig kan slike møter
være nyttige for valgkomiteen, som gjennom slike møter kan få et inntrykk av hvem blant
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beboerne som har interesse for fellesskapet og som dermed kan være aktuelle til
styreverv eller andre verv i borettslaget.
Vi foreslår dette som en forsøksordning. Dersom det viser seg at slike møter ikke blir noen
suksess, vil det selvsagt ikke være noen grunn til å fortsette ordningen.
Styrets innstilling til vedtak: Forslaget er godt, men et beboermøte i februar vil medføre en
stor belastning på styret, og komme i konflikt med forberedelsene til generalforsamlingen.
Vi foreslår at Styret pålegges å gjennomføre ett beboermøte per år i oktober. Dersom
dette skulle vise seg å bli en suksess, kan antall møter utvides.

3: Stenging av søppelsjaktene
Fra Henrik Ebne, Smedgt 34.
Stenging av søppelsjakter
Det går mot vår og sommer og dermed den vanlige råtne lukten fra
søppelsjaktene. Jeg foreslår derfor at søppelsjaktene stenges, og at det i
stedet settes opp søppelbeholdere på utsiden. Dette vil redusere vond lukt i
bygningene, forenkle renholdet samt frigjøre tid for vaktmestrene.
Styrets kommentar: Styret hadde en gjennomgang av søppelhåndteringen for et par år
siden, og konkluderte med at dagens løsning er å foretrekke foreløpig. Tilbakemeldingen
fra borettslag som har avviklet søppelsjaktene går på at lukten blir verre snarere enn
bedre, da mange velger å sette søppelposen utenfor døren til de skal ut neste morgen. I
tillegg er det enda ikke klart hvordan Oslo Kommunes endelige kildesorteringsløsning for
indre by vil se ut. Vi anbefaler at man venter med å investere ca. en halv million i nye
søppelskap før man er bedre kjent med dette.
Styrets innstilling til vedtak: Vedtas ikke

4: Utnyttelse av lokaler i Smedgt 32
Fra Styret
Forslag til vedtak:
Generalforsamlingen går inn for at lokalene i 1. etasje fortsatt benyttes til næringslokaler
for utleie, samt til beboerformål.
Styrets kommentar: Styret har utredet bruken av næringslokalene i 1. etasje i Smedgt 32,
og ser utleie til næringsformål som mest formålstjenlig i dagens marked. For mer
informasjon, se årsberetningen under ”styrets arbeid”.
Styrets innstilling til vedtak: Vedtas
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5: Oppgradering av fellesarealer
Fra Erna Hansen, Enerhauggata 7
Jeg forslår at vi oppgraderer inngangspartiet (hallen) i blokkene, reparerer flisene, vasker
og maler taket, likeså burde postkassene få skikkelige navn, det skulle være en selvfølge
av alle beboere at dette er i orden. Slik det er nå ser det ikke mye tiltalende ut, med
flagrende lapper på postkassene. Dette er beboernes plikt, og gjelder førsteinntrykket når
en kommer inn.
Likeså burde korridorene fått seg et malingsstrøk. Dette begynner å bli mange år siden. Vi
burde hatt nye korridordører også. Heisdørene ser heller ikke noe tiltalende ut. Dette
skulle ikke koste så mye, resultatet ville syns.
Minner om at beboerne skal vaske korridorvinduene sine, tror dette er et forsømt kapittel.
Vi er vel ikke fornøyd med at det ser så forfalt og skittent ut, eller er vi det?
Styrets kommentar: Styret innstiller på at det settes av 500 000 til oppgradering av
inngangspartiene og korridorene i løpet av inneværende regnskapsår. Det utarbeides en
tiltaksplan og innhentes priser. Inngangspartiene bør prioriteres.
Styrets innstilling til vedtak: Vedtas
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VALGKOMITEENS INNSTILLING 2008
STYRET
Leder:

Christin Stulen

Enerhauggata 5

Ny, styremedlem i 2007

Ikke på valg
Styremedlem: Anne Sundqvist

Enerhauggata 3

Som styremedlemmer for 2 år foreslås:
Styremedlem: Simon Ladderud Stende Enerhauggata 7

Ny

Styremedlem: Stig Ove Gravdal

Enerhauggata 7

Ny

Styremedlem: Stian Brekmo

Enerhauggata 1

Ny, rykker opp
fra varaplass

Enerhauggata 3

Ny

Enerhauggata 7

Ny

Som styremedlem for 1 år foreslås:
Styremedlem: Heidi Bergsli
VARAMEDLEMMER TIL STYRET
Bjørnar Paulsen

DELEGERT TIL GENERALFORSAMLINGEN I OBOS
Christin Stulen
Anne Sundqvist

styreleder
styremedlem

VALGKOMITÉ
Leif Pareli
Eivind Åse
Randi Krogstad

Enerhauggata 5
Smedgata 34
Enerhauggata 3

VELFERDSKOMITÉ
Ingen har sagt seg villig til å stille i dette vervet
Må evt. velges på generalforsamlingen

Gjenvalg
Gjenvalg
Gjenvalg
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GARASJEANSVARLIG
Eivind Åse

Smedgata 34

Gjenvalg

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 24. februar 2008
Leif Pareli (sign.)

Eivind Åse (sign.)

Randi Krogstad (sign.)

