Til seksjonseierne i Herregårdsterrassen Sameie
Velkommen til sameiermøte, Onsdag 26.04. 2017 kl. 18:00 i Ljan menighetshus.
Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2016. Styret håper du
leser gjennom heftet og viser din interesse for sameiet ved å møte opp på sameiermøtet.
Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte
Herregårdsterrassen Sameie det kommende året.

Hvem kan delta på sameiermøtet?
Alle sameiere har rett til å delta i sameiermøte med forslags-, tale-, og stemmerett.
For boligseksjoner har også sameierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av
sameierens husstand rett til å være tilstede og til å uttale seg.
Det kan avgis kun en stemme pr. seksjon.
Sameieren har rett til å møte ved fullmektig.

Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

Innkalling til sameiermøte
Ordinært sameiermøte i Herregårdsterrassen Sameie
avholdes Onsdag 26.04. 2017 kl. 18:00 i Ljan menighetshus.

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 seksjonseier som protokollvitne
D) Godkjenning av møteinnkallingen
2. ÅRSBERETNING FOR 2016
3. ÅRSREGNSKAP FOR 2016
Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital
4. GODTGJØRELSE TIL STYRET
5. INNKOMNE FORSLAG
Forslag fra Styret:
A) Endring av vedtektenes §7 – Styret (2/3-flertall)
B) Endring av Husordensregel IV
C) Endring av Husordensregel V
D) Vedlikeholdsplan
Forslag fra Per Brandt Hovland:
E) Sameiets hjemmeside
F) Informasjon fra Styret
G) Tetting av mellomrom mellom terrassegulv og rekkverk.
H) Oppgradering av grøntområde bak byggene.
I ) Endring av vedtektenes §8 (2/3-flertall)
J) Endring av vedtektenes §4 (2/3-flertall)
6. VALG AV TILLITSVALGTE
A) Valg av styreleder for 1 år
B) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år
C) Vag av 1 styremedlem for 1 år
D) Valg av 2 varamedlemmer for 1 år
E) Valg av valgkomité
Oslo, 23. mars 2017
Styret i Herregårdsterrassen Sameie

Lars-Håvard Vestby/s/

Mette Eknæs/s/

Toril Frida Fjærvoll/s/

ÅRSBERETNING FOR 2016
Tillitsvalgte
Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært:

Leder
Styremedlem
Styremedlem

Lars-Håvard Vestby
Mette Eknæs
Toril Frida Fjærvoll

Styreperiode:
Herregårdsvn 8 A
2016-2018
Herregårdsvn 8 A
2015-2017
Herregårdsveien 8 B 2016-2018

Varamedlem
Varamedlem

John Haga
Odd Jørgen Steen

Herregårdsvn 8 B
Herregårdsvn 8 A

Valgkomiteen
Gro Gjermundsen
Vegard Nilsen

Herregårdsvn 8 A
Herregårdsvn 8 A

2016-2017
2016-2017

2016-2017
2016-2017

Styrets medlemmer består i dag av 1 mann og 2 kvinner. Sameiet sørger for at det ikke
forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser.
Generelle opplysninger om Herregårdsterrassen Sameie
Sameiet består av 141 seksjoner.
Herregårdsterrassen Sameie er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med
organisasjonsnummer 971282215, og ligger i bydel 14 Nordstrand i Oslo kommune med
følgende adresse:
Herregårdsveien 8 A
Herregårdsveien 8 B
Gårds- og bruksnummer :
194
672

Med eierseksjon forstås sameieandel i bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av
bolig eller annen bruksenhet i eiendommen.
Sameiet driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter.
Sameiet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Styret
er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad.
Herregårdsterrassen Sameie har en ansatt.
Forretningsførsel og revisjon
Forretningsførselen er utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS i henhold til kontrakt.
Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS.
Sameiets revisor er BDO AS.

KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2016
Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av sameiets eiendeler og gjeld,
finansielle stilling og resultat. Informasjon om sameiets forventede økonomiske utvikling
er omtalt i årsberetningens punkt om budsjett for 2017.
Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2016 er satt opp under
denne forutsetning.
Sameiet har negativ egenkapital i balansen (udekket tap). Dette er nærmere omtalt i
årsregnskapet under noten for udekket tap.
Inntekter
Driftsinntekter i 2016 var til sammen kr 5 441 429,-.
Dette er kr 834 429,- høyere enn budsjettert. Felleskostnadene ble øket med 10% fra
01.07.2016. Andre inntekter består i hovedsak av opsjon på terrasssegulv, se nærmere
spesifikasjoner i resultatregnskapets note 3.
Kostnader
Driftskostnadene i 2016 var til sammen kr 27 104 509,-.
Dette er kr 23 436 509,- høyere enn budsjettert men underliggende dette kostnadsbildet
er det både plusser og minuser. Størst negativt avvik ser mand under «drift-og
vedlikehold» med kr 23 196 436,-. På ordinært sameiermøte 04.04.2016 ble det vedtatt
rehabilitering av terrasser med kr 26 000 000,- som ble finansiert med låneopptak. Pr.
31.12.2016 var prosjektet kostnadsfør med kr 22 983 590,-. Ordinært vedlikehold er
kostnadsfør med totalt kr 832 846,- som avviker negativt mot budsjett på kr 620 000,med kr 212 846,-, deler av avviket kan henføres til brannsikring på kr 66 000,- og
utvendig arbeid hvor det var avsatt k 20 000,- i budsjett. «Andre driftskostnader» avviker
negativt med kr 146 000,- mot budsjett kr 345 000,-, avsatt midler til renhold på kr
180 000,- avviker negativt med kr 34 000,- som skyldes matteleie på ca 20 000,- samt at
renhold for desember 2015 er kostnadsført i 2016 i tillegg er det kostnadsfør
vaktmestertjenester på ca kr 63 000,- i forbindelse med innleie av tjenester fra Gårdpass
AS i forbindelse med vikar for vaktmester.
Finanskostnader avviket negativ som skyldes nytt låneopptak på 26 000 000,-.
Resultat
Årets resultat fremkommer i resultatregnskapet som et underskudd på kr 21 904 704, og
foreslås dekket ved overføring fra egenkapital.
Kommentarer til sameiets arbeidskapital pr. 31.12.2016.
Arbeidskapitalen fremkommer i balansen ved å trekke kortsiktig gjeld fra omløpsmidler og
viser sameiets likviditet. Arbeidskapitalen pr. 31.12.2016 var kr 4 508 136,-.
Neste års budsjett er nærmere omtalt under avsnittet ”Kommentarer til budsjett for 2017”.
For øvrig vises det til de enkelte tallene i resultatregnskapet, balansen og notene.
Styret er ikke kjent med hendelser etter 31.12.2016 som påvirker regnskapet i vesentlig
grad.

KOMMENTARER TIL BUDSJETT FOR 2017
Til orientering for sameiermøtet legger styret fram budsjettet for 2017.
Tallene er vist i kolonnen til høyre i resultatregnskapet.
Drift og vedlikehold
I posten drift og vedlikehold er det beregnet kr 800 000,- til reparasjon av gavlevegg samt
maling av baksider av blokker til kr 1 500 000,-.
Kommunale avgifter i Oslo kommune
Oslo Kommune har ikke budsjettert med endring i de kommunale avgiftene for 2017.
Energikostnader
I tråd med estimater fra aktuelle leverandører har styret budsjettert med samme
energikostnader som for 2016.
Forsikring
Forsikringspremien for 2017 har økt med 50%. Premieendringen er en følge av
indeksjustering på bygninger på 4,2 % fra 1. januar, samt forsikringsselskapets
individuelle prisjustering basert på skadehistorikken i Herregårdsterrassen Sameie.
Lån
Herregårdsterrassen Sameie har 2 annuitetslån hos OBOS Banken AS.
For opplysninger om opprinnelig lånebeløp og restsaldo henvises til note i regnskapet.
Innskuddsrente i OBOS-banken (pr. 1.1.2017)
Driftskonto
0,15 % p.a
Sparekonto
0,65 % p.a
Felleskostnader
I budsjettet har styret tatt hensyn til ovennevnte, samt øvrige prisendringer knyttet til
produkter og tjenester sameiet anskaffer. Dette danner grunnlaget for foreløpig
fastsettelse av felleskostnader for 2017.
Budsjettet er basert på 70% økning av felleskostnadene fra 01.01.2017.
For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet.
Oslo, 23. mars 2017
Styret i Herregårdsterrassen Sameie

Lars-Håvard Vestby/s/

Mette Eknæs/s/

Toril Frida Fjærvoll/s/

RESULTATREGNSKAP

Note
DRIFTSINNTEKTER:
Kapitalkostnader
Innkrevde felleskostnader
Antenneanlegg
Andre inntekter
SUM DRIFTSINNTEKTER
DRIFTSKOSTNADER:
Personalkostnader
Styrehonorar
Revisjonshonorar
Forretningsførerhonorar
Konsulenthonorar
Drift og vedlikehold
Forsikringer
Kommunale avgifter
Energi/fyring
Kabel-/TV-anlegg
Andre driftskostnader
SUM DRIFTSKOSTNADER

2
3

4
5
6
7
8
9

10

DRIFTSRESULTAT
FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER:
Finansinntekter
11
Finanskostnader
12
RES. FINANSINNT./-KOSTNADER
ÅRSRESULTAT
Overføringer:
Udekket tap
Reduksjon udekket tap

Regnskap
2016

Regnskap
2015

Budsjett
2016

Budsjett
2017

0
4 752 904
0
688 525
5 441 429

0
4 485 601
0
203 268
4 688 869

0
4 550 000
57 000
0
4 607 000

1 880 000
5 528 000
57 000
900 000
8 365 000

-463 601
-180 000
-10 896
-197 938
-62 614
-23 816 436
-265 138
-818 798
-393 814
-404 244
-491 029
-27 104 509

-440 107
-180 000
-10 296
-192 690
-135 535
-747 292
-247 747
-812 625
-311 267
-402 933
-469 603
-3 950 095

-420 000
-180 000
-11 000
-198 000
-50 000
-620 000
-265 000
-815 000
-350 000
-414 000
-345 000
-3 668 000

-460 000
-180 000
-11 000
-204 000
-50 000
-2 260 000
-398 000
-825 000
-350 000
-381 000
-413 000
-5 412 000

-21 663 080

738 774

939 000

2 953 000

9 639
-251 263
-241 624

15 146
-99 126
-83 980

0
-73 000
-73 000

0
-800 000
-800 000

-21 904 704

654 794

866 000

2 153 000

21 904 704
654 794

BALANSE

EIENDELER
ANLEGGSMIDLER
Andre varige driftsmidler
SUM ANLEGGSMIDLER
OMLØPSMIDLER
Restanser på felleskostnader
Kundefordringer
Kortsiktige fordringer
Driftskonto OBOS-banken
Skattetrekkskonto OBOS-banken
Sparekonto OBOS-banken
SUM OMLØPSMIDLER

Note

2016

2015

13

4
4

4
4

17 147
139 747
249
76 138
16 061
5 104 212
5 353 554

29 999
1 330
45 013
699 264
15 227
1 005 259
1 796 092

5 353 558

1 796 096

15

-22 369 351
-22 369 351

-464 647
-464 647

16

26 877 491
26 877 491

1 889 420
1 889 420

141 713
620 683
32 636
4 553
45 833
845 418

117 646
177 409
32 012
435
43 821
371 323

5 353 558
0
0

1 796 096
0
0

14

SUM EIENDELER
EGENKAPITAL OG GJELD
EGENKAPITAL
Udekket tap
SUM EGENKAPITAL
GJELD
LANGSIKTIG GJELD
Pante- og gjeldsbrevlån
SUM LANGSIKTIG GJELD
KORTSIKTIG GJELD
Forskuddsbetalte felleskostnader
Leverandørgjeld
Skyldig til offentlige myndigheter
Påløpte renter
Annen kortsiktig gjeld
SUM KORTSIKTIG GJELD

17
18

SUM EGENKAPITAL OG GJELD
Pantstillelse
Garantiansvar

Oslo, 23. mars 2017
Styret i Herregårdsterrassen Sameie

Lars-Håvard Vestby/s/

Mette Eknæs/s/

Toril Frida Fjærvoll/s/

NOTE: 1
REGNSKAPSPRINSIPPER
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god
regnskapsskikk for små foretak.
.

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 verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på
etableringstidspunktet.
Andre varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes økonomiske
levetid.
.

FORDRINGER
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for
avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av
de enkelte fordringene.
.

SKATTETREKKSKONTO
Selskapet har egen separat skattetrekkskonto i OBOS-banken. Innskuddet tilhører
myndighetene og kan ikke disponeres fritt.
NOTE: 2
INNKREVDE FELLESKOSTNADER
Frysebokser
Bod
Felleskostnader
Kabel-TV
SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER

7 980
40 752
4 305 618
401 004
4 755 354

REDUKSJON GRUNNET TOMME LEIEFORHOLD
Frysebokser
Bod
SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER

-1 190
-1 260
4 752 904

NOTE: 3
ANDRE INNTEKTER
Antennanlegg
Skumapparat
Opsjon-kebony (15 stk à 6750)
Opsjon-kebony (9 stk à 13500)
Opsjon-kebony (1 stk à 22500)
Opsjon-kompositt trex (14 stk à 16500)
Opsjon-kompositt trex (1 stk à 55000)
Opsjon-kompositt trex (1 stk à 30000)
Opsjon-trex (1 stk à 20225)
Fjernet søppel fra terrasse
Korrigeringer på reskontro
Divers
Salg av nøkler
Skilt
Refusjon skadesak
Røykvarsler
SUM ANDRE INNTEKTER

58 866
13 526
101 250
121 500
22 500
231 000
55 000
30 000
20 225
6 144
67
243
16 000
4 554
4 154
496
688 525

NOTE: 4
PERSONALKOSTNADER
Ordinær lønn, fast ansatte
-316 113
Overtid
-4 398
Påløpte feriepenger
-45 833
Fri bil, tlf etc.
-82
Fri bolig
-47 028
Naturalytelser speilkonto
47 110
Arbeidsgiveravgift
-85 989
Pensjonskostnader
-8 096
Yrkesskadeforsikring
-2 127
Arbeidsklær
-1 045
SUM PERSONALKOSTNADER
-463 601
Det har gjennomsnittlig vært sysselsatt 1 årsverk i selskapet. Selskapet er pliktig til å ha
tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har etablert pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i denne lov.
NOTE: 5
STYREHONORAR
Honorar til styret gjelder for perioden 2015/2016, og er på kr 180 000
I tillegg har styret fått dekket møtemat for kr 3 592, jf. noten om andre driftskostnader.
NOTE: 6
REVISJONSHONORAR
Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr 10 896

NOTE: 7
KONSULENTHONORAR
Juridisk bistand
OBOS Eiendomsforvaltning AS
SUM KONSULENTHONORAR
NOTE: 8
DRIFT OG VEDLIKEHOLD
Hjellnes Consult AS
Fokus-Bygg AS Entreprenørforretning
SUM STØRRE BYGNINGSMESSIGE VEDLIKEHOLD
Drift/vedlikehold bygninger
Drift/vedlikehold VVS
Drift/vedlikehold elektro
Drift/vedlikehold utvendig anlegg
Drift/vedlikehold heisanlegg
Drift/vedlikehold brannsikring
Drift/vedlikehold ventilasjonsanlegg
Drift/vedlikehold garasjeanlegg
Egenandel forsikring
Kostnader dugnader
SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD
NOTE: 9
KOMMUNALE AVGIFTER
Vann- og avløpsavgift
Renovasjonsavgift
SUM KOMMUNALE AVGIFTER

-26 625
-35 989
-62 614

-658 308
-22 325 282
-22 983 590
-245 279
-117 513
-75 027
-63 260
-127 756
-65 804
-78 828
-36 244
-20 000
-3 136
-23 816 436

-600 987
-217 811
-818 798

NOTE: 10
ANDRE DRIFTSKOSTNADER
Lokalleie
Container
Skadedyrarbeid/soppkontroll
Driftsmateriell
Lyspærer og sikringer
Vaktmestertjenester
Renhold ved firmaer
Andre fremmede tjenester
Kontor- og datarekvisita
Trykksaker
Andre kostnader tillitsvalgte
Andre kontorkostnader
Telefon/bredbånd
Telefon, annet
Porto
Drivstoff biler, maskiner osv.
Vedlikehold biler/maskiner osv.
Bilgodtgjørelse
Reisekostnader
Bank- og kortgebyr
Velferdskostnader
SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER
NOTE: 11
FINANSINNTEKTER
Renter av driftskonto i OBOS-banken
Renter av sparekonto i OBOS-banken
Renter av for sent innbetalte felleskostnader
SUM FINANSINNTEKTER
NOTE: 12
FINANSKOSTNADER
OBOS-banken/OBOS - renter lån 1
OBOS-banken/OBOS - Termingebyr lån 1
OBOS-banken/OBOS - renter lån 2
OBOS-banken/OBOS - termin/Etableringsgebyr lån 2
Renter på leverandørgjeld
SUM FINANSKOSTNADER

-1 900
-45 459
-13 875
-28 256
-25 992
-62 986
-213 776
-3 038
-5 250
-9 064
-3 592
-6 303
-4 800
-3 445
-23 571
-2 101
-19 584
-5 328
-1 066
-3 644
-8 000
-491 029

2 980
4 212
2 447
9 639

-62 950
-600
-176 927
-10 300
-486
-251 263

NOTE: 13
VARIGE DRIFTSMIDLER
Gressklipper nr. 1
Kostpris
Tilgang 2003
Avskrevet tidligere

1
58 000
-58 000
1

Snøfreser nr.2
Tilgang 2006
Avskrevet tidligere

20 056
-20 055
1

Snøfreser
Tilgang 2004
Avskrevet tidligere

16 813
-16 812
1

Tilhenger
Kostpris
Tilgang 2003
Avskrevet tidligere

1
23 610
-23 610

SUM VARIGE DRIFTSMIDLER

1
4

SUM ÅRETS AVSKRIVNINGER

0

NOTE: 14
KORTSIKTIGE FORDRINGER
Andre forskuddsbetalte kostnader (blir kostnadsført i 2017)
249
SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER
249
Posten "Andre forskuddsbetalte kostnader" inkluderer mottatte, ikke betalte fakturaer som
vedrører 2017, med motpost i leverandørgjeld. Utbetaling vil skje i 2017.
NOTE: 15
UDEKKET TAP (NEGATIV EGENKAPITAL)
Udekket tap betyr at egenkapitalen i sameiet er negativ. Sameiet har gjennomført
rehabiliterings- og vedlikeholdsprosjekter som innebærer at sameiet fra stiftelsen frem til
31.12. i regnskapsåret har hatt høyere kostnader enn inntekter. Den manglende likviditeten
som dette medfører, er blitt finansiert ved låneopptak.
.

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

NOTE: 16
PANTE- OG GJELDSBREVLÅN
OBOS Banken
Lånet er et annuitetslån med flytende rente.
Renter 31.12.16: 4,10%, løpetid 8 år
Opprinnelig 2012
Nedbetalt tidligere
Nedbetalt i år

-2 991 067
1 101 674
364 190
-1 525 230

OBOS Banken
Lånet er et annuitetslån med flytende rente.
Renter 31.12.16: 3,10%, løpetid 10 år
Opprinnelig 2016
Nedbetalt i år
SUM PANTE- OG GJELDSBREVLÅN

-26 000 000
647 739
-25 352 261
-26 877 491

NOTE: 17
SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER
Forskuddstrekk
Skyldig arbeidsgiveravgift
SUM SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER

-16 061
-16 575
-32 636

NOTE: 18
ANNEN KORTSIKTIG GJELD
Feriepenger
SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD

-45 833
-45 833

INNKOMNE FORSLAG
A) Endring av vedtektenes §7 – Styret (2/3-flertall)
Fra:
Sameiet skal ha et styre som skal bestå av en leder og to andre medlemmer med varamedlemmer.
Det kan vedtektsfestes at styret skal ha flere medlemmer. Styret velges av sameiemøtet med
alminnelig flertall, og for to år, dog slik at 1 av medlemmene skiftes ut annethvert år. Styreleder,
styremedlem og varamedlem kan gjenvelges. Varamedlemmene velges for ett år av gangen.
Styrets leder velges særskilt. Kun fysiske personer kan være styremedlemmer.
Til:
Sameiet skal ha et styre som skal bestå av en leder og fire andre medlemmer med
varamedlemmer. Det kan vedtektsfestes at styret skal ha flere medlemmer. Styret velges av
sameiemøtet med alminnelig flertall, og for to år, dog slik at 2 av medlemmene skiftes ut
annethvert år. Styreleder, styremedlem og varamedlem kan gjenvelges. Varamedlemmene velges
for ett år av gangen. Styrets leder velges særskilt. Kun fysiske personer kan være
styremedlemmer.

Innstilt av Styret
B) Endring av Husordensregel IV
Fra:
I fellesarealer som trapper, kjellernedganger, korridorer og garasjer er det forbudt å lagre
gjenstander som barnevogner, sykler, kjelker, ski og bildekk. Dette må oppbevares i egen leilighet
eller boder.
I henhold til Forskrift om brannforebygging §2-3 er det forbudt å hensette/oppbevare
bygningsmateriell og andre eiendeler i sameiets indre fellesarealer, da disse også fungerer som
rømningsveier ved en eventuell brann.
Til:
I fellesarealer som trapper, kjellernedganger, korridorer og garasjer er det forbudt å lagre
gjenstander som barnevogner, sykler, kjelker, ski og bildekk. Dette må oppbevares i egen leilighet
eller boder.
I henhold til Forskrift om brannforebygging §2-3 er det forbudt å hensette/oppbevare
bygningsmateriell og andre eiendeler i sameiets indre fellesarealer, da disse også fungerer som
rømningsveier ved en eventuell brann.
Det er forbudt å lade elbiler i vanlige stikkontakter som ikke er øremerket til Elbil ladning.

Innstilt av Styret

C) Endring av Husordensregel V – Styret (2/3-flertall)
Fra:
Ytre monteringer som skilter, markiser, parabolantenner og andre antenner, flaggstenger,
innkledning av terrasser og lignende må ikke utføres uten sameiestyrets samtykke og
vaktmesterens anvisning. Det samme gjelder maling av slike anretninger.
Til:
Ytre monteringer som skilter, markiser, parabolantenner og andre antenner, flaggstenger,
innkledning av terrasser og lignende må ikke utføres uten sameiestyrets samtykke og
vaktmesterens anvisning. Det samme gjelder maling av slike anretninger.
Det er ikke tillatt å installere varmepumpe pga støy dette kan medføre for nabo.

Innstilt av Styret
D) Vedlikeholdsplan – Styret
Det foreslås at Styret utarbeider en vedlikeholdsplan med tilhørende
finansieringsplan for de kommende 10 års større vedlikeholdsbehov.
(Enkelt kostnader over 1 mill. som garasjeanlegg, gavlvegger, bakside og
innvendige rør)
Vedlikeholdsplanen fremlegges senest ved neste ordinære sameiermøte
Innstilt av Styret
E) Sameiets hjemmeside - Per Brandt Hovland, Leil. 626
Sameiets hjemmeside er åpen og tilgjengelig for alle på internet og den gir et dårlig
inntrykk med til dels gammel og utdatert informasjon.
Sameiets hjemmeside må oppdateres kontinuerlig, slik at all informasjon til en hver
tid er korrekt.
Forslag: Dersom styrtet ikke klarer å holde siden oppdatert, må hjemmesiden
legges ned.
Styrets innstilling: Styret støtter ikke forslaget, det finnes ingen andre gode
alternativer for informasjonsdeling. (men Styret bør jobbe for å holde siden
oppdatert)
F) Informasjon fra Styret - Per Brandt Hovland, Leil. 626
Styret er pliktig til å informere sameierne om sitt arbeid og om hva som foregår i
sameiet. Informasjonen er blitt stadig dårligere og sjeldnere.
Forslag: Styret må benytte Terrasseposten i mye større grad og sørge for at alle
sameiere/beboere blir løpende informert om hva som skjer i sameiet og om styrets
arbeid.
Styrets innstilling:
Styret vil aktivt informere gjennom terrasseposten.

G) Tetting av mellomrom mellom terrassegulv og rekkverk - Per Brandt
Hovland, Leil. 626
Etter at terrassekassene ble fjernet er det nå en stor, åpen glipp mellom gulv og
terrassebrystning. Slike åpne glipper blir helt feil i et terrassebygg.
I tillegg til vann/snø, er det sannsynlig at mye annet vil havne ned til naboen under,
f.eks. olje/beis, planteavfall, skarpe/tunge gjenstander m.m.
Forslag: Styret bør snarest avklare det juridiske ansvarsforholdet ved skader på
markiser, møbler, gulv, og evt. personskader. Ansvaret kan ikke ligge på den
enkelte sameier/beboer.
Styret bør også snarest legge frem en plan for å dekke gapet mellom brystning og
avløpsrenne.
Styrets innstilling:
Styret støtter ikke forslaget, dette ble vurdert under gjennomføring av
terrasseprosjektet men ikke prioritert pga kostnadene.
H) Oppgradering av grøntområde bak byggene - Per Brandt Hovland, Leil. 626
Baksiden av byggene er dårlig vedlikeholdt gjennom mange år og trenger et
skikkelig løft.
Nå renner store vannmasser fra skråningen fritt ned mot byggene og skaper
fuktproblemer.
Dette ble ikke bedre av at store, friske trær ble fjernet i vinter.
På styrerommet ligger det arkivert planer for oppgradering av området, utarbeidet i
2005 av det da sittende styre, i samarbeid med Remark Landskap AS/OBOS
Prosjekt.
Planene kan lett gjennomføres i flere etapper, slik at det ikke blir for stor belastning
på budsjettet. Beplantning av trær og busker vil hjelpe til med drenering av grunnen,
og ikke minst gjøre bakhagen penere.
Forslag: Området bak byggene bør oppgraderes snarest.
Styrets innstilling:
Styret støtter at områdene bak bygget bør oppgraderes og vil involvere
grøntkomiten til dette arbeidet
I) Krav om fremlegging av planer - Per Brandt Hovland, Leil. 626 (2/3-flertall)
Forslag om tillegg i Vedtektene § 8 – Styrets kompetanse - annet avsnitt: (uthevet):
«Avgjørelser som kan tas av et vanlig flertall i sameiermøte, kan også tas av styret
om ikke annet følger av lov eller vedtektene eller sameiermøtets vedtak i det
enkelte tilfelle.
Styret skal legge frem for sameierne alle planer som betyr større inngrep i sameiets
felles eiendom, utendørs som innendørs. For slike planer kreves 2/3 flertall i
sameiermøtet.»
Styrets innstilling:
Styret støtter ikke forslaget, da nåværende vedtekter og sameieloven regulerer
dette. Styret i Herregårdterrassen har en praksis å involvere sameiermøtet i større
vedlikeholdsarbeid.

J) Ansvar for rengjøring under terrassegulv - Per Brandt Hovland, Leil. 626
(2/3-flertall)
De nye terrassetremmene nå er dobbelt så lange som de gamle tremmene.
Å løfte de gamle tremmene for rengjøring under tremmene, var problematisk for
mange.
Nå vil det bli umulig for svært mange.
Forslag til endring av Vedtektene § 4 – Vedlikehold – 2. avsnitt (uthevet):
«Terrassen og dørene til den enkelte seksjon, samt seksjonens vinduer
vedlikeholdes av den enkelte seksjonseier. Med dette forstås at seksjonseieren er
ansvarlig for alt «innvendig» overflatevedlikehold på terrassen i form av rengjøring,
maling/beising, bytte av tremmegulv, hold eventuelle sluk og avløp for vann åpne,
o.l.
Dette påbudet omfatter ikke rengjøring av terrassegulvet og avløpsrennen under
tremmene. Rengjøring av gulvet og avløpsrennen vil derfor være sameiets ansvar.
Den enkelte seksjonseier er også ansvarlig for overflatevedlikehold av vinduer og
dører, herunder utskifting av knuste eller punkterte glassruter. Plikt til utvendig
vedlikehold av vinduer gjelder kun vinduer mot terrasse. Når det ikke lenger er
hensiktsmessig å vedlikeholde de enkelte bygningsdeler, er det sameiets plikt å
forestå utskifting.»
Styrets innstilling:
Styret støtter ikke forslaget. Sameiere som ikke får rengjort kan kontakte vaktmester
for hjelp til dette.

VALGKOMITEEN INNSTILLER FØLGENDE PERSONER:

VALGKOMITEEN INNSTILLING NR. 2 HVIS FORSLAG OM VEDTEKTSENDRING IKKE
BLIR VEDTATT.

Orientering om sameiets drift
Styrets arbeid
Styret har siden forrige ordinære sameiermøte avholdt 12 ordinære styremøter.
Styret gjennomførte i vinter nye målinger av radon i leilighetene på bakkeplan som før
radonutbedringen hadde for høye verdier. Resultatene viste dessverre fremdeles for høye
verdier i noen leiligheter og ytterligere tiltak vurderes av styret.
Styret har utført tre felling av enkelte av trærne bak B- blokka som var blitt svært store og
gikk helt inn på veggen, noe som har ført til betydelig forurensning på veggen.
Vi har også utført beskjæring av trær på forsiden av byggene.
Styret fornyet avtalen med GET. Avtalen gjelder i 3 år. Avtalen er kollektiv som før.
Pris pr mnd er forhandlet ned til kr 225,- pr leilighet pr mnd. (Totalt ned ca 40 000 pr. år for
sameiet)
Det som inngår i den nye avtalen er:
Digital TV 20 faste og 25 valgfrie kanaler
Valgfri bytte av dagens boks til GET box II eller GET box Micro
GET TV-app (Android/iPAD/iPhone)
Bredbånd 5/5 Mbps. Kan oppgraderes til høyere hastighet mot tillegg i prisen.
Get Sky (Ubegrenset online lagring)
Styret har Innhentet og forhandlet priser (rammeavtale) til markiser og vindusruter for de
som ønsker å bytte dette til egen kost og vil legge til rette for innkjøp utover våren.
Styret har byttet leverandør av Heiskontroll fra Oslo Kommune til Inspecta.
Det er gjennomført to dugnader med bl.a. rydding av sykkelboder, rydding av tremmer på
bakkeplan i B, beskjæring og annet vedlikehold. Høstens dugnad ble gjennomført med
godt oppmøte(45-50 personer) og vi fikk gjennomført forberedende tiltak på bakke plan før
det ble graved ned overvannsrør og satt opp skillevegger. Alternativ kostnaden fra Fokus
Bygg for den samme jobben var på 130 000.
Etter pålegg fra Oslo kommune er etasje nummereringen endret og Herregårdsterrassen
sameie er nå registrert som 2 bygningspunkt hvor hver bygning har hovedinngangen som
sin første etasje.
Styret har oppdaget at vaktmesterleiligheten fremdeles var registrert som selskapslokale
og er ikke godkjent som bolig. Styret har engasjert Hjellnes Consult for omregulering av
enheten.
Styret har inngått en avtale med Norsk Brannvern og de har vært på befaring i leilighetene
i sameie for å sjekke at alle har det pålagte brann utstyret i orden. Det var en del beboere
som hadde brannslukkere som er utgått på dato og røykvarslere som ikke var i orden.
Det er kjøpt inn brannslukkere til fellesområder som vil montert i løpet av våren. Alle
brannslukkerer i garasje er byttet ut.

Styret har innhentet og forhandlet pris på vask og utbedring av asfalt skader i garasje.
Vask blir utført 3 og 4 mai.
Styret har etablert ett sikringsskap i garasjen som beboere kan knytte seg til for elbil
ladning (maksimalt 10 beboere). Tilknytnings kost blir 12000 inkl strømmåler per beboer.
Trekking av kabel fra skap til parkeringsplass må beboer ordne selv(med godkjent
elektriker).
I forbindelse med planlegging av installasjon av dette ble det oppdaget at det ikke er
branntettet i gulv(føringsvei) fra hoved tavle til nærliggende rom og garasje. Tetting er
bestilt
Lekkasje Gavl vegg
Det oppsto høsten 2016 en stor lekkasje fra gavlvegg mellom A og B blokk. Veggen hadde
preg av store riss, sprekker og betongskader. Styret inngikk kontrakt med Viking
entreprenør om utbedring av gavlveggen med tynnpuss-system med 10 cm isolasjon.
Terrasseprosjektet:
Styret har etter sameiermøtets beslutning gjennomført rehabilitering av terrassene som
omfatter ny isolasjon og membran på terrassegulv, nye overvannsrør i A og nye sluk i A og
B, nye skillevegger, fjerning av blomsterkasser, oppmaling av terrassebrystningens
innside, samt ny isolasjon og kledning i fasadeveggen på terrassene. Styret har hatt
ukentlig oppfølging av fremdrift av prosjektet med entreprenør Fokus Bygg og rådgivende
konsulentbyrå Hjellnes Consult.
Følgende større endringer ble gjennomført i løpet av prosjektet:
1. Ved oppstart av rivning av isoporisolasjon under membran på terrassene, viste det
seg at isolasjonen er lagt i flytende tjære (som dampsperre) og det ville medført
betydelige ekstra kostnader og forsinkelser å fortsette som planlagt. Styret besluttet
i samarbeid med Hjellens og entreprenør å kun bytte de 7 cm med isolasjon der
hvor det har vært vannskader og isolasjonen er skadet pga dette. Det blir også lagt
ett tilleggs lag på 3 cm brannhemmende trykkfast Rockwool over gammel og ny
isolasjon. Dette er mulig pga at det hentes inn 1 cm på membran (vi fjerner 4 lag og
får 2 nye lag) og 2 cm på lavere labanker under tremmene.
2. Det ble utført en god del betongrehabilitering av skader på skille veggene i mur.
3. 2 leilighets vegger var i så dårlig forfatning at de måtte byttes i sin helhet.
4. Levegger på bakkeplan ble etterbestillt pga. nødvendige gravearbeider og enhetlig
utseende av Sameiet.
Total oversikt over enhetskostnadene vises neste side:
Styret har startet utbedring av leiligheter som har skader etter lekkasjer fra terrassene.

Kostnadsoversikt
Terasseprosjektet
Enhet
Beskrivelse
pris
Total Entreprise
kr 16 519 791,00
Endring 1
Isolasjon vegg
kr
24 610,00
Endring 2
Ekstra spikerslag vegg
kr
75 970,00
Endring 3
Fuge over vegg ikke mulig å fjerne
kr
-30 250,00
Endring 4
3 cm rock wool, + fjerning av isopor
kr 1 007 359,00
Endring 5
Fuging av panel
kr
44 940,00
Endring 6
Større blomserkasser 1500*50*50 57 stk ( A-blokk) kr
23 883,00
Endring 7
Betongrehab med overmaling
kr 1 262 684,00
Endring 8
Ekstra modifiserte blomsterkasser
kr
99 393,00
Endring 9
Beboers søppel Viderefakturert (kr 7190)
kr
7 190,00
Endring 10
Mengdekontroll
kr
4 763,00
Endring 11
Blomsterkasser B
kr
296 450,00
Endring 12
Ekstra Dytt veggfelt
kr
13 440,00
Endring 13
Bytte spesialløsninger for beslag på rekkverk
kr
18 800,00
Endring 14
Beslag over skillevegger
kr
72 240,00
Endring 15
Utskifting flue netting
kr
18 620,00
Endring 16
Tillegg tupp store skillevegger
kr
7 360,00
Endring 17
Levegger på bakkeplan
kr
308 432,00
Endring 18
Maling rør i a
kr
33 120,00
Endring 19
Tillegg pussing av begge sider på skillevegger
kr
81 565,00
Endring 20
Maling av dører PVc
kr
2 880,00
Endring 21
Demontering av varmepumper
kr
8 848,00
Endring 22
Re demontering av Markiser
kr
2 940,00
Endring 23
fjerning av fliser på terrasse
kr
4 125,00
Endring 24
Elektriker arbeider re demontering
kr
96 677,00
Endring 25
Beslag over diletasjonsfuge
kr
11 520,00
Endring 26
Etterbestilling Trex 1 beboer
kr
15 955,00
Endring 27
2 stk leilighets vegger
kr
156 019,00
Endring 28
Regulering av gravearbeider (fradrag)
kr
-85 088,00
Endring 29
Remontering av varmepumper
kr
8 988,00
Endring 30
Strøm
kr
52 787,00
Endring 31
Sluttføring av maling etter betongrehab
kr
126 060,00
Sum Fokus bygg u/mva
kr 20 292 071,00
Sum med MVA
kr 25 365 088,75
Sum Hjellnes Consult incl mva per 15 mars

kr

858 275,00

Estimert Gjenstående fakturering Hjellnes:

kr

50 000,00

Total kost prosjektet

kr 26 273 363,75

Fakturering av tilleggsbestillinger og søppelfjerning beboere

kr

Total prosjektkost Terrasseprosjeket for Sameiet

kr 25 676 894,75

-596 469,00

Budsjett

kr 26 000 000,00

Andre utredninger styret har gjort i forhold til etablering av en vedlikeholdsplan til sameiet:
Garasje:
Styret har fått utført tilstandsrapport av garasjeanlegget med følgende sammendrag:
Hjellnes Consult AS har har på oppdrag av Boligsameiet Herregårdsterrassen utført
tilstandsvurdering av sameiets parkeringsanlegg, med innkjøring fra innerst i
Kruttverkveien.
Rapporten inneholder vurderinger som er foretatt på basis av tegningsunderlag, visuell
inspeksjon og prøvetagning av betongkonstruksjoner i parkeringsanlegget. Resultatene fra
prøvetakingen, viser at det stedvis er aktiv korrosjon på armeringen. Korrosjonensskadene
på armeringen og betongen i konstruksjonene kan ha medført redusert bæreevne. Det
anbefales å utføre elektrokjemisk kloriduttrekk for å passivere armeringen i oversiden av
parkeringsdekket mellom plan 01 -U01, og på de nedere 50 cm av søylene og veggene.
Kloridinfiseringen av betongen i nedre del av søylene og veggene i nedre parkeringsplan
fortsetter under asfaltnivået, hvilket medfører behov for oppgraving rundt søylene og
veggene ned til fundamenter for å foreta kloriduttrekket og for å belegge betongoverflatene
med kloridtett belegg etter endt kloriduttrekk. Som alternativ til kloriduttrekk kan det
innhentes priser på installasjon av katodisk beskyttelse. For parkeringsarealet i plan 01 er
det pågående lekkasjer med kloridholdig vann ned til underliggende plan. Overside dekke
er ikke vurdert i denne rapporten. Ved en rehabilitering anbefales det at støpeasfalten
fjernes og at det tas ytterligere prøver av overkant dekke. Armering i bjelkene og
undersiden av dekket i områder som er oppfuktet grunnet lekkasjer fra terrenget ovenfor
bør passiveres ved elektrokjemisk realkalisering. Elektrokjemisk realkalisering av disse
konstruksjonsdelene bør vurderes opp mot kostnadene ved en fullstendig mekanisk
reparasjon. For det litt mindre parkeringsarealet med egen port i plan 01 anbefales det å
stoppe lekkasjene. Dette gjøres ved å fjerne jordmassene i forkant av bygg b sitt
inngangsparti, og tekke eller belegge oversiden av dekket med en vanntett membran eller
vanntett duk. Tekking eller belegging av dekkets overside bør utføres for å hindre
utvasking av alkaliene fra realkaliseringen, samt hindre oppfukting av betongen. Tekking
eller belegging vil sikre at utbedringene oppnår lengst mulig levetid. Ved et eventuelt
ønske om en oppdeling av de anbefalte tiltakene, anbefales det at tiltakene utføres i
følgende prioritetsrekkefølge:
1. Stoppe lekkasjer med kloridholdig vann fra plan 01 til U01 og
rehabilitere all kloridinnfisert betong.
2. Stoppe lekkasjer fra overliggende terreng i forkant av
inngangsparti.
3. Utbedre alle resterende betongskader.
Det er utarbeidet et grovt kostnadsoverslag for de anbefaltetiltakene. Overslaget er basert
på erfaringer fra tilsvarende prosjekter, og er oppbygget som følger:
- 15% rigg og drift av arbeidskostnadene
- 5% for generelle kostnader (prosjektering mv)
- 10% for uforutsette kostnader
- 25% merverdiavgift

Prosjektkostnadene for alle anbefalte tiltak er estimert til NOK 18.400.000,- inklusive
merverdiavgift. Dersom rehabiliteringen utsettes lenge vil skademengden og
utbedringskostnadene øke.
Resterende gavlvegger:
Styret har innhentet pris på etablering av tynnpuss system på resterende gavlvegger i A/B,
for beskyttelse mot lekkasjer og stopping av karbonatiserings prosessen i disse.
Byggets bakside
Styret har innhentet pris på malings fjerning og oppmaling av byggets bakside.

Styret
Styret har kontor i 4. etg i A-bygget med kontortid første tirsdag hver måned mellom
kl. 19.00 og kl. 19.30. Styret har e-post styret.herregardsterrassen@boligsameie.net. Se
sameiets hjemmeside på http://www.herregårdsterrassen.no for ytterligere informasjon.
Retningslinjer for styrearbeid
Styret har vedtatt retningslinjer for styrearbeid som klargjør de krav som stilles til de
tillitsvalgte. Retningslinjene omhandler styreansvar knyttet til forvaltning av økonomiske
verdier, habilitet, taushetsplikt, honorering og håndtering av utbetalinger.
Vaktmester
Vaktmester Tore Walaunet ivaretar den daglige drift og det løpende vedlikeholdet i sameiet
i henhold til stillingsbeskrivelse. Vaktmester har kontortid mandag og torsdag mellom
kl. 09.00 og kl. 09.30. Vaktmester kan også kontaktes på telefon 907 84 771.
Unngå å ringe utenom ordinær arbeidstid.
Parkering
Det medfølger en garasjeplass til hver leilighet. Ved behov for håndsender kontaktes
firmaet Assa Abloy (tidl. Crawford) Norge, Tlf. 22 65 54 50. Oppgi da artikkelnummer
R001059.
Nøkler/skilt
Nøkler kan bestilles pr. mail evt. skriftlig via styret eller direkte til
OBOS Eiendomsforvaltning AS v/Mona Kvandahl – mail: mona.kvandahl@obos.no
Skilt til postkasse og ringeklokketablå bestilles hos styret.
Vaskeri
Sameiet har et eget vaskeri i 4. etg i A-bygget, som kan benyttes mot en årlig kostnad
600,-

Forsikring
Sameiets eiendommer er forsikret i TRYG FORSIKRING med polisenummer 4101690.
Forsikringen dekker bygningene og fellesareal. Forsikringen dekker også veggfast utstyr,
bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig. Oppstår det
skade i leiligheten, skal seksjonseier sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig og
prøve å kartlegge årsaken til skaden. Skaden meldes til forsikringsavdelingen i OBOS på
telefon 02333, eller e-post forsikring@obos.no. Forsikringsavdelingen melder skaden til
forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig håndverker for reparasjon og sørger for at
kostnader knyttet til skaden blir refundert eller betalt av forsikringsselskapet.
Selv om sameiets forsikring brukes, kan seksjonseier belastes hele eller deler av
egenandelen dersom forholdet ligger innenfor seksjonseiers ansvar.
Den enkelte seksjonseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og
løsøre.
Brannsikringsutstyr
I følge forskrift om brannforebygging skal alle boliger ha minst én godkjent røykvarsler i
hver etasje, samt manuelt slokkeutstyr i form av pulverapparat eller brannslange. Det er
sameiets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er seksjonseiers 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 sameiet 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 sameiet 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.
Individuell nedbetaling av fellesgjeld
Sameiet har inngått administrasjon av innfrielse av andel fellesgjeld i sameiet (IN-ordning)
Dette gir seksjonseierne adgang til å innbetale sin del av fellesgjelden. Innbetaling
forutsetter at andelseier har inngått en egen avtale med sameiet.
Ved henvendelse til OBOS Eiendomsforvaltning vil seksjonseier få informasjon om
avtalens betingelser og priser. Innbetaling kan foretas to ganger pr. år ved terminforfall
28.02 og 31.08 på sameiets felleslån. Seksjonseier må ta kontakt med OBOS minimum en
måned før terminforfall for opprettelse av avtale. Innbetalingen må være kreditert OBOS’
klientkonto senest 10 dager før terminforfall. Dersom fristen ikke overholdes vil
nedbetaling ikke kunne foretas, og beløpet blir returnert seksjonseier.
Det kan kun foretas full innfrielse og innbetalt beløp kan ikke reverseres.
Avtale om leveranse av elektrisk kraft
OBOS har fremforhandlet en kraftavtale med LOS på vegne av selskapene forvaltet av
OBOS. Herregårdsterrassen Sameie er tilsluttet avtalen med kraftleveranse til våre
fellesanlegg.

Energimerking
Ved salg eller utleie av boliger skal det utarbeides en energiattest. På
www.energimerking.no kan seksjonseieren utarbeide energiattest for sin bolig.

Større vedlikehold og rehabilitering
Større vedlikehold og rehabilitering som er utført
2017
Rehabilitering og etterisolering av Gavlvegg mellom A og B
2016
Rehabilitering av terrasser
2013
Fornying av bunnledningene i A og B og oppstikk til garasjen.
2012
Spylt rør i hele bygget.
Nytt dekke på tak.
Garasjen er feiet.
Skifte fra Hombase til GET til ny TV-leverandør
Represjon av gangbro.
2011
Nytt dekke på øvre del av gangbro. Overgang fra fortau til vei er utjevnet.
Ny tørketrommel på vaskeriet.
2010
Ny heis i A er ferdigstilt.
Beslag på terrassekantene der det manglet.
2009
Ny heis i B er ferdigstilt.
Fasaden på hele huset og sidevegger er malt.
2008
Skiftet 13 boddører i trappeganger.
Montert døråpner i alle korridor dører.
Montert nytte postkasseanlegg.
Garasjen ble feiet og vasket.
Ny vaskemaskin til vaskeriet.
Skiftet rekkverk utenfor B-inngang.
2007
Montert nødlys i alle korridorer og trappeganger
Montert rekkverk på gangbro i 11 etasje.
Lagt ny takpapp over deler av B-bygget
Kjøpt tredemølle til trimrommet.
2005
Lagt varmekabler på gangbro på de områdene som ikke hadde
varmekabler fra før.
Montert strømsparende regulering av gangbroen.
Lagt nytt sklisikkert belegg på gangbroen.
2004
Kjøpt ny vaskemaskin til vaskeriet.
Fjernet fliser på gangbroen.
Spylt og rengjort samtlige avløpsrør.
Installert 2 nye elektronisk styrte avtrekksvifter i B
Støpt ny trapp med innlagt varmekabler og reparert skader i de øvrige
trappene foran A-bygget.

Forventet større vedlikehold fremover
Tiltak
Ytterligere radon utbedring B blokk.
Garasje
Utbedring skadede pilarer, vanninntrenging fra
gressplen etc.
Rehabilitering resterende gavlvegger
Malingsfjerning og maling bakside av blokk
Rørfornying inne i bygget
Bytte av punkterte vinduer i fellesområder

År
2017

Estimert pris
Ca: 18 400 000

Ca: 3.300.000
Ca: 3.300.000
Ikke estimert ennå
Ca. 150 000

