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Furua borettslag

Det innkalles til ordinær generalforsamling i Furua borettslag.
Tid og sted: Mandag 22. april 2013 kl. 18.00 på Lindeberg skole.
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Styrets innstilling til de saker som skal behandles på borettslagets ordinære generalforsamling den
22. april 2013:

Sak 1:

Konstituering
Innstilling til de respektive poster blir lagt fram på generalforsamlingen.

Sak 2:

Godkjenning av årsoppgjøret 2012
2.1

Godkjenning av årsmelding fra styret
Årsmelding for 2012 følger vedlagt og anbefales godkjent.

2.2

Godkjenning av årsregnskapet
Årsregnskapet og revisjonsberetning for 2012 følger vedlagt.
Årsregnskapet for 2012, som viser et overskudd på kr. 1 295 755 anbefales
godkjent.

Sak 3:

Budsjett 2013
Budsjett for 2013 følger vedlagt og tas til orientering.

Sak 4:

Godtgjørelse til styret
Forslag vedrørende godtgjørelse for styreperioden fremlegges på generalforsamlingen.

Sak 5:

Andre saker
5.1

Rørsystemet
Forslag fra Anders Eckbo Carlsen, 50 B
Ved oppgraderingen av borettslaget sine rørsystemer kan andelseierne få
pusset opp badet sine ved å legge kostnaden på fellesgjelden, snakket med
Bjørn Nygaard at det er mulig å gjør slikt hvis man får flertallet med seg i en
generalforsamling.
Hvis man får gjennomslag får en slik ide er det også et forslag fra meg om å
stemme over at styret får en fullmakt til å innhente informasjon om prosjektet.
En annen ting er at hvis forslaget ikke blir gjennomført hadde det vært fint og
få vite når styret har tenkt og gjøre oppgradering av rørene slik at man kan
legge plan for hvor mye jeg må spare for å få råd til og ta oppussingen selv
når planen realiseres.
Styrets innstilling:
Ved oppgradering av rørsystemene vil andelseierne kunne avtale oppussing
av bad etter avtale med entreprenøren og for egen regning.
Det foreligger ingen tidsplan for utskifting av rørene.
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5.2

Parkering / Vaskerier
Forslag fra Anders Eckbo Carlsen, 50 B
Jeg lurte på om inntektene ved parkeringsplasser og vaskeri gjenspeiler
kostnadene hvis ikke, er det et forslag for meg at det gjør det slik at man har
satt av litt penger til fremtidig vedlikehold og strøm.
Takk for at styret gjør dette borettslaget så hyggelig og være en del av. Flyttet
hit i juni og stortrives.
Styrets innstilling:
Ved oppgradering av parkeringsplassene vil det tilstrebes at inntektene
gjenspeiler kostnadene.
Hva angår vaskeriene så subsidierer borettslaget noe ved blant annet innkjøp
av nye maskiner.

5.3

Søppelhåndtering
Forslag fra Anders Eckbo Carlsen, 50 B
Sendte dere noe forslag i går som jeg ønsket og ta opp ved neste
generalforsamling glemte jeg et viktig punkt som jeg også ønsker at skal tas
opp og stemmes for ved neste generalforsamling.
Forslaget jeg ønsker og ta opp er borettslagets søppelhåndtering hver
Torsdag, dette er jo i utgangspunktet et fint tiltak men når jeg snakket med
vaktmester i dag fortalte han at denne tjenesten koster er 300 tusen kr i året.
Så mitt forslag er at denne tjenesten avikles og man får en komprimator bil to
ganger i året som henter søplet det vil spare borettslaget får betydelige
summer og man får en oversikt hvor mye søppel som er i borettslaget og
unngår at folk kommer utenfra og sette fra seg søplet hos oss.
Styrets innstilling:
Etter anskaffelsen av komprimator ved Lindeberg Servicesentral har disse
kostnadene blitt betydelig redusert.
Furua har felles ordning med de to andre lagene i Lindeberg Servicesentral og
det er ikke ønskelig fra styrets side å avvikle denne tjenesten.

5.4

Opparbeidelse av område for aktivitetstilbud
Forslag fra Willie Berntzen, 52 C
Aktivitetsforslag:
Jeg har et ønske om at borettslaget bør gjøre noe med aktivitetstilbudet for de
som ikke benytter seg av fotballbingen eller skogen i nærområdet. De aller
yngste alderstrinnene, ca. 3-8 år, er ivaretatt med lekeapparater inne på
borettslagsområdet.
Da ikke alle litt større barn og tenåringer finner det like givende å sparke
fotball, ønsker jeg å komme med følgende forslag:
Furua Borettslag opparbeider et område på ca. 30 m2, kanskje foran 52blokka, og går til anskaffelse av et vedlikeholdsfritt bordtennisbord som kan
stå ute hele året. Bordet bør være så tungt at det ikke kan flyttes/stjeles, det
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kan gjerne støpes fast på en bestemt plass, det må også være av en slik
kvalitet at det ikke går i stykker ved tøff behandling.
Det finnes noen solide løsninger på markedet. Ta gjerne en titt på de som
benyttes ved sandvolleybanene på Torshov, foran den gamle trikkestallen.
Disse bordene er har vært i bruk noen sesonger nå og de står ute hele vår-,
sommer- og høstsesongen.
Vennlig hilsen
Willie Berntzen, 52 c
Styrets innstilling:
Styret stiller seg positivt til forslaget, men anser risikoen for mye støy langt ut
over kveld og natt til å være stor dersom montering av et bordtennisbord inne
på lagets område.
Styret vil forsøke, i samarbeid med tilstøtende borettslag, å søke kommunen
om muligheten for å benytte en del av området ved ballbingen til dette
formålet.
Kostnadene vil da bli fordelt på de respektive borettslagene.
5.5

Forslag til forbedring av regnskapet i 2013
Forslag fra Khalid Dardour, 50 B.
Ref mine tidligere kommentarer i fjor vdr 2011 regnskapet hvor jeg mente at vi
har store faste kostnader, ca 4 millioner går bare til lønn til 8 faste
medarbeidere og over 1 million til andre drift kostnader relatert
servicesentralen. Etter min mening brukes disse pengene på feil måte, for vi er
ingen stor bedrift og det er begrenset av hva vi kan hente av inntekter.
For å kunne levere bedre resultat i 2013 og årene som kommer, forminske
den store gjeld summen vi har i forbindelse med montering av heiser eller ned
betale den, ha overskudd til fremtidig vedlikehold av andre ting, bremse
økning av felleskostnader (husleie) noen år frem i tid, redusere våre faste
kostnader og for å gjøre våre leiligheter atraktive for salg må vi gjøre følgende
grep:
 Servicesentralen (Vaktmestertjeneste-renhold og matter) legges på anbud
og henter pris fra andre leverandører, med dette skiller vi Furua fra Bjørka
og asken.
 Styret tar på seg noen oppgaver utføres i dag av servicesentralen (detaljer
kan diskuteres på general forsamling)
 Over kr 100 000 betalt til USBL i 2011, etter spørsmål til USBL
representant om oppgaver som er relatert denne summen, fikk vi til svar at
det gjelder Analyser ??
Vi som beboere har krav å vite alt om hvor og hvordan pengene våres brukes,
ber jeg derfor USBL via styret om å legge frem mer detaljer på dette.
Mvh
Khalid
Styrets innstilling:
Furua borettslag har en totalkostnad i Lindeberg Servicesentral på ca 2 mill. kr
i 2012.
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Styret vil fortsette samarbeidet i Lindeberg Servicesentral, da dette
samarbeidet innebærer noe mer enn bare vaktmestertjenester.
Beboerne får gjennom Lindeberg Servicesentral blant annet hjelp i
forsikringssaker, til tekniske spørsmål, framleie, utlån av verktøy/utstyr og mye
mer.
Styret har god støtte av Lindeberg Servicesentral ved anbudsutarbeidelser og
innhenting av anbud, prosjektgjennomføring, leilighetskontroller og mye mer.
Dette i tillegg til de daglige vaktmestertjenestene.
Vedrørende de 100.000 kronene, så er dette avgift til Bevar HMS (
hjelpeverktøy for styret i vedlikeholdsplanlegging og HMS). I tillegg er det
utgifter knyttet opp mot innkallelse til generalforsamling og utsendelse av
protokollen etter at denne er gjennomført. De trykker også opp
husleieblanketter.
5.6

Parkeringsplasser
Forslag fra Cato Haugen, 50 C
Reserverte parkeringsplasser utendørs må kunne leies ut så lenge det er ledig
plass.
Det må kunne tillates å gi mulighet for at de som ikke har bil selv, kan gi
mulighet å benytte dere rett til parkeringsplass til andre hustander som måtte
ha behov for å parkere inntil 2 biler.
Det må settes opp en liste som er offentlig og over hvilke hustander som
benytter seg av utendørs parkerings plass og hvem som ikke bruker denne
retten.
Det bør legges til rette for at flest mulig av de reserverte parkeringsplassene
utendørs skal leies ut og gi inntekter for benyttelse av plassene.
Utskifting av sikringer og vedlikehold av motorvarmere må forgår kontinuelig,
av teknisk personell ved Lindeberg servicesentral eller noen som styret finner
formålstjenlig.
Utleie bør vurderes individuelt. Det bør godkjennes leieforhold med 2 biler på
en husstand når eierene er selvstendige forsørgere. Eksempel: To brødre som
bor i samme leilighet bør kunne leie 2 utendørs parkeringsplasser.
Det bør opprettes 1 kortidsplasser for beboere på nærmest mulig hver av
bommene ved innkjøring til Furua borettslag slik Bjørka borettslag har; med 2
timers parkeringstid.
Den nedre parkeringsplassen nærmest blokken Lindebergåsen 50 må få
lyktestolper som lyser opp parkeringspassen slik øvre plan har.
I standsetting og reparasjon motorvarmere må få høyeste prioritet og fikses før
juni 2013.
Leiepris i garasje må være samme pris om man bor i Ospa Borettslag eller
Furua borettslag.
Mvh
Cato Haugen
Styrets innstilling:
Styret ønsker å beholde dagens ordning.
Borettslaget disponerer i dag mellom 80 og 90 parkeringsplasser.
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Med 212 leiligheter vil vi ofte komme i den situasjonen der nye beboere ikke
vil ha tilgang på parkeringsplass.
Vedrørende istandsetting av P 2henvises det til årsmeldingen under punktet
«Parkeringsplassen P 2».
Sak 6:

Valg
Valgkomitéens innstilling blir lagt frem på generalforsamlingen.
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8

Valg av leder.
Valg av 1 medlem til styret.
Valg av 3 varamedlemmer til styret
Valg av medlemmer til velferdsutvalg.
Valg av medlemmer til flaggutvalg.
Valg av vedlikeholdsutvalg..
Valg av valgkomité.
Valg av 2 delegater m/varadelegater til Usbl’s generalforsamling 13.5.2013.
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ÅRSMELDING 2012
Styret har etter generalforsamling 2012 bestått av følgende representanter:
Leder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Johnny Ohrholm
Lindebergåsen 48 D, 1068 OSLO
Terje Andre Stokke
Lindebergåsen 44 G, 1068 OSLO
Kristin Dahlen
Lindebergåsen 42 A, 1068 OSLO
Freddy Humberto Paz Cuellar Lindebergåsen 52 B, 1068 OSLO

Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem

Dagrun Aaen
Rolf Caspersen
Anna Regine Jenssen

Lindebergåsen 50 E, 1068 OSLO
Lindebergåsen 50 C, 1068 OSLO
Lindebergåsen 52 C, 1068 OSLO

Velferdsutvalget
Mousamona Salim
Trond-Hugo Knutsen
Tove Haugland Udon
Torild Haustvedt
Jul-Geir Johnsen
Freddy Humberto Paz Cuellar
Vedlikeholdsutvalget
Rune Negård
Ulf Grabner
Harald Schumacher
Flaggutvalget
Peter Ancona
Delegater til USBL*s generalforsamling 14.05.12
Terje Stokke
Freddy Humberto Paz Cuellar
Valgkomite
Jul-Geir Johnsen
Willie Berntzen
Rolf Caspersen

Selskapets styre består av 1 kvinne og 3 menn. Selskapet har ingen ansatte. Selskapet følger
likestillingsloven og tilstreber likestilling ved valg av tillitsvalgte samt ved nyansettelser.
Overdragelse av leiligheter:
23 leiligheter har det siste året skiftet eiere.
Bruksoverlating:
Totalt 6 leiligheter er registrert bruksoverlatt pr 31.12.
Juridiske andelseiere:
Selskapet har pr 31.12. 8 juridiske andelseiere.
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Virksomhetens art:
Selskapet er organisert etter de bestemmelser som følger av loven, og har til formål å drive
eiendommen i samråd med og til beste for eierne.
Selskapet ligger i Oslo kommune.
Selskapets organisasjonsnummer er 950 739 037.
Det er 212 leiligheter og ingen næringslokaler i selskapet.
Forretningsførsel og revisjon:
Forretningsfører er Boligbyggelaget Usbl.
Revisor er BDO, Postboks 1704 Vika, 0121 Oslo.
Forsikring:
Selskapets eiendommer er fullverdiforsikret i If Skadeforsikring.
Polisenummer: 586837.
Ved skadesaker skal henvendelse gjøres til styret.
Privat innbo/eiendeler må forsikres ved egen polise.
Ytre miljø:
Styret er ikke kjent med at virksomheten påvirker det ytre miljø negativt.
Økonomi:
Regnskapet er avgitt under forutsetning av fortsatt drift.
Årets årsregnskap viser et overskudd med kr 1 295 755,-.
Disponible midler utgjør ved utløpet av året kr 2 478 494,For øvrig vises til noter samt kommentarer under regnskapsbehandling på generalforsamlingen.
Felleskostnadene ble ikke justert fra 01.01.2013.
Styret foreslår at overskuddet tillegges egenkapitalen. Det bekreftes i denne sammenheng at alle
inntekter og utgifter selskapet har, er medtatt i det framlagte årsregnskap.
Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets slutt som påvirker resultat eller selskapets
stilling.
Styrets arbeid:
Det sittende styret har i denne perioden hatt 13 styremøter og behandlet 113 styresaker.
Det har i perioden blitt avholdt to dugnader – 07.05.12 og 27.10.12.
I perioden er det, i tillegg til ordinært styrehonorar, utbetalt følgende godtgjørelser til styrets
medlemmer:
I forbindelse med USBL’s seminar 20.10.12 deltok to av styrets medlemmer og de ble i den
anledning tilkjent kjøregodtgjørelse etter statens satser.
I tillegg dekker borettslaget dekning av styrets internett-tilkobling i forbindelse med tilgang til
styreportalen i USBL der vi blant annet godkjenner fakturaer fortløpende.
I tillegg dekker borettslaget styrets internett-tilkobling i forbindelse med tilgang til styreportalen i
USBL, der vi blant annet godkjenner fakturaer fortløpende.
Denne godtgjørelsen innberettes etter gjeldende forskrifter.
Styret har jobbet med følgende saker i året som gikk:
Heisene:
De to siste heisene ble ferdigstilt i januar/februar 2012.
Etter dette har det vært noen små utfordringer vedrørende barns lek med stoppknappen i 1. etg.
Leverandøren er blitt tilkalt for å rydde opp, noe som koster borettslaget ca. kr 4.000,- pr gang.
I slutten av året er det blitt betydelig mindre av den slags.
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Det har også vært heisstans som skyldes feil ved heisene, og disse er blitt utbedret uten ekstra
kostnad for borettslaget.
Vegger som var blitt skadet i forbindelse med utskiftingen har blitt reparert av maler. Han tok
også enkelte småreparasjoner som skyldtes hærverk.
Vinduene:
Vinduer og dører som har hatt mangler har blitt reparert av fagfolk.
Ved utgangen av 2012 skal alle, etter styrets oppfatning, ha fått fikset manglene som de har
meldt inn via skjemaet som styret sendte ut i forkant.
Bommer:
I 2012 har bommen ved 50 E blitt byttet ut. I tillegg er det montert ny bom ved 52 A for å
begrense kjøring i borettslaget.
Likevel er det alt for mye trafikk inne på borettslagets område.
I husordensreglene er det klart definert hva som gir anledning til å kjøre og parkere inne i
borettslaget.
Porttelefon:
I 2012 ble porttelefonene byttet ut.
Vasking oppgangene:
Styret evaluerer fortløpende vasking av oppgangene. Den er ikke tilfredsstillende og temaet er
stadig oppe på styremøtene i Lindeberg Servicesentral.
For å gjøre vaskeresultatet bedre, ble gulvene i oppgangene skuret og bonet for et par år siden. I
2012 ble det utført vedlikehold av denne jobben.
Grøntanlegget:
Det var styrets intensjon å erstatte en del av den vegetasjonen vi fjernet for et par år siden i løpet
av 2012. Det er på planen i 2013.
Lysstyring:
Da lysstyring i oppgangene ble installert hadde vi ca. 20 minutter lys etter at all trafikk var borte.
Dette ble endret til 5 minutter i slutten av 2012.
For å få best mulig effekt av denne investeringen er det selvsagt viktig at ikke oppgangene blir
brukt som oppholdsrom.
Styret ber om at alle gjør sitt til at dette blir overholdt.
Oppbevaring av gjenstander i oppgangene:
Styret har ved mange anledninger gjort beboerne oppmerksomme på at det ikke er tillatt å sette
fra seg sko, sykler, barnevogner og lignende utenfor inngangsdørene sine.
Det er blitt noe bedre, men stadig må vi fjerne ting.
Dette har med sikkerhet å gjøre. Ved en eventuell evakuering av oppgangen er det viktig at det
ikke ligger hindringer i veien.
Styret vil, uten nærmere varsel, fjerne ting som er hensatt. Disse vil bli kastet.
Ny web-side:
Web-siden til Lindeberg Servicesentral har ligget nede i flere år.
I 2012 fikk vi en ekstern datakyndig til å lage en ny web-side for både Sentralen og lagene Asken,
Bjørka og Furua.
Den var oppe og gikk i slutten av 2012.
Alle kan gå inn på for å få med seg ting som skjer i borettslaget ved hjelp av denne linken.
http://www.usbl-lindeberg.no/Furua.
Her vil alle rundskriv og all relevant informasjon til beboerne bli lagt ut. Siden er selvsagt
tilgjengelig også for andre, og vil være en viktig informasjonskilde til potensielle nye beboere.
Søppel:
Det er styrets oppfatning at vi blir stadig flinkere til å kildesortere avfallet vårt. Det er ikke kommet
klage på dette fra kommunen.
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Vi gjør likevel oppmerksom på at grønn pose skal brukes til matavfall, blå pose til plast og vanlige
plastposer til restavfall. I tillegg har vi egen container for papir i alle søplerom. I tillegg har vi også
en større container plassert på P 2 (gjesteparkeringen ved barnehagen) til papp og papir som
flere burde benytte.
Tjenesten med avhenting av større gjenstander evalueres fortløpende.
Styret ber alle beboere legge merke til om utenforstående benytter seg av denne ordningen og
eventuelt melde fra dersom vedkommende lar seg identifisere ved f. eks bilnummer.
Dyrehold:
Det er styrets inntrykk at flere beboere har anskaffet hund.
Dette er i utgangspunktet en berikelse for området, men det er dessverre mange som ikke
overholder bestemmelsene om båndtvang og lufting, noe som fører til sjenanse for andre i form
av tisseflekker i snøen og ekskrementer på bakken. I tillegg er det også mange som blir utrygge
ved å møte en løs hund.
Regler for hundehold er omtalt i husordensreglene.

Parkeringsplassen P 2:
Arbeidet med innhenting av anbud til oppgradering av P 2 (området bak 50-blokka og ved
barnehagen ble påbegynt i slutten av 2012). Det forventes at prosjektet er ferdigstilt innen
oktober 2013.
Det er lagt opp til at denne oppgraderingen skal ivareta behov langt inn i framtiden, blant annet
ved at en god del plasser blir gjort klar for el-biler.
På grunn av den begrensede mengden med plasser vi har til rådighet ser vi også på muligheten
til å ta i bruk uteparkeringen langs P 1 (Ospas parkeringshus) til leieplasser uten strømtilkobling.
Det legges opp til at leietakerne skal dekke kostnadene ved drifting av parkeringsplassene.
Det kan også bli tatt høyde for at den enkelte bruker betaler leie etter forbruk av strøm etter først
å ha betalt et grunnleiebeløp.
Leien for disse plassene er ikke blitt regulert siden borettslaget var nyt, så vi ser for oss en
økning av leieprisene.
Vaktmestrene:
Etter et vedtak i Lindeberg Servicesentral har vi nå innført en rullering av mannskapet. Dette
innebærer at vi «øremerker» en vaktmester for hvert lag. Denne rulleringen har en tidsramme på
2 år før vi bytter igjen. På den måten mener vi at vaktmestrene våre skal være i best mulig stand
til å utføre jobben sin – de vil etter hvert bli like godt kjent i alle lagene.
Ved behov er selvsagt alle de tre vi har ansatt i dag med på å utføre arbeid i alle lagene.
Utvalgene:
Vedlikeholdsutvalget har ikke hatt oppgaver i denne perioden.
Velferden serverte ved begge dugnadene
I tillegg sørget de for gløgg og pepperkaker ved tenning av julegranene.
De avholdt også juleverksted for barna i desember.
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Styret håper at selskapet fortsatt kan styres med samme entusiasme som før. Til dette trengs
imidlertid stadig interesserte beboere som er villige til å ta i et tak. Vi skal ikke legge skjul på at
det er en del arbeid forbundet med å være med i selskapets styre, men hyggelig og lærerikt er
det.

Lindeberg 31.12.12/12.03.13
Furua Borettslag

Johnny Ohrholm /s/

Kristin Dahlen /s/

Freddy Humberto Paz Cuellar /s/

Terje Stokke /s/
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Årsregnskap 2012 Furua Borettslag

Disponible midler
Regnskap
2012

Regnskap
2011

A. Disponible midler IB

1 789 967

42 457

B. Endringer disponible midler
Årets resultat
Tilbakeføring avskrivinger
Kjøp / salg anleggsmidler
Opptak/avdrag langsiktig gjeld
Endringer i andre langsiktige poster

1 295 755
36 244
-292 413
-272 682
-78 377

-2 390 669
22 515
0
3 995 090
173 261

B. Årets endring disponible midler

688 527

1 800 197

2 478 494

1 789 967

C. Disponible midler UB

Borettslagets disponible midler er de økonomiske midlene som borettslaget har til rådighet.
De defineres som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld.
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Resultatregnskap 2012 Furua Borettslag
Note

Regnskap
2012

Regnskap
2011

Budsjett
2012

Budsjett
2013

1

9 648 449
9 648 449

9 648 069
9 648 069

9 644 000
9 644 000

9 640 000
9 640 000

0
73 145
299 220
372 365

125 000
31 005
77 977
233 982

0
1 990 000
70 000
2 060 000

0
2 069 000
70 000
2 139 000

10 020 814

9 882 051

11 704 000

11 779 000

4
5

59 693
194 050

44 827
186 400

39 000
200 000

51 000
200 000

10

36 244

22 515

23 000

49 000

1 087 015
2 252 229
1 213 454
8 813
1 864 674
14 380
216 129
75 808
12 050
403 065
1 244
63 600
536 939
19 597
0

996 415
2 101 088
1 175 575
21 634
5 893 277
14 380
209 838
103 575
17 209
372 568
0
47 700
502 282
25 352
0

995 000
1 850 000
1 208 000
0
2 800 000
15 000
216 000
44 000
840 000
0
0
48 000
537 000
23 000
2 232 000

1 000 000
2 327 000
1 258 000
0
2 300 000
15 000
223 000
35 000
50 000
415 000
0
48 000
578 000
20 000
2 234 000

Sum kostnader

8 058 983

11 734 636

11 070 000

10 803 000

Driftsresultat

1 961 831

-1 852 585

634 000

976 000

47 498
5 684
718 906
352

88 859
6 584
632 688
840

0
0
785 000
0

0
0
779 000
0

666 076

538 084

785 000

779 000

Resultat etter finansposter

1 295 755

-2 390 669

-151 000

197 000

Overført til/fra annen egenkapital
SUM OVERFØRINGER

1 295 755
1 295 755

-2 390 669
-2 390 669

0
0

0
0

INNTEKTER
Salgsinntekter
Leieinntekter
Innkrevde felleskostnader
Sum leieinntekter
Andre inntekter
Tilskudd
Andel driftsinntekter i sameie
Diverse inntekter
Sum andre inntekter

3
2

Sum inntekter
KOSTNADER
Lønnskostnader
Personalkostnader
Styrehonorar
Av- og nedskrivninger
Avskrivninger
Driftskostnader
Energikostnader
Kostnader eiendom/lokaler
Kommunale avgifter
Verktøy, inventar og driftsmaterialer
Reparasjon og vedlikehold
Revisjonshonorar
Forretningsførerhonorar
Andre honorarer
Kontorkostnader
Kabel-tv
Salg og reklamekostnader
Kontingenter og gaver
Forsikringer
Andre kostnader
Andel driftskostnader i sameie

8
6
7

9
3

FINANSPOSTER
Renteinntekter
Andel renteinntekter i sameie
Rentekostnader
Andel rentekostnader i sameie

Netto finansposter

3
3
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Balanse 2012 Furua Borettslag
2012

2011

889 039
39 904 038
670 000
362 548
350 364

889 039
39 904 038
670 000
284 071
94 195

42 175 988

41 841 342

256 263
26 586
15
36 319
3 826
13 958

202 136
40 182
15
4 870
6 085
570 511

Bankinnskudd og kontanter
Kontanter
Innestående bank

3 000
2 597 527

3 000
2 916 347

Sum omløpsmidler

2 937 493

3 743 145

45 113 482

45 584 488

Note

EIENDELER
Anleggsmidler

Varige driftsmidler
Tomter
Bygninger
Garasjer
Andeler anleggsmiddel i sameie
Andre driftsmidler
Finansielle anleggsmidler

10
10
10
3
10

Sum anleggsmidler
Omløpsmidler
Fordringer
Restanser felleskostnader
Kundefordringer
Fordringer på Usbl
Fordringer skader
Andre kortsiktige fordringer
Forskuddsbetalte kostnader

11

SUM EIENDELER
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Balanse 2012 Furua Borettslag
2012

2011

Innskutt egenkapital
Andelskapital
Sum innskutt egenkapital

21 200
21 200

21 100
21 100

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital

14 558 454
14 558 454

13 262 699
13 262 699

15

14 579 654

13 283 799

12

18 771 828
11 303 000
30 074 828

19 044 510
11 303 000
30 347 510

49 741
110 171
2 565
0
179 307
117 215
0
458 999

53 154
1 374 151
2 564
221 490
179 932
121 887
0
1 953 178

Sum gjeld

30 533 827

32 300 688

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

45 113 482

45 584 488

30 074 828

30 347 510

Note

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital

Sum egenkapital
Gjeld
Avsetninger og forpliktelser
Langsiktig gjeld
Pantegjeld
Borettsinnskudd
Sum langsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld
Forskuddsbetalt felleskostnader
Leverandørgjeld
Skyldig off. myndigheter
Påløpne skatter
Påløpne renter
Annen kortsiktig gjeld
Andel kortsiktig gjeld i sameie
Sum kortsiktig gjeld

13
3

Pantstillelser

14

Sted:_______________________

Johnny Ohrholm
Leder

Dato:_______________

Terje Andre Stokke
Styremedlem

Kristin Dahlen
Styremedlem
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Freddy Humberto Paz Cuellar
Styremedlem
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Noter årsregnskap 2012 Furua Borettslag

Note 0 - Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, god regnskapsskikk og etter forskrift om
årsregnskap og årsberetning for borettslag.
Klassifisering og vurdering av balanseposter
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert
som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. 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.
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.
Varige driftsmidler
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har levetid over 3 år og har en kostpris
som overstiger kr 50.000,-. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader,
mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidler og avskrives ihht driftsmidlets levetid.
Driftsinntekter
Inntektsføring ved salg av varer/tjenester skjer på leveringstidspunktet.
Tjenester inntektsføres etter hvert som de opptjenes.
Leieinntekter bokføres og inntektsføres i takt med opptjening.
Skattetrekk
Boligbyggelaget Usbl har ansvaret for å stille garanti for skattetrekk.
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Note 1 - Innkrevde felleskostnader
3600 Innkrevde felleskostn. drift
3605 Leieinntekter Furua barnehage
3609 Leie parkering
3614 Brenselsinntekter
3617 Leieinntekter diverse I
Sum

2012

2011

8 711 088
229 656
156 292
342 853
208 560

8 711 088
229 656
155 141
338 184
214 000

9 648 449

9 648 069

2012

2011

71 590
222 910
4 720

77 977
0
0

299 220

77 977

Note 2 - Andre driftsinntekter
3955 Fellesvaskeri
3990 Andre driftsinntekter
3999 Andre inntekter
Sum

Note 3 - Andeler i driftssameie
Borettslaget eier 41,20% i Lindeberg Servicesentral. Balansepostene og resultatpostene knyttet til Lindeberg Servicesentral er fordelt mellom
eierne iht. eierprosent.

Note 4 - Personalkostnader
5210 El. komm.tj. (s-fritt) - fra lønnssystemet
5212 El. komm.tj. (s-pliktig) - fra lønnssystemet
5280 Andre fordeler arbeidsforhold innberetning - fra l
5290 MOTPOST AFP
5360 Honorarer - fra lønnssystemet
5400 Arbeidsgiveravgift - fra lønnssystemet
Sum

2012

2011

11 748
15 040
0
0
3 000
29 905

2 848
2 163
4 000
-4 000
11 100
28 716

59 693

44 827

Personalkostnader omfatter lønns- og personalkostnader, samt arbeidsgiveravgift. Antall årsverk sysselsatt: 0
Borettslaget er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon når det ikke er noen ansatte.
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Note 5 - Styrehonorar
5330 Honorar tillitsvalgte - fra lønnssystemet
Sum

2012

2011

194 050

186 400

194 050

186 400

2012

2011

14 380

14 380

14 380

14 380

2012

2011

25 440
19 286
0
5 207
25 875
0

25 440
15 286
2 975
0
58 250
1 624

75 808

103 575

Note 6 - Revisjonshonorar
6700 Revisjonshonorar
Sum
Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon

Note 7 - Andre honorar
6711 Kontorholdskostnader Usbl
6714 Tilleggstjenester forretningsfører
6716 Honorarkostnader øvrige
6730 Teknisk honorar
6731 Teknisk honorar Usbl
6750 Vakthold
Sum
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Note 8 - Reparasjoner og vedlikehold
6601 Vedlikehold bygg
6602 Vedlikehold VVS
6603 Vedlikehold elektro
6605 Vedlikehold fellesanlegg
6608 Vedlikehold varmeanlegg
6611 Vedlikehold heiser
6613 Vedlikehold parkeringsplasser og grøntanlegg
6616 Vedlikehold vaskeri
6617 Vedlikehold brannvernutstyr
6621 Vedlikehold tekniske anlegg
6630 Egenandel forsikring
6641 Malerarbeider
6643 Glassarbeid/Vindu
6644 Fasade/balkonger
6645 Tak/blikkenslagerarbeid
6646 Mur, betong og grunnarbeid
6648 Vedlikehold dører og porter
6692 Andre reparasjoner og vedlikehold
Sum

2012

2011

23 628
195 587
190 532
4 541
9 244
1 051 978
79 173
44 425
12 547
52 819
24 000
23 610
126 473
0
0
0
1 884
24 234

52 843
164 172
56 551
246 265
0
4 666 393
36 638
19 964
34 225
6 403
12 000
34 225
0
285 550
40 580
112 500
41 325
83 643

1 864 674

5 893 277

Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningen(e).

Note 9 - Andre kostnader
7717 Aktivitetstilskudd
7718 Fellesarrangement
7719 Møter, div. styret
7740 Kurs for tillitsvalgte
7770 Betalingskostnader
7771 Andre gebyrer
7772 Omkostninger inkasso
7790 Andre kostnader
7792 Øredifferanse
7795 Husleietap
Sum
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2012

2011

3 000
3 000
3 766
3 500
3 710
1 315
1 019
100
0
187

0
16 693
2 518
0
3 310
2 220
112
0
-3
501

19 597

25 352
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Note 10 - Anleggsregister
STR Portelefon
Anskaffet i år :
Antatt levetid i år :
Akkumulert kostpris 01.01 :
+ Tilgang i 2012 :

2012
15
0
292 413

= Akkumulert kostpris pr.31.12:

Inventar

670 000
0

889 039
0

39 904 038
0

2010
5
150 100
0

292 413

670 000

889 039

39 904 038

150 100

0
6 498
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

55 905
29 746
0

= Samlede avskrivinger 01.01 :
+ Avskrivinger i 2012 :
- Akkumulert avskriving v/avgang :

6 498

0

0

0

85 651

285 914

670 000

889 039

39 904 038

64 449

= Samlede avskrivinger 31.12:
Bokført 31.12:

Garasjer Tomter/Eiendom Boligeiendommer
inkl tomt
1975
1975
1975

EIENDOM - TOMT
Boligtomt inkludert sameieandel kjøpt av Oslo kommune i 1986.
EIENDOM - BOLIGBYGG
Boligeiendom viser til opprinnelig kostpris for boligbygg oppført i 1977.
Eiendom – Fellesanlegg
Andel anleggsmidler i Lindeberg Servicesentral.
Eiendom – Parkeringsanlegg
Tomtetakst ved overdragelse av P-2.
OPPLYSNINGER OM BOLIGSELSKAPET
• Videre har boligselskapet eie-/disposisjonsrett over 1.033m2 parkeringsareal på P-1 Gnr.
113, bnr. 28 - tilhørende Ospa borettslag.
• I tillegg er boligselskapet medeier i Sameiet Lindeberg
Servicesentral”. Sameiet Lindeberg er solgt i 2005. Driftsoversikt for anlegget følger
lengre bak i heftet. I tilknytning til driftsoversiktene er det utarbeidet oversikter over
boligselskapets andeler, basert på de gjeldende sameienøkler
FORSIKRING
Boligselskapets eiendommer er forsikret på grunnlag av huseierforsikring med bygningskasko i
if…Skadeforsikring. Polisenr: 58 68 37.
.

Eiendommen som er stillet som sikkerhet hadde pr. 31.12.2012 en bokført verdi på kr. 41 463 077,• Boligselskapet er eier av tomten. Tomtens areal er 20.347,90 kvm. G.nr.: 113 B.nr.: 30, 31,
(19.142,80) og 33 (Barnehagetomten) 1.205,10 kvm. Byggeår: 1977. Skattetakst for
boligselskapet, kr. 35.537.000,00

83 Furua Borettslag Org. nr. 950739037

23

Noter årsregnskap 2012 Furua Borettslag

Note 11 - Andre kortsiktige fordringer
1514 Ompostering av gjeld
1570 Andre kortsiktige fordringer
Sum
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2012

2011

3 826
0

0
6 085

3 826

6 085

24

Noter årsregnskap 2012 Furua Borettslag

Note 12 - Langsiktig gjeld
DNB Bank ASA
heiser og
refinansiering
12120450776
Annuitet
2011
3.8 %
01.01.2046

Kreditor:
Formål:
Lånenummer:
Lånetype:
Opptaksår:
Rentesats:
Beregnet innfridd:
Opprinnelig lånebeløp:
Lånesaldo 01.01:
Avdrag i perioden:
Lånesaldo 31.12:

19 600 000
19 044 510
272 682
18 771 828

Saldo 5 år frem i tid:

17 220 927

Langsiktig gjeld

Antall andeler, andel gjeld og sum av fellesgjeld lån 12120450776

Ant. andeler

Andel gjeld 31.12

Sum fellesgjeld

1
1
1
14
12
5
8
6
85
3
1
5
12
1
8
3
6
40

504 956
146 192
124 861
106 853
104 027
99 318
97 351
96 714
92 337
83 305
82 751
81 255
77 848
77 405
75 244
69 065
65 935
64 799

504 956
146 192
124 861
1 495 942
1 248 324
496 590
778 808
580 284
7 848 645
249 915
82 751
406 275
934 176
77 405
601 952
207 195
395 610
2 591 960

Informasjon om lånet
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Note 13 - Annen kortsiktig gjeld
2450 Gjeld mellomregning
2451 Interim mellomregning
2932 Skyldig revisorhonorar
2937 Påløpte energikostnader
2943 Purregebyr overdekning
2946 Gebyrer tvangssalg
Sum

2012

2011

-931
0
7 190
110 722
62
172

-500
-4 306
7 190
106 037
136
13 330

117 215

121 887

Note 14 - Pantstillelser
Bokført verdi pr. 31.12.2012
Bokført langsiktig gjeld
Innskuddskapital

18 771 828
11 303 000

Boligselskapets bokførte gjeld
Bokført verdi av pantesikret eiendom

30 074 828
41 463 076

Borettslagets bokførte gjeld er sikret ved pant. Borettsinnskuddet er en del av borettslagets pantsikrede gjeld.
Borettslagets eiendom er stillet som pantesikkerhet. Bokført verdi fremgår av regnskapet
Pantet skal tjene til sikkerhet for de forpliktelser (påløpte ikke forfalt renter og omkostninger) som låntaker måtte ha eller få overfor långiver.
Disse kostnadene behandles som kortsiktig gjeld.

83 Furua Borettslag Org. nr. 950739037

26

Noter årsregnskap 2012 Furua Borettslag

Note 15 - Egenkapital
Egenkapital
per 01.01

Endringer

Egenkapital
per 31.12

Innskutt egenkapital
Andelskapital
Sum innskutt egenkapital

21 100
21 100

100
100

21 200
21 200

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital

13 262 699
13 262 699

1 295 755
1 295 755

14 558 454
14 558 454

Sum egenkapital

13 283 799

1 295 855

14 579 654

Egenkapital
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28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

Vedtekter
for
Furua borettslag org nr 950 739 037
Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 21. november 1975,
sist endret 24. april 2007

1

INNLEDENDE BESTEMMELSER

1-1 Formål
Furua borettslag er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett
til egen bolig i lagets eiendom (borett) og å drive virksomhet som står i
sammenheng med denne.
1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold
(1) Borettslaget ligger i Oslo kommune og har forretningskontor i Oslo kommune.
(2) Borettslaget er tilknyttet Boligbyggelaget Usbl som er forretningsfører.

2

ANDELER OG ANDELSEIERE

2-1 Andeler og andelseiere
(1) Andelene skal være på kroner 100 – ett hundre.
(2) Bare andelseiere i boligbyggelaget og bare fysiske personer (enkeltpersoner) kan
være andelseiere i borettslaget. Ingen fysiske personer kan eie mer enn en andel.
(3) Uansett kan staten, en fylkeskommune eller en kommune til sammen eie inntil
10% av andelene i borettslaget i samsvar med borettslagslovens §4-2 (1). Det
samme gjelder selskap som har til formål å skaffe boliger og som blir ledet og
kontrollert av stat, fylkeskommune eller kommune, stiftelse som har til formål å
skaffe boliger og som er opprettet av staten, en fylkeskommune eller kommune og
selskap, stiftelse eller andre som har inngått samarbeidsavtale med stat,
fylkeskommune eller kommune om å skaffe boliger til vanskeligstilte.
(4) Andelseierne skal få utlevert et eksemplar av borettslagets vedtekter.
2-2 Sameie i andel
(1) Bare personer som bor eller skal bo i boligen kan bli sameier i andel.
(2) Dersom flere eier en andel sammen, skal det regnes som bruksoverlating hvis en
eller flere av sameierne ikke bor i boligen, jfr vedtektenes pkt 4-2.
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2-3 Overføring av andel og godkjenning av ny andelseier
(1) En andelseier har rett til å overdra sin andel, men erververen må godkjennes av
borettslaget for at ervervet skal bli gyldig overfor borettslaget.
(2) Borettslaget kan nekte godkjenning når det er saklig grunn til det og skal nekte
godkjenning dersom ervervet vil være i strid med pkt 2 i vedtektene.
(3) Nekter borettslaget å godkjenne erververen som andelseier, må melding om
dette komme fram til erververen senest tyve dager etter at søknaden om
godkjenning kom fram til borettslaget. I motsatt fall skal godkjenning regnes som
gitt.
(4) Erververen har ikke rett til å bruke boligen før godkjenning er gitt eller det er
rettskraftig avgjort at erververen har rett til å erverve andelen.
(5) Den forrige andelseieren er solidarisk ansvarlig med en eller flere nye erververe
for betaling av felleskostnader til ny andelseier er godkjent, eller det er rettskraftig
avgjort at en ny andelseier har rett til å erverve andelen.

3

FORKJØPSRETT

3-1 Hovedregel for forkjøpsrett
(1) Dersom andel skifter eier, har andelseierne i borettslaget og dernest de øvrige
andelseierne i boligbyggelaget forkjøpsrett.
(2) Forkjøpsretten kan ikke gjøres gjeldende når andelen overdras til ektefelle, til
andelseierens eller ektefellens slektning i rett opp- eller nedstigende linje, til
fosterbarn som faktisk står i samme stilling som livsarving, til søsken eller noen
annen som i de to siste årene har hørt til samme husstand som den tidligere eieren.
Forkjøpsretten kan heller ikke gjøres gjeldende når andelen overføres på skifte etter
separasjon eller skilsmisse, eller når et husstandsmedlem overtar andelen etter
bestemmelsene i husstandsfellesskapslovens §3.
(3) Styret i borettslaget skal sørge for at de som er nevnt i første ledd får anledning
til å gjøre forkjøpsretten gjeldende og på deres vegne gjøre retten gjeldende innen
fristen nevnt i vedtektenes pkt 3-2, jfr borettslagslovens §4-15, første ledd.
3-2 Frister for å gjøre forkjøpsrett gjeldende
Fristen for å gjøre forkjøpsretten gjeldende er tyve dager fra borettslaget mottok
melding om at andelen har skiftet eier, med opplysning om pris og andre vilkår.
Fristen er fem hverdager dersom borettslaget har mottatt skriftlig forhåndsvarsel
om at andelen kan skifte eier, og varselet har kommet fram til laget minst femten
dager, men ikke mer enn tre måneder, før meldingen om at andelen har skiftet eier.
3-3 Nærmere om forkjøpsretten
(1) Ansiennitet i borettslaget regnes fra dato for overtakelse av andelen. Står flere
andelseiere i borettslaget med lik ansiennitet, går den med lengst ansiennitet i
boligbyggelaget foran.
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(2) Dersom ingen andelseiere i borettslaget melder seg utpeker boligbyggelaget
hvilken andelseier i boligbyggelaget som skal få overta andelen.
(3) Andelseier som vil overta ny andel, må overdra sin andel i laget til en ny
andelseier. Dette gjelder selv om andelen tilhører flere.
(4) Forkjøpsretten kunngjøres i en avis som er vanlig lest på stedet, på
boligbyggelagets nettsider, ved oppslag i borettslaget eller på annen egnet måte.

4

BORETT OG BRUKSOVERLATING

4-1 Boretten
(1) Hver andel gir enerett til å bruke en bolig i borettslaget og rett til å nytte
fellesarealer til det de er beregnet eller vanlig brukt til, og til annet som er i samsvar
med tiden og forholdene.
(2) Andelseieren kan ikke benytte boligen til annet enn boligformål uten styrets
samtykke.
(3) Andelseieren skal behandle boligen, andre rom og annet areal med tilbørlig
aktsomhet. Bruken av boligen og fellesarealene må ikke på en urimelig eller
unødvendig måte være til skade eller ulempe for andre andelseiere.
(4) En andelseier kan med styrets godkjenning gjennomføre tiltak på eiendommen
som er nødvendige på grunn av funksjonshemming hos en bruker av boligen.
Godkjenning kan ikke nektes uten saklig grunn.
(5) Styret kan fastsette vanlige ordensregler for eiendommen. Selv om det er vedtatt
forbud mot dyrehold, kan styret samtykke i at brukeren av boligen holder dyr
dersom gode grunner taler for det, og dyreholdet ikke er til ulempe for de andre
brukerne av eiendommen.
4-2 Bruksoverlating
(1) Andelseieren kan ikke uten samtykke fra styret overlate bruken av boligen til
andre.
(2) Med styrets godkjenning kan andelseierne overlate bruken av hele boligen
dersom:
- andelseieren selv eller andelseierens ektefelle eller slektning i rett opp- eller
nedstigende linje eller fosterbarn av andelseieren eller ektefellen, har bodd i
boligen i minst ett av de siste to årene. Andelseierne kan i slike tilfeller
overlate bruken av hele boligen for opp til tre år.
- andelseier er en juridisk person.
- andelseieren skal være midlertidig borte som følge av arbeid, utdanning,
militærtjeneste, sykdom eller andre tungtveiende grunner.
- et medlem av brukerhusstanden er andelseierens ektefelle eller slektning i
rett opp- eller nedstigende linje eller fosterbarn av andelseieren eller
ektefellen.
- det gjelder bruksrett til noen som har krav på det etter ekteskapslovens §68
eller husstandsfellesskapslovens §3, andre ledd.
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Godkjenning kan bare nektes dersom brukerens forhold gir saklig grunn til det.
Godkjenning kan nektes dersom brukeren ikke kunne blitt andelseier. Har laget ikke
sendt svar på skriftlig søknad om godkjenning av bruker innen en måned etter at
søknaden har kommet fram til laget, skal brukeren regnes som godkjent.
(3) Andelseier som bor i boligen selv, kan overlate bruken av deler av den til andre
uten godkjenning.
(4) Overlating av bruken reduserer ikke andelseierens plikter overfor borettslaget.

5

VEDLIKEHOLD

5-1 Andelseiernes vedlikeholdsplikt
(1) Den enkelte andelseier skal holde boligen, og andre rom og annet areal som
hører boligen til, i forsvarlig stand og vedlikeholde slikt som vinduer, rør,
sikringsskap fra og med første hovedsikring/inntakssikring, ledninger med tilbehør,
varmekabler, inventar, utstyr inklusive vannklosett og vask, apparater og innvendige
flater. Våtrom må brukes og vedlikeholdes slik at lekkasjer unngås.
(2) Vedlikeholdet omfatter også nødvendige reparasjoner og utskifting av slikt som
rør, sikringsskap fra og med første hovedsikring/inntakssikring, ledninger med
tilbehør, varmekabler, inventar, utstyr inklusive slik som vannklosett og vasker,
apparater, tapet, gulvbelegg, vegg-, gulv- og himlingsplater, skillevegger, listverk,
skap, benker og innvendige dører med karmer.
(3) Andelseieren har også ansvaret for oppstaking og rensing av innvendig
kloakkledning både til og fra egen vannlås/sluk og fram til borettslagets felles-/
hovedledning. Andelseier skal også rense eventuelle sluk på verandaer, balkonger ol.
(4) Andelseieren skal holde boligen fri for insekter og skadedyr. Andelseier plikter
uten ugrunnet opphold å melde eventuelle angrep av skadedyr til styret.
(5) Vedlikeholdsplikten omfatter også utbedring av tilfeldig skade, herunder skade
påført ved innbrudd og uvær.
(6) Oppdager andelseieren skade i boligen som borettslaget er ansvarlig for å
utbedre, plikter andelseieren straks å sende melding til borettslaget.
(7) Borettslaget og andre andelseiere kan kreve erstatning for tap som følger av at
andelseieren ikke oppfyller pliktene sine, jfr borettslagslovens §§ 5-13 og 5-15.
(8) Andelseiere med hageparsell plikter å holde hageparsellen i normalt god stand,
samt vedlikehold og nødvendig reparasjon av denne. Hagegjerde i front omfattes av
vedlikeholdsplikten.
(9) Ved oppussing / rehabilitering av våtrom plikter andelseier å opplyse styret om
hvem som skal utføre arbeidet og hva som skal gjøres. Dette må skje før arbeidet
begynner og styret forbeholder seg retten til å godkjenne utøvende håndverker.
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5-2 Borettslagets vedlikeholdsplikt
(1) Borettslaget skal holde bygninger og eiendommen for øvrig i forsvarlig stand så
langt plikten ikke ligger på andelseierne. Skade på bolig eller inventar som tilhører
laget, skal laget utbedre dersom skaden følger av mislighold fra en annen
andelseier.
(2) Felles rør, ledninger, kanaler og andre felles installasjoner som går gjennom
boligen, skal borettslaget holde ved like. Borettslaget har rett til å føre nye slike
installasjoner gjennom boligen dersom det ikke er til vesentlig ulempe for
andelseieren.
(3) Borettslagets vedlikeholdsplikt omfatter også utskifting av vinduer, herunder
nødvendig utskifting av termoruter, og ytterdører til boligen eller reparasjon eller
utskifting av tak, bjelkelag, bærende veggkonstruksjoner, sluk, varmtvannsbereder,
samt rør eller ledninger som er bygd inn i bærende konstruksjoner med unntak av
varmekabler.
(4) Andelseieren skal gi adgang til boligen slik at borettslaget kan utføre sin
vedlikeholdsplikt, herunder ettersyn, reparasjon eller utskifting. Ettersyn og utføring
av arbeid skal gjennomføres slik at det ikke er til unødig ulempe for andelseieren
eller annen bruker av boligen.
(5) Borettslaget plikter å bistå i eventuell skadedyrutrydding i boligene.
(6) Andelseier kan kreve erstatning for tap som følge av at borettslaget ikke
oppfyller pliktene sine, jfr borettslagslovens §5-18.

6

PÅLEGG OM SALG OG FRAVIKELSE

6-1 Mislighold
Andelseiers brudd på sine forpliktelser overfor borettslaget utgjør mislighold. Som
mislighold regnes blant annet manglende betaling av felleskostnader, forsømt
vedlikeholdsplikt, ulovlig bruk eller overlating av bruk og brudd på husordensregler.
6-2 Pålegg om salg
(1) Hvis en andelseier til tross for advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan
borettslaget pålegge vedkommende å selge andelen, jfr borettslagslovens §5-22,
første ledd. Advarsel skal gis skriftlig og opplyse om at vesentlig mislighold gir laget
rett til å kreve andelen solgt.
6-3 Fravikelse
Medfører andelseierens eller brukerens oppførsel fare for ødeleggelse eller vesentlig
forringelse av eiendommen, eller er andelseierens eller brukerens oppførsel til
alvorlig plage eller sjenanse for eiendommenes øvrige andelseiere eller brukere, kan
styret kreve fravikelse fra boligen etter tvangsfullbyrdelseslovens kapittel 13.
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7

FELLESKOSTNADER OG PANTESIKKERHET

7-1 Felleskostnader
(1) Felleskostnadene betales hver måned. Borettslaget kan endre felleskostnadene
med en måneds skriftlig varsel.
(2) For felleskostnader som ikke blir betalt ved forfall, svarer andelseieren den til en
hver tid gjeldende forsinkelsesrente etter lov av 17. desember 1976 nr 100.
7-2 Borettslagets pantesikkerhet
For krav på dekning av felleskostnader og andre krav fra lagforholdet har laget
panterett i andelen foran alle andre heftelser. Pantekravet er begrenset til en sum
som svarer til to ganger folketrygdens grunnbeløp på tidspunktet da tvangsdekning
besluttes gjennomført.

8

STYRET OG DETS VEDTAK

8-1 Styret
(1) Borettslaget skal ha et styre som skal bestå av en styreleder og 3 andre
medlemmer med 3 varamedlemmer.
(2) Funksjonstiden for styreleder og de andre medlemmene er to år.
Varamedlemmer velges for ett år. Styremedlem og varamedlem kan gjenvelges.
(3) Styret skal velges av generalforsamlingen. Generalforsamlingen velger styreleder
ved særskilt valg. Styret velger nestleder blant sine medlemmer.
8-2 Styrets oppgaver
(1) Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og
generalforsamlingens vedtak. Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i loven eller
vedtektene er lagt til andre organer.
(2) Styreleder skal sørge for at styret holder møte så ofte som det trengs. Et
styremedlem eller forretningsføreren kan kreve at styret sammenkalles.
(3) Innkalling til styremøter skal fortrinnsvis skje skriftlig, men innkalling kan, om
nødvendig, skje pr. telefon. Alle styremedlemmer skal være innkalt til styremøtene.
(4) Styret skal føre protokoll over styresakene. Protokollen skal underskrives av de
frammøtte styremedlemmene.
8-3 Styrets vedtak
(1) Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av alle styremedlemmene er til
stede. Vedtak kan treffes med mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Står
stemmene likt, gjør møtelederens stemme utslaget. De som stemmer for et vedtak
som innebærer en endring, må likevel utgjøre minst en tredjedel av alle
styremedlemmene.
(2) Styret kan ikke uten at generalforsamlingen har gitt samtykke med minst to
tredjedels flertall, fatte vedtak om:
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1. ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten
som etter forholdene i laget går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold,
2. å øke tallet på andeler eller å knytte andeler til boliger som tidligere har
vært benyttet til utleie, jfr borettslagslovens §3-2, andre ledd,
3. salg eller kjøp av fast eiendom,
4. å ta opp lån som skal sikres med pant med prioritet foran innskuddene,
5. andre rettslige disposisjoner over fast eiendom som går ut over vanlig
forvaltning,
6. andre tiltak som går ut over vanlig forvaltning, når tiltaket fører med seg
økonomisk ansvar eller utlegg for laget på mer enn fem prosent av de årlige
felleskostnadene.
8-4 Representasjon og fullmakt
To styremedlemmer i fellesskap representerer laget utad og tegner dets navn.

9

GENERALFORSAMLINGEN

9-1 Myndighet
Den øverste myndighet i borettslaget utøves av generalforsamlingen.
9-2 Tidspunkt for generalforsamling
(1) Ordinær generalforsamling skal holdes hvert år innen utgangen av juni.
(2) Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det nødvendig, eller når
revisor eller minst to andelseiere som til sammen har minst en tiendedel av
stemmene, krever det og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet.
9-3 Varsel om og innkalling til generalforsamling
(1) Forut for ordinær generalforsamling skal styret varsle andelseierne om dato for
møtet og om frist for innlevering av saker som ønskes behandlet.
(2) Generalforsamlingen skal innkalles skriftlig av styret med et varsel som skal være
på minst åtte og høyst tyve dager. Ekstraordinær generalforsamling kan om
nødvendig kalles inn med kortere varsel som likevel skal være på minst tre dager. I
begge tilfeller skal det gis skriftlig melding til boligbyggelaget.
(3) I innkallingen skal de sakene som skal behandles være bestemt angitt. Skal et
forslag som etter borettslagsloven eller vedtektene må vedtas med minst to
tredjedels flertall kunne behandles, må hovedinnholdet være angitt i innkallingen.
Saker som en andelseier ønsker behandlet på ordinær generalforsamling skal
nevnes i innkallingen når styret har mottatt krav om det etter vedtektenes pkt 9-3
(1).
9-4 Saker som skal behandles på ordinær generalforsamling
1. Godkjenning av årsberetning fra styret.
2. Godkjenning av årsregnskap.
3. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer.
4. Eventuelt valg av revisor.
5. Fastsetting av godtgjørelse til styret.
6. Andre saker som er nevnt i innkallingen.
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9-5 Møteledelse og protokoll
Generalforsamlingen skal ledes av styrelederen med mindre generalforsamlingen
velger en annen møteleder. Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll fra
generalforsamlingen.
9-6 Stemmerett og fullmakt
Hver andelseier har en stemme på generalforsamlingen. Hver andelseier kan møte
ved fullmektig på generalforsamlingen, men ingen kan være fullmektig for mer enn
en andelseier. For en andel med flere eiere kan det bare avgis en stemme.
9-7 Vedtak på generalforsamlingen
(1) Foruten saker som nevnt i pkt 9-4 i vedtektene kan ikke generalforsamlingen
fatte vedtak i andre saker enn de som er bestemt angitt i innkallingen.
(2) Med de unntak som følger av borettslagsloven eller vedtektene her fattes alle
beslutninger av generalforsamlingen med mer enn halvparten av de avgitte
stemmer. Ved valg kan generalforsamlingen på forhånd fastsette at den som får
flest stemmer skal regnes som valgt.
(3) Stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning.

10

INHABILITET, TAUSHETSPLIKT OG MINDRETALLSVERN

10-1 Inhabilitet
(1) Et styremedlem må ikke delta i styrebehandlingen eller avgjørelsen av noe
spørsmål der medlemmet selv eller nærstående har en framtredende personlig eller
økonomisk særinteresse.
(2) Ingen kan selv eller ved fullmektig eller som fullmektig delta i en avstemning på
generalforsamlingen om avtale med seg selv eller nærstående eller om ansvar for
seg selv eller nærstående i forhold til laget. Det samme gjelder avstemning om
pålegg om salg eller krav om fravikelse etter borettslagslovens §§ 5-22 og 5-23.
10-2 Taushetsplikt
Tillitsvalgte, forretningsfører og ansatte i et borettslag har plikt til å bevare taushet
overfor uvedkommende om det de i forbindelse med virksomheten i laget får vite
om noens personlige forhold. Dette gjelder ikke dersom ingen berettiget interesse
tilsier taushet.
10-3 Mindretallsvern
Generalforsamlingen, styret eller forretningsfører kan ikke treffe beslutning som er
egnet til å gi visse andelseiere eller andre en urimelig fordel til skade for andre
andelseiere eller laget.
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11 VEDTEKTSENDRINGER OG FORHOLDET TIL
BORETTSLOVENE
11-1 Vedtektsendringer
(1) Endringer i borettslagets vedtekter kan bare besluttes av generalforsamlingen
med minst to tredjedeler av de avgitte stemmer.
(2) Følgende endringer av vedtektene kan ikke skje uten samtykke fra
boligbyggelaget, jfr borettslagslovens §7-12:
- vilkår for å være andelseier i borettslaget.
- bestemmelse om forkjøpsrett til andel i borettslaget.
- denne bestemmelse om godkjenning av vedtektsendringer.
11-2 Forholdet til borettslovene
For så vidt ikke annet følger av vedtektene gjelder reglene i lov om borettslag av
06.06.2003 nr 39, jfr lov om boligbyggelag av samme dato.
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HUSORDENSREGLER FOR FURUA BORETTSLAG
sist endret på generalforsamling 27.05.04
GENERELT
Dette reglement for Furua borettslag ble vedtatt på generalforsamling
24. april 2001, og trer i kraft fra samme dato. Reglementet erstatter alle tidligere bestemmelser.
Endringer i husordensreglene skal foretas av borettslagets generalforsamling med alminnelig flertall.
Det er i hver enkelt andelshaver/beboers interesse at bestemmelsene i husordensreglene blir fulgt, og
at leiligheten ikke brukes slik at det sjenerer andre.
Melding fra borettslagets styre eller USBL gjennom skriv eller oppslag, gjelder på samme måte som
husordensreglene.
Vær oppmerksom på at husordensreglene utgjør en del av leiekontrakten. Overtredelser meldes til
borettslagets styre, som vurderer hvilke skritt som videre skal tas. I ytterste konsekvens kan
regelbrudd medføre begjæring om oppsigelse av leiekontrakten.
RO I LEILIGHETEN
Bråk og støy fra leiligheter, fellesarealer og uterom må unngås. Det skal i alminnelighet være ro i
leiligheter, fellesarealer og uterom fra kl. 22.00 til kl. 06.00.
Kraftig banking, bruk av slagdrill, musikkøvelser eller annet støy til sjenanse for naboene, er kun
tillatt på:
- Hverdager mellom kl. 08.00 og 20.00
- Lørdager mellom kl. 09.00 og 16.00.
HUSHOLDNINGSAVFALL
Husholdningsavfall og papir kastes i anviste beholdere/containere, som lukkes etter bruk. Avfallet
skal pakkes forsvarlig. Møbler, hvitevarer og andre større gjenstander er ikke tillatt plassert eller
kastet i søppelrommene. Beboerne er selv ansvarlig for at slike ting blir bortkjørt.
GANGVASK
Trapper og gelendere vaskes minst 1 gang pr. uke. Inngangspartiet (fellesareal) og dør med vinduer
vaskes minst 1 gang pr. uke av den som har tur. Så ofte som det er nødvendig rengjøres utedør,
mellomdør, trapperomsvegger, heisvegger og vinduer innvendig og utvendig i vaskeriet.
Borettslaget bestemmer selv om arbeidet med annet renhold skal fordeles mellom beboerne eller
utføres for borettslagets regning.
VASKERIENE
Vaskerienes maskiner brukes etter styrets bestemmelser og det er kun tillatt å vaske tøy for lagets
beboere. Kun 1 godkjent lås utlevert av Lindeberg Servicesentral kan benyttes i det vaskeriet beboer
er tilknyttet.
Tøy vaskes og tørkes der hvor det er gjort i stand plass til dette. Dog kan tørking finne sted på
balkonger og terrasser forutsatt at det ikke foregår slik at det sjenerer naboene. Dog ikke over
rekkverkshøyde.
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Vaskeriet skal holdes stengt på søndager, nyttårsdag, skjærtorsdag, langfredag, påskedag, 2.
påskedag, 1. mai, Kristi Himmelfartsdag, 17. mai, pinsedag, 2. pinsedag, juledag, 2. juledag og alle
øvrige offentlige fridager.
Vasketider:
Vaskeriet er tillatt brukt i tidsrommet fra kl. 0800 – kl. 2200 på hverdager, fra kl. 0800 – kl. 1600
på lørdager. Vaskeriet er ikke tillatt brukt på søndager og helligdager
TØRKE- OG BANKEPLASSER
Tørke- og bankeplassene skal bare benyttes på hverdager mellom kl. 08.00 og
kl. 20.00 og lørdag mellom kl. 08.00 og kl. 16.00.
Risting av tepper, løpere, ryer etc. er ikke tillatt fra balkong eller vinduer.
OPPGANGENE/FELLESAREAL
Det er ikke tillatt å plassere, oppbevare eller på annen måte hensette skotøy, barnevogner,
blomsterkrukker etc. i oppgangene (jfr. Brannvernloven). Det samme gjelder i kjeller- og bodganger.
Sykler skal plasseres på henvist plass.
MARKISER, PARABOLANTENNER ETC.
Anskaffes markiser, blomsterkasser, parabolantenne og lignende, er leilighetens beboer ansvarlig for
at det monteres etter styrets anvisninger, slik at det ikke oppstår fare for andre eller sjenerer naboene.
Blomsterkasser skal henge innvendig. Parabolantenner plasseres/monteres på balkong og på
terrassegulv eller hagegjerdet uten at det på noen av stedene stiger over rekkverket eller gjerdet.
Andelshaver/beboer må økonomisk selv stå til ansvar for demontering/remontering av alt
ettermontert utstyr, hvis dette kommer i konflikt med nødvendig vedlikehold og/eller fornyelse av
bygningsmasse i regi av borettslaget.
Det er ikke tillatt å fastmontere og skru fast gjenstander på vindusrammene utvendig.
LÅSING AV DØRER
Erfaringen tilsier at det er nødvendig at inngangsdørene holdes låst. Dører til kjeller og andre
fellesrom skal alltid være låst.
KJØRING/PARKERING I BORETTSLAGET
Motorkjøretøy (inkl. motorsykler og mopeder) skal plasseres i parkeringshus eller på
oppstillingsplass. Beboerne i Furua har ikke adgang til å benytte gjesteparkeringsplassene.
Det er forbudt å kjøre og parkere på borettslagets veier og stikkveier, samt å vaske/reparere/skifte
dekk på motorkjøretøy. Unntatt er kjøring av syke og/eller funksjonshemmede eller møbler og annen
tung transport. Nødvendig av- og påstigning er tillatt inntil 15 min. uten spesiell dispensasjon.
Parkering skal foregå med motor avslått og kjøring skal maks. foregå i gangfart.
REPARASJONER
Det er strengt forbudt å foreta installasjoner eller endringer i det elektriske anlegget, antenneanlegget,
utøve rørleggerarbeider og andre bygningsmessige endringer uten at styret er kontaktet og arbeidet
utføres av godkjent håndverker. Overtredelse av denne regel vil kunne medføre erstatningsansvar.
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BALLSPILL O.L.
Ballspill og annen aktivitet inne på borettslagets område, som kan skade beplantning, vinduer o.l. er
ikke tillatt.
FREMLEIE
Fremleieavtaler må søkes og godkjennes av borettslagets styre. Borettshaver har helt ut ansvaret
overfor borettslaget for alle skader og ulemper som borettslaget eller naboene påføres av han/henne
eller deres familie.
HUSDYRHOLD
Hunde- og katteeiere plikter å følge borettslagets regler for orden og renhold. Følges ikke reglene (se
nedenfor), behandles og påtales forholdet av styret på samme måte som husordensreglene forøvrig herunder at andelshaver/beboer ikke lenger tillates å ha husdyr/kjæledyr.
1. Husdyr (hund/katt) skal alltid innenfor borettslagets område holdes i bånd og under full kontroll.
Såkalt "psykisk" kontroll godtas ikke.
2. Lufting av husdyr skal ikke skje innenfor borettslagets område. "Skvetting" bør unngås og
ekskrementer skal straks fjernes - HUSK PLASTPOSE. For øvrig gjelder Politivedtektene for
Oslo kommune og Viltlovens bestemmelser om lufting i parker, skog og friarealer.
3. Oppdretts- og kennelvirksomhet er ikke tillatt.
4. Dyrehold skal ikke være til sjenanse for andre beboere.
5. Beboere plikter å informere sine gjester som har med dyr om hvilke regler som gjelder i Furua
borettslag - og at reglene også følges av gjestene.

PROTOKOLL
Dato og klokkeslett: Mandag 22. april 2013
Sted:

Lindeberg skole

ble det avholdt ordinær generalforsamling 2013 i Furua borettslag.
SAK 1:

KONSTITUERING

1.1

Valg av møteleder
Som møteleder ble valgt: Bjørn Nygaard

1.2

Valg av sekretær
Som sekretær ble valgt:

1.3

Valg av 1 andelseier til å undertegne protokollen sammen med møtelederen
Valgt ble:

1.4

Kristin Dahlen

Anders Eckbo Carlsen

Opplysning om antall møtende med stemmerett og antall fullmakter
Antall fremmøtte med stemmerett:
Antall fremlagte fullmakter:
Totalt:

1.5

Godkjenning av innkalling
Vedtak:

1.6

32
5
37

Godkjent

Godkjenning av saksliste
Vedtak:

Godkjent

SAK 2:

GODKJENNING AV ÅRSOPPGJØRET

2.1

Godkjenning av årsmelding 2012 fra styret
Styrets årsmelding for 2012 ble gjennomgått.
Vedtak:

2.2

Godkjent

Godkjenning av årsregnskapet 2012
Årsregnskap for 2012 ble gjennomgått.
Vedtak:

SAK 3:

Godkjent

BUDSJETT 2013

Styrets budsjett for 2013 ble lagt fram for generalforsamlingen og tatt til orientering.
SAK 4:

GODTGJØRELSE TIL STYRET FOR SISTE STYREPERIODE

Vedtak:

Kr 200 000,- til fordeling

SAK 5:
5.1

ANDRE SAKER
Rørsystemet
Forslag fra Anders Eckbo Carlsen, 50 B
Ved oppgraderingen av borettslaget sine rørsystemer kan andelseierne få
pusset opp badet sine ved å legge kostnaden på fellesgjelden, snakket
med Bjørn Nygaard at det er mulig å gjør slikt hvis man får flertallet med
seg i en generalforsamling.
Hvis man får gjennomslag får en slik ide er det også et forslag fra meg om
å stemme over at styret får en fullmakt til å innhente informasjon om
prosjektet.
En annen ting er at hvis forslaget ikke blir gjennomført hadde det vært fint
og få vite når styret har tenkt og gjøre oppgradering av rørene slik at man
kan legge plan for hvor mye jeg må spare for å få råd til og ta oppussingen
selv når planen realiseres.
Styrets innstilling:
Ved oppgradering av rørsystemene vil andelseierne kunne avtale
oppussing av bad etter avtale med entreprenøren og for egen regning.
Det foreligger ingen tidsplan for utskifting av rørene.

Vedtak:

Styrets innstilling tas til etterretning

5.2

Parkering / Vaskerier
Forslag fra Anders Eckbo Carlsen, 50 B
Jeg lurte på om inntektene ved parkeringsplasser og vaskeri gjenspeiler
kostnadene hvis ikke, er det et forslag for meg at det gjør det slik at man
har satt av litt penger til fremtidig vedlikehold og strøm.
Takk for at styret gjør dette borettslaget så hyggelig og være en del av.
Flyttet hit i juni og stortrives.
Styrets innstilling:
Ved oppgradering av parkeringsplassene vil det tilstrebes at inntektene
gjenspeiler kostnadene.
Hva angår vaskeriene så subsidierer borettslaget noe ved blant annet
innkjøp av nye maskiner.

Vedtak:

Styrets innstilling tas til etterretning

5.3

Søppelhåndtering
Forslag fra Anders Eckbo Carlsen, 50 B
Sendte dere noe forslag i går som jeg ønsket og ta opp ved neste
generalforsamling glemte jeg et viktig punkt som jeg også ønsker at skal
tas opp og stemmes for ved neste generalforsamling.
Forslaget jeg ønsker og ta opp er borettslagets søppelhåndtering hver
Torsdag, dette er jo i utgangspunktet et fint tiltak men når jeg snakket med
vaktmester i dag fortalte han at denne tjenesten koster er 300 tusen kr i
året.
Så mitt forslag er at denne tjenesten avikles og man får en komprimator bil
to ganger i året som henter søplet det vil spare borettslaget får betydelige

summer og man får en oversikt hvor mye søppel som er i borettslaget og
unngår at folk kommer utenfra og sette fra seg søplet hos oss.
Styrets innstilling:
Etter anskaffelsen av komprimator ved Lindeberg Servicesentral har disse
kostnadene blitt betydelig redusert.
Furua har felles ordning med de to andre lagene i Lindeberg
Servicesentral og det er ikke ønskelig fra styrets side å avvikle denne
tjenesten.
Vedtak:

Styrets innstilling tas til etterretning

5.4

Opparbeidelse av område for aktivitetstilbud
Forslag fra Willie Berntzen, 52 C
Aktivitetsforslag:
Jeg har et ønske om at borettslaget bør gjøre noe med aktivitetstilbudet
for de som ikke benytter seg av fotballbingen eller skogen i nærområdet.
De aller yngste alderstrinnene, ca. 3-8 år, er ivaretatt med lekeapparater
inne på borettslagsområdet.
Da ikke alle litt større barn og tenåringer finner det like givende å sparke
fotball, ønsker jeg å komme med følgende forslag:
Furua Borettslag opparbeider et område på ca. 30 m2, kanskje foran 52blokka, og går til anskaffelse av et vedlikeholdsfritt bordtennisbord som
kan stå ute hele året. Bordet bør være så tungt at det ikke kan
flyttes/stjeles, det kan gjerne støpes fast på en bestemt plass, det må
også være av en slik kvalitet at det ikke går i stykker ved tøff behandling.
Det finnes noen solide løsninger på markedet. Ta gjerne en titt på de som
benyttes ved sandvolleybanene på Torshov, foran den gamle trikkestallen.
Disse bordene er har vært i bruk noen sesonger nå og de står ute hele
vår-, sommer- og høstsesongen.
Vennlig hilsen
Willie Berntzen, 52 c
Styrets innstilling:
Styret stiller seg positivt til forslaget, men anser risikoen for mye støy langt
ut over kveld og natt til å være stor dersom montering av et
bordtennisbord inne på lagets område.
Styret vil forsøke, i samarbeid med tilstøtende borettslag, å søke
kommunen om muligheten for å benytte en del av området ved ballbingen
til dette formålet.
Kostnadene vil da bli fordelt på de respektive borettslagene.

Vedtak:

Styrets innstilling tas til etterretning

5.5

Forslag til forbedring av regnskapet i 2013
Forslag fra Khalid Dardour, 50 B.
Ref mine tidligere kommentarer i fjor vdr 2011 regnskapet hvor jeg mente
at vi har store faste kostnader, ca 4 millioner går bare til lønn til 8 faste
medarbeidere og over 1 million til andre drift kostnader relatert
servicesentralen. Etter min mening brukes disse pengene på feil måte, for
vi er ingen stor bedrift og det er begrenset av hva vi kan hente av
inntekter.

For å kunne levere bedre resultat i 2013 og årene som kommer, forminske
den store gjeld summen vi har i forbindelse med montering av heiser eller
ned betale den, ha overskudd til fremtidig vedlikehold av andre ting,
bremse økning av felleskostnader (husleie) noen år frem i tid, redusere
våre faste kostnader og for å gjøre våre leiligheter attraktive for salg må vi
gjøre følgende grep:
 Servicesentralen (Vaktmestertjeneste-renhold og matter)
legges på anbud og henter pris fra andre leverandører, med
dette skiller vi Furua fra Bjørka og Asken.
 Styret tar på seg noen oppgaver utføres i dag av
servicesentralen (detaljer kan diskuteres på general
forsamling)
 Over kr 100 000 betalt til USBL i 2011, etter spørsmål til USBL
representant om oppgaver som er relatert denne summen, fikk
vi til svar at det gjelder Analyser ??
Vi som beboere har krav å vite alt om hvor og hvordan pengene våres
brukes, ber jeg derfor USBL via styret om å legge frem mer detaljer på
dette.
Mvh
Khalid
Styrets innstilling:
Furua borettslag har en totalkostnad i Lindeberg Servicesentral på ca 2
mill. kr i 2012.
Styret vil fortsette samarbeidet i Lindeberg Servicesentral, da dette
samarbeidet innebærer noe mer enn bare vaktmestertjenester.
Beboerne får gjennom Lindeberg Servicesentral blant annet hjelp i
forsikringssaker, til tekniske spørsmål, framleie, utlån av verktøy/utstyr og
mye mer.
Styret har god støtte av Lindeberg Servicesentral ved anbudsutarbeidelser
og innhenting av anbud, prosjektgjennomføring, leilighetskontroller og mye
mer. Dette i tillegg til de daglige vaktmestertjenestene.
Vedrørende de 100.000 kronene, så er dette avgift til Bevar HMS
( hjelpeverktøy for styret i vedlikeholdsplanlegging og HMS). I tillegg er det
utgifter knyttet opp mot innkallelse til generalforsamling og utsendelse av
protokollen etter at denne er gjennomført. De trykker også opp
husleieblanketter.
Vedtak:

Styrets innstilling tas til etterretning mot en stemme

5.6

Parkeringsplasser
Forslag fra Cato Haugen, 50 C
Reserverte parkeringsplasser utendørs må kunne leies ut så lenge det er
ledig plass.
Det må kunne tillates å gi mulighet for at de som ikke har bil selv, kan gi
mulighet å benytte dere rett til parkeringsplass til andre husstander som
måtte ha behov for å parkere inntil 2 biler.
Det må settes opp en liste som er offentlig og over hvilke husstander som
benytter seg av utendørs parkerings plass og hvem som ikke bruker
denne retten.

Det bør legges til rette for at flest mulig av de reserverte
parkeringsplassene utendørs skal leies ut og gi inntekter for benyttelse av
plassene.
Utskifting av sikringer og vedlikehold av motorvarmere må foregå
kontinuerlig, av teknisk personell ved Lindeberg servicesentral eller noen
som styret finner formålstjenlig.
Utleie bør vurderes individuelt. Det bør godkjennes leieforhold med 2 biler
på en husstand når eierne er selvstendige forsørgere. Eksempel: To
brødre som bor i samme leilighet bør kunne leie 2 utendørs
parkeringsplasser.
Det bør opprettes 1 kortidsplasser for beboere på nærmest mulig hver av
bommene ved innkjøring til Furua borettslag slik Bjørka borettslag har;
med 2 timers parkeringstid.
Den nedre parkeringsplassen nærmest blokken Lindebergåsen 50 må få
lyktestolper som lyser opp parkeringsplassen slik øvre plan har.
Istandsetting og reparasjon motorvarmere må få høyeste prioritet og fikses
før juni 2013.
Leiepris i garasje må være samme pris om man bor i Ospa Borettslag eller
Furua borettslag.
Mvh
Cato Haugen
Styrets innstilling:
Styret ønsker å beholde dagens ordning.
Borettslaget disponerer i dag mellom 80 og 90 parkeringsplasser.
Med 212 leiligheter vil vi ofte komme i den situasjonen der nye beboere
ikke vil ha tilgang på parkeringsplass.
Vedrørende istandsetting av P 2henvises det til årsmeldingen under
punktet «Parkeringsplassen P 2».
Vedtak:
SAK 6:

Styrets innstilling er godkjent
VALG

Følgende styremedlemmer stod på valg:
6.1

Valg av leder
Valgt ble:

6.2

Johnny Ohrholm

for 2 år.

Valg av 1 styremedlem
Valgt ble:

6.3

Johnny Ohrholm
Kristin Dahlen

Kristin Dahlen

Valg av 3 varamedlemmer
Valgt ble:

Rolf Caspersen
Anna Regina Jenssen
Mona Høitomt

for 2 år.

Etter generalforsamlingen fikk styret følgende sammensetning:
Navn:

Adresse:

Leder:
Medlem:
Medlem:
Medlem:

Johnny Ohrholm
Kristin Dahlen
Terje Andre Stokke
Freddy Humberto Paz Cuellar

Lindebergåsen 48 D, 1068 Oslo
Lindebergåsen 42 A, 1068 Oslo
Lindebergåsen 44 G, 1068 Oslo
Lindebergåsen 52 B, 1068 Oslo

Vara:
Vara:
Vara:

Rolf Caspersen
Anna Regina Jenssen
Mona Høitomt

Lindebergåsen 50 C, 1068 Oslo
Lindebergåsen 52 C, 1068 Oslo
Lindebergåsen 50 E, 1068 Oslo

6.4
Navn:

6.5
Navn:
6.6
Navn:

6.7

Valg av medlemmer til velferdsutvalg
Torild Hanstveit
Tove Haugland Udon
Jul-Geir Johnsen
Freddy Paz
Willie Berntzen
Valg av medlemmer til flaggutvalg
Peter Ancona
Valg av medlemmer til vedlikeholdsutvalg
Rune Negård
Harald Schumacher
Thomas Støksrud
Martin Mathisen
Willie Berntzen
Valg av valgkomité

Navn:

Jul-Geir Johnsen
Turid Nestor
Anders Eckbo Carlsen

6.8

Valg av 2 delegat/er m/varadelegat/er til Usbls generalforsamling 2013

Valgt ble: Styret gitt fullmakt til å utpeke delegater

Bjørn Nygaard /s/
Møteleder

Anders Eckbo Carlsen /s/
Valgt av generalforsamlingen

