INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING
Ordinær generalforsamling i Skåreråsen II Borettslag, mandag 16 april
kl 18:00 i Skårer Kirke, Løkenåsveien 35, inngang D fra parkeringsplassen.

TIL BEHANDLING FORELIGGER:
1. KONSTITUERING
A)
B)
C)
D)

Valg av møteleder
Opptak av navnefortegnelse
Valg av sekretær og to personer til å undertegne protokollen
Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn

2. ÅRSBERETNING FOR 2017
3. ÅRSOPPGJØRET FOR 2017
4. GODTGJØRELSER TIL TILLITSVALGTE
5. INNKOMNE FORSLAG
6. VALG AV TILLITSVALGTE

Lørenskog
I styret for Skåreråsen 2 Borettslag

Både andelseier og ektefelle/samboer kan møte på generalforsamlingen, men bare
én kan stemme for andelen, jfr. Burettslagslova §7-2. Bruker av andelen har møterett, men ikke stemmerett.
Andelseier som ikke selv kan være tilstede på generalforsamlingen, kan møte ved
fullmektig. Fullmakten skal være skriftlig. Det er kun anledning til å være fullmektig
for én andel, jfr. Brl §7-3. Ektefelle/samboer som ikke selv er andelseier, bør medbringe fullmakt.
Navneseddel eller fullmakt leveres i utfylt stand ved inngangen.

INNSTILLING TIL SAKER SOM SKAL BEHANDLES PÅ ORDINÆR
GENERALFORSAMLING APRIL 2018.
1.

KONSTITUERING
Forslag til de enkelte poster blir lagt frem på generalforsamlingen

2.

ÅRSBERETNING FOR 2017
Årsberetningen vedlegges og anbefales godkjent.

3.

ÅRSOPPGJØRET FOR 2017
A) Regnskapet for 2017 anbefales godkjent.
B) Anvendelse av årsresultatet.
Styret foreslår at kr 6 604 584,- av årsresultatet dekkes av opptjent
egenkapital og at det øvrige overføres til udekket tap.
Omklassifisering av restansvar IN, føres mot egenkapital IN.

4.

GODTGJØRELSER TIL TILLITSVALGTE
A) Forslag til styrehonorar kr 252 000,- Anbefales godkjent
B) Forslag blokktillitsvalgte kr 21 000,- Anbefales godkjent
C) Forslag prosjektkomité
kr 50 000,- Anbefales godkjent

5.

INNKOMNE FORSLAG
Sak 5.1 Styrets forslag til generalforsamlingen
Individuell nedbetaling av låneopptak 2017 kr 25 000 000,Styrets innstilling og forslag til vedtak:
Det åpnes for individuell nedbetaling for lån på kr 25 000 000,- tatt opp til
rehabilitering av rør mv. Styret gis fullmakt til å inngå de nødvendige avtaler med
forretningsfører og långiver.
Lån fordeles som vedtatt i ekstraordinær generalforsamling 20.01.16.
Rehabiliteringen gjennomføres som et fellestiltak med lik kostnadsfordeling for
3-og 4-roms andeler og mindre for 1-roms andeler (i forhold til størrelsen).
5.2 Styrets forslag til generalforsamlingen
Vaskerier fases ut
I årsberetningen som ble behandlet 2017 var situasjonen for vaskeriene beskrevet
under «Vedlikehold Skåreråsen II perioden frem til 2020». Se fullstendig forslagstekst bak i heftet
Styrets innstilling og forslag til vedtak:
Vaskerier nedlegges fra 01.01.2019. Fungerende maskiner blir stående og kan
brukes gjennom 2019. Alle maskiner fjernes i januar 2020.

6.

VALG AV TILLITSVALGTE
A)
B)
C)
D)
E)
F)

Valg
Valg
Valg
Valg
Valg
Valg

av
av
av
av
av
av

styreleder for 2 år
1 styremedlemmer for 2 år
1 styremedlemmer for 1 år
2 varamedlemmer for 1 år
valgkomite/blokktillitsvalgt for 1 år
3 delegater og 3 varadelegater til BORIs generalforsamling

1. STYRETS ÅRSBERETNING 2017
1. TILLITSVALGTE
På ordinær generalforsamling 05.04.2017 ble følgende styre valgt:
Styreleder
Nestleder
Styremedlem

:
:
:
:
:

Birgith Sørensen
Bente Strand
Anders Edvardsen
Andreas Solberg
Alexander Storsve*

Valgt
Valgt
Valgt
Valgt
Valgt

for
for
for
for
for

2
2
2
1
2

år
år
år
år
år

i
i
i
i
i

2016
2017
2016
2017
2017

*Alexander Storsve trådte etter eget ønske ut av styret august 2017. Varamedlem
Stian Dahlberg fungerer som styremedlem fram til generalforsamlingen 2018.
Varamedlem

: Stian Dalberg*

Valgt for 1 år i 2017

: Heidi Frydenberg

Valgt for 1 år i 2017

Delegat og varadelegat til generalforsamlingen i boligbyggelaget i 2017:
: Birgith Sørensen, Bente Strand og Alexander Storsve
Blokktillitsvalgt /valgkomite:
: Richard Rist
: Rolf Clemetsen
: Steinar Holst
: Frank Hagen
: Terje Strand

blokk
blokk
blokk
blokk
blokk

12
13
14
15
16

(Skårer T 18-22)
(Skårerlia 20-22)
(Skårerlia 16-18)
(Skårer T 6-10)
(Skårer T 12-16)

2 . FORRETNINGSFØRSEL OG REVISJON
Forretningsfører er BORI BBL.
Revisor er statsautorisert revisor SLM Revisjon AS, Lillestrøm.
3. GENERELLE OPPLYSNINGER
A
Skåreråsen II Borettslag ble stiftet 07.12.1965 og har
organisasjonsnummer 950 406 879
Borettslaget har elektronisk fakturamottak med adresse:
16 Skåreråsen II Borettslag
Fakturamottak BORI
Postboks 4381 Vika, 8608 MO I RANA
Borettslaget kan også motta faktura i pdf/tiff på faktura@bori.no
Borettslaget består av 108 andelsboliger, fordelt på 5 bygninger med
adresse(ne) Skårerlia 16-18, Skårerlia 18-22 og Skårer Terrasse 6-8-10,
Skårer Terrasse 12-14-16 og Skårer Terrasse 18-20-22. Tidligere vaktmesterleilighet leies ut på åremål.
Eiendommen har gnr 101 bnr 34 i Lørenskog kommune.
B

C

Borettslaget er organisert etter de bestemmelser som følger av Lov om
borettslag og har til formål å drive eiendommen i samråd med og til beste for
andelseierne. Borettslaget er tilknyttet BORI BBL.
Borettslagets styre består av 2 kvinner og 3 menn
Styrets leder og nestleder er kvinner. Borettslaget følger likestillingslovens
bestemmelser og tilstreber likestilling ved valg av tillitsvalgte.
2 vararepresentanter er 1 mann og 1 kvinne

D

HMS / Ansatte / arbeidsmiljø
Borettslaget har ingen ansatte.
Borettslaget har web-basert internkontrollsystem for oppfølging og
dokumentasjon av tiltak i borettslaget og systemet varsler den ansvarlige når
det er tid for et periodisk tiltak. Det gjennomføres jevnlig inspeksjon og
vernerunder i bygningene og på eiendommen.
Den enkelte beboer har plikt til å foreta egenkontroll på elektrisk anlegg inkl
sikringsskap og brannvarslings-/brannslukkingsutstyr i boligen og til å varsle
styret dersom det oppdages potensielt farlige forhold utenfor boligen.
Styret ivaretar den øvrige internkontroll, herunder brannvern, elektrisk fellesanlegg, lekeplasser og tekniske anlegg.
Pga våtromsprosjektet i 2017 gjennomførte ikke Norsk Brannvern en kontroll i
alle andeler og i fellesområder. Gjennomgangen ble utsatt til januar 2018

E

Ytre miljø
Borettslagets virksomhet påvirker ikke det ytre miljø.

4. STYRETS ARBEID
Styrearbeid tar tid, men vi sier det skal være lystbetont, det skal være gøy å være i
styret i Skåreråsen 2 brl 
 Det er mange møter og styremedlemmene har turnusordning for å betjene
kontoret på mandager. Det er mye man må sette seg inn i før beslutning
treffes.
 Vi har etablert et godt og hyggelig samarbeid med blokktillitsvalgte og seniorlag.
Alle inviteres til sommerpizza og nyttårsmiddag og samarbeidet fungerer
veldig bra.
VÅTROMSPROSJEKTET
En slik oppgraderingsprosessen er krevende og har flere stadier:






Forberedelse og medvirkning
Vedtak
Byggestart
Ferdigstillelse
Evaluering

Borettslaget har gjennom 2017 gjennomgått en omfattende rehabilitering av våtrom.
Utskiftning av soilrør (iht. vedlikeholdsplanen) har stått på styrets agenda siden
2006. Saken ble først omtalt i styrets årsberetning for 2008. Styret fikk vedtak på
borettslagets ordinære GF i 2015 om å igangsette og engasjere Obos prosjekt AS
som prosjektleder.
Informasjon om rehabiliteringen til andelseierne har fortløpende blitt publisert
gjennom prosjektnytt, nyhetsbrev og hjemmesider.
Gjennom grundige undersøkelser av borettslagets soilrør, anbefalte OBOS prosjekt
total renovasjon av alle rør og avløp. Som en konsekvens medførte dette til at bad og
toaletter også måtte skiftes.
Det ble innkalt til ekstraordinær GF 20.01.16, hvor vedtak av total rehabilitering av
soil, alle sluk, våtrom og alle vannrør, ble enstemmig vedtatt.

20.01.16 ble det gjennomført en grundig gjennomgang av prosjektet av prosjektleder
(Monica Skarphagen). Hovedfokuset har vært å gi mest mulig informasjon og
tilrettelegging for andelseierne gjennom alle stadier av prosjektet. Det har også vært
anledning for eierne å komme med innspill hvor både styret og prosjektledere har
vært fleksible og raskt med tilbakemeldinger.
Det ble gitt ny og omfattende informasjon på beboermøte 18.01.17, allerede i dette
møtet ble det oppgitt dato for to informasjonsmøter før igangsetting av rehabiliteringen. På møtene i mars og juni ble alle datoer oppgitt. Styret hadde i forkant av
januar møtet, innhentet tilbud til andelseierne om opphold på hotell i rehabiliteringsperioden for en rimelig pris. Slik at alle stadier i prosessen har vært grundig
gjennomtenkt og planlagt i forkant.
Styret har evaluert prosjektet etter ferdigstillelse og det gode resultatet skyldes flere
faktorer. Styret har gjennom hele prosessen hatt et godt samarbeid med
prosjektleder, og funnet gode løsninger i felleskap. Uforutsette hendelser har det
vært mange av og utfordringene er fortløpende håndtert. Fokus på gjennomføring,
tidsfrister og ikke minst god økonomistyring har vært nøkkelfaktorer og avgjørende
for resultatet.
Et prosjekt av denne størrelsen krever mye både av styret og andelseierne. Styret
har som nevnt, gitt fortløpende informasjon underveis, hadde alle andelseiere tatt
seg tid til å lest informasjon, deltatt på møter og gjort seg kjent med innholdet, ville
arbeidet gått lettere for alle. I tillegg til ansvar for gjennomføring av prosjektet har
styret måtte redegjøre og forklare spesifikt for enkelte hva det vil si å rehabilitere.
Disse forstyrrelsene har tatt mye tid og energi.
Som følge av prosjektet ble det avdekket El-feil i leilighetene, som det vil komme en
EL-kontroll på. Dette er alvorlige og brannfarlige feil som må utbedres. Mange har
ikke gjort noe med EL-kabler (kurs) til stue og soverom når det er blitt byttet ovner.
Kursen må enten byttes til 10A eller oppgraderes.
Våtromsprosjektet har vært et omfattende og krevende prosjekt, det største
prosjektet borettslaget har igangsatt og gjennomført!
Prosjektkomiteen har bestått av
 Frank Hagen

Henry Sørensen
 Bente Larsen Strand
 Birgith Sørensen
Takk for innsatsen det har vært et tidskrevende arbeidet og det er svært bra
gjennomført.
Siste punkt på prosjektet var sjekk av bunnledninger ut til kommunale kummer.

Avfallsbrønner


En sak som ble tatt opp på generalforsamlingen i 2012 og er inntatt i
vedlikeholdsplanen for utførelse i 2018



Allerede i mai/juni 2017 så vi at vi hadde økonomi og mulighet til også å
gjennomføre dette prosjekt i 2017



Vi valgte å la styreleder stå som prosjektleder og ansvarlig, men kjøpte inn noen
få timer fra ekstern prosjektleder for å kvalitetssikre alt papirarbeid



Det ble gjennomført mange befaringer i Lørenskog og Skedsmo før anbuds
invitasjon ble sendt ut



Det kom inn tilbud fra 3 kjente leverandører.



Det var tilbud på Molok brønn (rund konteiner halv nedgravd) og Metro – helt
nedgravd beholder



Når vi hadde sett på de forskjellige anlegg i andre borettslag var vi ikke i tvil og vi
valgte Metro – også om det kostet noe mer. Vedlikeholdskostnaden på Metro er
noe lavere – så forskjellen er ikke så stor som det kan se ut om man ser 8-10 år
frem i tid



Vi budsjetterte prosjektet til kr. 1.650.000 og ble gjennomført for ca.
kr 1 251 909,-

Andre saker
 Daglig oppfølging av regnskap og budsjett
 Godkjenning av nye eiere / bruksoverlating
 Saker fra andelseiere:
Det har dessverre vært nødvendig med flere skriftlige advarsler som kan føre til
salgspålegg
 Skape orden – forsøke å holde orden - i fellesområder i kjeller
Dessverre er det mye søppel ved konteinerstasjonene og det har det vært
nødvendig og ta på seg hansker og lete frem navn på de som har satt ut søppel
Det blir sendt faktura fra kr 500.- til kr 1000.- + fakturagebyr - for rydding
 Mer trist er det at det er de samme som forsøpler og ikke er interessert i å ha et
godt miljø og naboforhold
 Trist at søppel er et vedvarende problem
 Internkontroll og oppdatering av HMS-plan (Helse, Miljø og Sikkerhet)
 Planlagt - og daglig vedlikehold
 Forsikringsskader
Det har vært et angrep av skadedyr hvor andelseier tok ikke saken alvorlig nok og
borettslaget måtte kreve at andelseiers forsikring gikk inn og foretok stor sanering
Borettslagets forsikring sikret omkringliggende andeler.
Andelseier må iht §4.1- pkt 4 og 7 betale borettslagets direkte kostnader (konsulent og juristrådgiving)
 Vi har gitt meget tydelig tilbakemelding at vi ikke var fornøyd med oppfølging fra
Norsk Hussopp – men med god hjelp fra Bori fikk vi sjefene på banen og
problemene løste seg.
 Det daglig samarbeide med Vaktmesterkompaniet AS går greit
 Oppfølging og gjennomgang av vedlikeholdsplan / Planlagt periodisk vedlikehold
 Planer for årene fremover i – se vedlikeholdsplanen lenger bak i dette hefte
 Innkalt til beboermøte i januar 2017, mars og juni
 Undersøkt div muligheter for nytt søppelsystem: avfallssug eller avfallsbrønn.
Bestemte oss for helt nedgravd brønn type «Metro» men måtte gå en runde for å
få dette godkjent av Roaf – Arbeidet igangsatt november 2017
 Planlegge og begynne på andre store saker fra vedlikeholdsplanen:
 Nytt takbelegg, Obos er engasjert og forprosjektet begynte i november
 Nye inngangsdører og kjellerdører – forprosjekt ble igangsatt i oktober
 Styret har fått forespørsel om å innhente tilbud på entredører, for en eventuell
fellesbestilling – dette vil bli igangsatt i 2 kvartal 2018
 Vedlikeholdsplanen rulleres – skal alltid være 3-5 år frem for oss.
Grunnlaget er den vedlikeholdsrapporten som ble utarbeidet av Bori i 2006.
 Serviceavtaler og kontroll av brannslokningsapparater og røykvarslere
 Reforhandle inngåtte avtaler/kontrakter

o








vi har avtaler med: vaktmesterfirma, vaskefirma, om brannvern, om ELkontroll, rammeavtale for el-arbeider, TV-signaler, vaskeri,
forretningsfører, parkeringsavtale, forsikringer

Nyhetsbrev (10 brev i 2017) med løpende orientering om det som skjer i
Borettslaget. Det er også utgitt Prosjektnytt og div skriv vedr Våtromsprosjekt og
informasjon om Canal Digital – og kollektiv internett abonnement
Inngått ny avtale «Komplett 30» med Canal Digital så alle har fått bredbånd fra
01.01.2018
Nyhetsbrevet er sendt i e-post. De som ikke har registrert e-post får tilsendt sms
(hvis de har oppgitt mob.nr til styret) med beskjed om at nyhetsbrev henges på
oppslagstavler.
Protokoller fra alle styremøter ligger tilgjengelig for alle på
http://www.skarerasen2.no/protokoller/
Info-hefte 2017 (Håndbok for SÅ2) ble delt ut begynnelsen av mai
Små daglige saker følges opp via facebook «Skåreråsen 2 borettslag - for våre
beboere» og fellesgruppen «Skåreråsen - vi som bor her»
Fra V:
Andreas, Anders,
Birgith, Bente og
Alexander

Siden forrige ordinære generalforsamling har styret avholdt 11 ordinære styremøter
og behandlet 218 saker. I tillegg til andre eksterne møter har Prosjektkomiteen har
vært i mer enn 13 møter med Tore Orvei og OBOS-prosjekt og andre samarbeids
partnere.
Samarbeidsavtale med Skåreråsen 3-brl
 I ulike år er det SÅ3 som er administrator, innkaller til fellesstyremøter og følger
opp. Likevel innkalte vi til et møte 30.01.2017 og 2 elbilmøter på høsten


På møte 30.01.2017 ble vi enige om at vedlikehold på traktor skulle fordeles etter
bruk, men vi tilstår at vi ikke er fornøyd at timeteller på traktor ikke ble reparert i
okt 2016 og at man heller ikke meldte tilbake at den var stoppet, men i stedet foreslo at den skulle legge i bunn av kostnadsberegningen for evt vedlikehold.



I august 2017 oppdaget vi at telleren for bruk av traktor ikke gikk. Vi burde fått
tilbakemelding november 2016.



SÅ2 har valgt – foreløpig - ikke å bruke traktor, men vi har ønsket å få en del av
garasjen som vi kan innrede til eget verksted og plassere eget materiell etc




Skåreråsen 3 fikk ny styreleder sist i april.
Styrelederne har hatt en rekke uformelle møter og avklart de små daglige sakene.

Alle detaljer fra møtet 30.01.2017 kan leses på:
http://www.skarerasen2.no/media/1129/referat-fellesmoete-mellom-saa2-ogsaa3-til-web-med-forslag-og-vedtak.pdf

Styreportal
 Er en internettbasert portalløsning som gir oss tilgang til å ta ut en rekke data,
regnskap og arkiv

Alle i styret har tilgang til og ansvar for å følge med og å holde seg oppdatert.
Styret er pr dato ikke i rettslig tvist som kan medføre økonomisk ansvar for
Borettslaget.
5. REGNSKAPET FOR 2017
Regnskapet for 2017 viser et negativt driftsresultat på kr 19 325 375,- og et
negativt årsresultat på kr 19 845 432,Disponible midler, d.v.s. likviditet til disposisjon etter avdrag og låneopptak,
utgjorde pr 31.12.2017 kr 11 969 475,Saldo på lån 01.01.2018 var ca. (kr 24 812 514,- + 10 292 171,39)
kr 35 104 685,Det er jft vedtak tatt opp lån på kr 25 Mill i Handelsbanken med løpetid 40 år og
dagens rente (nominell rente) 2,05%
Styret foreslår at kr 6 604 584,- av årsresultatet dekkes av opptjent egenkapital
og at det øvrige overføres til udekket tap.
Omklassifisering av restansvar IN, føres mot egenkapital IN.
Kommentarer regnskap og budsjett, det er også i år bare små avvik
 Seniorlaget har også i år spart oss for et stort beløp.
 Og det har blitt kostnader som ikke var planlagt:
Vi hadde ikke budsjettert med avfallsbrønn i 2017, men så en fordel i å
gjennomføre ettersom prisøkning er mye mer enn vi får i rente på våre
bankinnskudd og ettersom Våtromsprosjektet krevde at vi hele tiden var
tilstede, kunne vi like gjerne gjøre noe mer! (delkostnad kr 1 257 585,- er
betalt i 2017)


Det er brukt lite på det øvrige generelle vedlikehold og andre driftskostnader.

For øvrig vises til (sak 3) de enkelte tallene i resultat og balanse og de regnskapsoversikter som fremkommer under noter til regnskapet.
Det er gjennomført løpende vedlikehold som, etter styrets oppfatning, er tilstrekkelig
til å ivareta bygningenes tilstand og verdi. Det er ikke foretatt avsetninger til
fremtidig vedlikeholdsansvar. Opparbeidet driftskapital - og overskudd på lån,
settes nå inn for å gjøre vedtatte oppgaver i vedlikeholdsplanen ferdig.
Renter – innestående i bank
 Styret følger markedet og vurderer 2 ganger i året hvor vi bør sette
”overskuddskapital”. Vi har hatt kr 4 200 000,- på kapitalkonto i Rindal
Sparebank gikk ned til 2 000 000,- og i des igjen opp til 4 200 000, Renteinntekten har likevel gått litt ned. Fra 01.01.2018 - 1,5%
Renter på lån
 Rentekostnader på felleslån reguleres mot hver andel når det kommer endringer
 Vi har i løpet av året forhandlet renten ned til 2,05% rente.
 Vårt gamle lån ble i 2012 slått sammen med det Altan-lånet og løpetiden ble
forlenget til 2032 (levetid altaner) – i 2012 sa vi også
 Nytt lån kr 25 000 000,- med løpetid 40 år (til 2057)
 01.01.2018 er lån på til sammen ca. kr 35 104 685,-



Fellesgjeld er nå ca:
1 roms kr 257 500,- for 3-roms kr 321 800,- og 4- roms kr 359 200,-

Årsregnskapet gir en rettvisende oversikt over lagets økonomiske stilling
pr 31.12.17
I samsvar med regnskapslovens § 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt
drift er lagt til grunn ved utarbeidelse av regnskapet.
Det har ikke inntrådt vesentlige forhold av økonomiske eller av annen karakter fra
31. 12. 2017 og frem til styrets årsberetning er avgitt.
6. KOSTNADSUTVIKLING / BUDSJETT FOR 2018
Styret arbeider for å følge opp Vedlikeholdsplanen fram mot 2020. Se planen lengre bak i
dette hefte.
I budsjettet er det lagt til grunn en generell prisstigning på 3- 5 % på de fleste poster.
Styrehonorar er oppjustert med 2,3 % (generell lønnsøkning). Styret utfører en del
oppgaver som andre lag kjøper, administrative oppgaver, koder låsebrikker, lager skilt til
postkasser, calling, gjesteparkeringskort, oppmaling av parkeringsplasser mv.
Honorar til blokktillitsvalgte ble i fjor oppjustert til kr 3 500,- pr år. Honorar til intern
prosjektkomité vet vi er lavt satt med kr 50 000,-. Det har vært enorm mye ekstraarbeid
og lav ”timelønn” det har vært henvendelser til styret og styreleder døgnet rundt.
Honorar betales alltid for foregående år og dette er sluttsummen for våtromsprosjektet
Felleskostnader
Pga. kollektivt internettabonnement «komplett 30» ble det en økning på kr 161,- fra
01.01.2018. Vi tror dog at alle med internettabonnement totalt sett kommer bedre ut og
at den reelle månedskostnad har gått ned. Med prinsippet «kostnaden betales der
kostnaden oppstår» legges internettkostnaden direkte på den enkelte andelseier
TV-kabelkostnaden tas ut av driftskostnaden og kommer på egen linje på måneds
faktura. Canal Digital fakturerer en kostnad pr andel uansett andelens størrelse.
Pt kr 192,- pr md.
Gammelt lån med individuell nedbetaling (IN-avtale) reguleres og avregnes fortløpende
etter gjeldende lånebetingelser. Styret sa i 2012 at «Styret ser for seg at tilsvarende
fremgangsmåte også benyttes når det senere blir tid for rørfornying, skifte av takkledning og annet, større vedlikehold». Se forslag 5.1
Når våtromsprosjektet er ferdig kan det bli en mindre justering før lånet vil bli gjort om
til IN-lån/ordning. (Se forslag 5.1)
For de kommende vedlikeholdskostnader vil vi bruke av oppsparte midler og bare sørge
for en driftskonto på kr 8-900 000,- som Bori anbefaler.

RESULTAT
RESULTAT
16 Skåreråsen II Borettslag

Note

Regnskap
2017

Regnskap
2016

Budsjett
2017

Budsjett
2018

1

4 278 131

3 825 321

3 818 409

4 947 409

219 046

249 657

245 000

210 000

603 699

580 518

600 000

620 000

34 168

39 180

36 000

42 000

5 135 044

4 694 676

4 699 409

5 819 409

Inntekter
Innkrevde felleskostnader
Andel renter IN
Andel avdrag IN
Andre inntekter

2

Sum inntekter

Kostnader
Lønns- og personalkostnader

3

44 627

36 716

44 415

48 900

Styrehonorar

4

246 000

240 000

246 000

252 200

70 500

20 400

71 500

72 000

Andre honorarer
Revisjonshonorar

4

6 025

6 025

6 300

6 300

165 544

174 256

177 600

165 540

5

27 946

21 881

20 500

31 010

45 966

44 766

44 800

46 000

6

461 782

531 736

731 175

801 000

Forretningsførerhonorar
Konsulenttjenester
Kontingenter
Drift og vedlikehold
Større vedlikehold/påkostninger

22 108 355

233 323

2

4 900 000

Forsikringer

160 469

158 272

176 760

214 400

Kommunale avgifter

675 360

628 354

695 200

710 000

Energi/fyring

7

118 127

89 603

136 500

125 000

Kabel-TV og bredbånd

8

246 240

184 680

250 000

460 000

Andre driftskostnader

9

83 480

93 517

227 315

133 300

24 460 420

2 463 530

2 828 067

7 965 650

-19 325 375

2 231 146

1 871 342

-2 146 241

74 901

80 807

11 700

35 700

388 008

249 657

245 000

625 000

206 950

0

0

0

-520 057

-168 850

-233 300

-589 300

-19 845 432

2 062 296

1 638 042

-2 735 541

-6 604 584

2 062 296

0

0

Sum kostnader

Driftsresultat

Finansinntekter/-kostnader
Renteinntekter
Rentekostnader
Omklassifisering egenkapital IN

13

Sum finansposter

Årets resultat

Disponering:
Overført til/fra egenkapital

12

Overført til egenkapital med IN

12

-206 950

0

0

0

Udekket tap

12

-13 033 898

0

0

0

-19 845 432

2 062 296

0

0

Sum disponering
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BALANSE
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Note

Balanse
31.12.17

Balanse
31.12.16

EIENDELER
Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Tomter

10

15 559

15 559

Bygninger

10

12 203 035

12 203 035

Garasjer

10

14 262

14 262

Andre fellesanlegg

10

22 635

22 635

12 255 491

12 255 491

Restanser felleskostnader

58 298

14 850

Kortsiktige fordringer

14 914

3 859

Finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler

Omløpsmidler

Forskuddsbetalte kostnader

119 101

65 904

Bank

14 899 063

7 362 301

Sum omløpsmidler

15 091 377

7 446 914

SUM EIENDELER

27 346 868

19 702 405
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NOTER
NOTER
. Skåreråsen II Borettslag
16
Note - Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.
Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie eller bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost.
Varige driftsmidler aktiveres og balanseføres dersom de har levetid over 3 år, og en kostpris
som overstiger kr 15 000,- og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid.
Øvrige driftsmidler vurderes til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.
Individuell nedbetaling av fellesgjeld (IN) har tidligere vært behandlet etter egenkapitalmetoden.
Fra og med 31.12.2017 benyttes gjeldsmetoden og restansvaret er omklassifisert egenkapital til gjeld.

Note 1 - Innkrevde felleskostnader
Felleskostnader

2017

2016

3 553 992

3 554 136

Garasje

24 600

27 120

Lokaler

600

600

Stipulerte renter

255 012

0

Stipulerte avdrag

204 912

0

Parkeringsplasser/Carport
Andre Leieinntekter
Sum

97 950

99 465

141 065

144 000

4 278 131

3 825 321

2017

2016

27 110

35 180

Note 2 - Andre inntekter
Vaskeri
Andre innbetalinger
Sum

7 058

4 000

34 168

39 180

2017

2016

44 627

36 716

44 627

36 716

Note 3 - Lønns-/og personalkostnader
Arbeidsgiveravgift
Sum

Borettslaget har ingen ansatte.
Borettslaget er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.
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NOTER
NOTER
16 Skåreråsen II Borettslag
Note 4 - Godtgjørelse til styre og revisor
2017

2016

246 000

240 000

6 025

6 025

252 025

246 025

2017

2016

3 533

3 243

24 413

18 638

27 946

21 881

2017

2016

Vedlikehold bygg

43 422

87 799

Vedlikehold VVS

12 193

0

Vedlikehold elektro

20 251

4 324

Vedlikehold utvendige anlegg

14 407

49 679

0

18 063

0

36 910

2 425

1 004

Utbetalt styrehonorar
Godtgjørelse revisor er i sin helhet knyttet
til revisjon
Sum

Utbetalt styrehonorar gjelder for perioden 2016/2017.
I tillegg har styret fått dekket utgifter til styremiddag, bevertning til styremøter og gaver kr. 8 915,-

Note 5 - Konsulenttjenester
Vakthold
Andre forvaltningstjenester
Sum

Note 6 - Drift og vedlikehold

Rep. og vedlikehold vaskeri
Brannsikring
Kostnader til dugnad
Egenandel forsikringsskader

5 000

6 000

Vaktmestertjenester

179 570

157 287

Renholdstjenester

141 863

135 388

Snøbrøyting/strøing/feiing

16 000

35 283

Gressklipping

26 652

0

461 782

531 736

Sum

Note 7 - Energi/fyring
Strøm
Sum

2017

2016

118 127

89 603

118 127

89 603

2017

2016

246 240

184 680

246 240

184 680

Note 8 - Kabel-TV og bredbånd
Kabel-TV
Sum
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NOTER
NOTER
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Note 9 - Andre driftskostnader
Leiekostnader lokaler/parkering
Søppeltømming/Container
Lyspærer, sikringer m.m.
Verktøy og redskaper
Innkjøp av IT-/kontormaskiner
Inventar

2017

2016

2 875

1 750

100

813

2 850

13 215

0

1 546

3 000

7 000

0

4 796

Nøkler, låser og skilt

2 194

4 476

Skadedyrarb. & Soppkontroll

6 710

6 122

Kontorrekvisita

9 422

3 004

Aviser, tidsskrifter, faglitteratur

7 100

2 198

Møter, kurs, konferanser
Kostnader tillitsvalgte
Generalforsamling/årsmøte
Administrasjonskostnader
IT-Kostnader
Porto
Driftskostnader kjøretøy/maskiner
Reisekostnader, ikke oppgavepliktig

327

0

7 590

5 256

1 006

455

13 500

27 000

8 285

7 662

165

148

1 682

178

0

120

Gaver

5 803

5 326

Bank- og kortgebyr, betalingsgebyr

1 533

1 594

Velferdskostnader

9 339

861

-1

0

83 480

93 517

Øreavrunding
Sum

Note 10 - Anleggsmidler
BygningerGarasjer
14 262

Bygninger

Tomter

Parkeringsplasser/veier
22 635

12 203 035

15 559

Årets tilgang :

0

0

0

0

Årets avgang :

0

0

0

0

Anskaffelseskost pr.01.01 :

Anskaffelseskost pr.31.12:

14 262

22 635

12 203 035

15 559

Akkumulerte avskrivninger pr.31.12:

0

0

0

0

Akkumulerte nedskrivninger pr.31.12:

0

0

0

0

14 262

22 635

12 203 035

15 559

Bokført 31.12:

Antatt levetid i år :

Det avsettes ikke årlig til fremtidig vedlikehold av borettslagets bygninger. Vedlikehold blir kostnadsført i resultatregnskapet det året det er
påkrevd. Gjennomført vedlikehold er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene.
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NOTER

Note 11 - Andelskapital
Andelskapital

Antall

Pålydende

108

100

Bokført
verdi
10 800

NOTER
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Note 12 - Opptjent egenkapital
Opptjent egenkapital 01.01
Tilført til/fra EK fra årets resultat
Tilført til/fra udekket tap fra årets resultat

2017

2016

6 592 445

4 518 476

-6 604 584

2 062 296

-13 033 898

0

Reduksjon Egenkapital IN

0

11 673

Opptjent egenkapital 31.12

0

6 592 445

-13 033 898

0

Udekket tap 31.12

Egenkapital IN
Akummulert IN-innbetaling 31.12

256 174

Akummulert reduksjon Egenkapital IN

-37 085

Egenkapital IN 01.01

219 089

Årets reduksjon restansvar

-12 139

Endring av IN-metode
Egenkapital IN pr 31.12

Note 13 - Endring av IN-metode
Utgiftsføring av Egenkapital fra IN-ordningen, i forbindelse med endring fra Egenkapitalmetoden til Gjeldsmetoden.
Borettslaget har tidligere behandlet IN etter egenkapitalmetoden. Dette prinsippet innebærer at IN-innbetalinger
resultatføres i det året innbetalingen finner sted og samlet restansvar føres som Egenkapital IN. Restansvaret
nedskrives i takt med borettslagets nedbetaling av lånet og overføres årlig til Opptjent Egenkapital.
Fra 31.12.2017 benyttes gjeldsmetoden. Med denne metoden klassifiseres restansvaret som gjeld og nedskriving
av restansvaret inntektsføres i takt med betjening av lånet.
Restansvaret etter nedskriving 2017 er derfor omklassifisert som gjeld og Egenkapital IN utgiftsført.

NOTER
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-206 950

0

0

219 089

NOTER

Note 14 - Pantelån
Kreditor:
Lånenummer:
Lånetype:

Handelsbanken

Handelsbanken

94927026370

94927016227

Annuitet

Annuitet

Opptaksår:

2017

2012

Rentesats:

2.05 %

2.05 %

Beregnet innfridd:

30.12.2056

30.06.2032

Opprinnelig lånebeløp:

25 000 000

13 618 910

0

10 895 896

Avdrag i perioden:

187 486

603 725

Opptak i perioden:

25 000 000

0

Lånesaldo 31.12:

24 812 514

10 292 171

Saldo 5 år frem i tid:

22 622 974

7 079 730

Andelssaldo 01.01:

0

219 089

Innbetalt IN i perioden:

0

0

Nedskrevet andelssaldo i perioden:

0

12 139

Andelssaldo 31.12:

0

206 950

24 812 514

10 499 121

2017

2016

37 235 835

13 039 185

12 255 491

12 255 491

Lånesaldo 01.01:

Sum pantegjeld for lån:

Note 15 - Borettsinnskudd

Innskuddene er sikret med pant i eiendommen.

Note 16 - Pant og sikkerhetsstillelse
Bokført gjeld som er sikret ved pant
utgjør
Balanseført verdi av de pantsatte
eiendelene utgjør

Det er inngått avtale om individuell nedbetaling av fellesgjeld (IN). Dette innebærer at den
enkelte andelseier gis anledning til å foreta innbetaling på sin beregnede andel av borettslagets
fellesgjeld. Innbetaling gir andelseier reduksjon i fremtidige innkrevde felleskostnader, ved at
både avdrags- og rentedelen blir redusert. Andelseier vil ved IN få inntrederett i långivers krav
mot borettslaget med tilhørende pantesikkerhet. Andelseier gis sideordnet prioritet med det til
enhver tid utestående beløp på angjeldende lån.
Overfor den enkelte andelseier beregnes andel restansvar IN som et forholdstall mellom samlede
innbetalinger og gjenværende fellesgjeld.

NOTER
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Note 17 - Disponible midler
A. Disponible midler 01.01

2017

2016

7 399 169

5 917 391

B. Endring disponible midler
Årets resultat

-19 845 432

2 062 296

Opptak langsiktig gjeld

25 000 000

0

Avdrag langsiktig gjeld

-791 211

-580 518

206 950

0

4 570 306

1 481 778

11 969 475

7 399 169

Omløpsmidler

15 091 377

7 446 914

- Kortsiktig gjeld

3 121 901

47 745

11 969 475

7 399 169

Omklassifisering egenkapital IN
B. Årets endringer disponible midler
C. Disponible midler 31.12

Spesifikasjon av disponible midler

= Disponible midler 31.12
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Til Generalforsamlingen i Skåreråsen ll Borettslag

Uavhengig revisors beretning
Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet
Konklusjon
Vi har revidert Skåreråsen ll Borettslags årsregnskap som viser et underskudd på kr 19 845 432.
Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2017, resultatregnskap og oppstilling over endring
av disponible midler for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder
et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.
Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et
rettvisende bilde av borettslagets finansielle stilling per 31. desember 2017, og av dets resultater for
regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god
regnskapsskikk i Norge.
Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de
internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og
plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av
årsregnskapet. Vi er uavhengige av borettslaget slik det kreves i lov og forskrift, og har oppfylt våre
øvrige etiske plikter i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis
tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.
Øvrig informasjon
Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av all informasjon i
årsberetningen herunder budsjettallene som presenteres sammen med årsregnskapet, med unntak av
årsregnskapet og revisjonsberetningen.
Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den
øvrige informasjonen.
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og
årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende
inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen
inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så
henseende.
Styrets ansvar for årsregnskapet
Styret (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder
for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.
Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et
årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller
utilsiktede feil.

SLM Revisjon AS – MEDLEMMER AV DEN NORSKE REVISORFORENING OG PRIME GLOBAL – REVISORNUMMER 972 412 112
Postadresse: Postboks 273, 2001 Lillestrøm
Besøksadresse: Nittedalsgt. 20, Lillestrøm

Telefon: 63 89 77 00
Telefaks: 63 89 77 77

E-post: firmapost@slm-revisjon.no
Nettside: www.slm-revisjon.no

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til borettslagets evne til fortsatt drift
og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til
grunn så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.
Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning
som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti
for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene,
alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av
misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller
samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert
på årsregnskapet.
For
videre
beskrivelse
av
revisors
oppgaver
https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger.

og

plikter

vises

det

til

Uttalelse om øvrige lovmessige krav
Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 Attestasjonsoppdrag
som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon, mener vi at
ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av
borettslagets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Lillestrøm, 8. mars 2018
SLM Revisjon AS

Anne Grethe R. Wirum
Statsautorisert revisor
(elektronisk signert)
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Sak

4 GODTGJØRELSER TIL TILLITSVALGTE

Se punkt, KOSTNADSUTVIKLING / BUDSJETT FOR 2018
4.1
4.2
4.3

Forslag til styrehonorar
Forslag blokktillitsvalgte
Forslag prosjektkomité

Forslag til vedtak:
4.1
Forslag til styrehonorar
4.1
Forslag honorar blokktillitsvalgte
4.2
Forslag honorar prosjektkomité

kr 252 000,kr 21 000,kr 50 000,kr 252 000,kr 21 000,kr 50 000,-

Sak 5 INNKOMNE FORSLAG
5.1 forslag fra styret
Individuell nedbetaling for nytt lån
Borettslaget har andelseiere i alle livets faser og med tilsvarende ulik økonomi.
For mange er det ønskelig med finansiering gjennom borettslaget og å betale alle
tiltak over felleskostnadene, mens andre ønsker å betale alt på en gang og ha
tilsvarende lavere månedlige felleskostnader. For å imøtekomme alle grupper,
foreslår styret å åpne for individuell nedbetaling av fellesgjelden. I 2012 ble våre
2 gamle lån slått sammen og det ble opprettet mulighet for individuell nedbetaling
av lån.
Der står «styret ser for seg at tilsvarende fremgangsmåte også benyttes når det
senere blir tid for rørfornying, skifte av takkledning og annet, større vedlikehold.»
Ved individuell nedbetaling skilles det mellom felleskostnader øremerket drift og
felleskostnader øremerket betjening av lån. Felleskostnadene til drift fordeles på
andelene etter vanlig fordelingsnøkkel (andelsbrøk) og reguleres av styret.
Felleskostnadene til lån fordeles etter andelenes respektive restandel av felles
gjelden (andelskonto), følger til enhver tid gjeldende lånebetingelser og avregnes
med jevne mellomrom. Ligningsmessig fordeles lånerenter og avdrag i forhold til
andelskonto og øvrige ligningsdata, som tidligere, i henhold til andelsbrøk.
Er fellesgjelden for en andel fullt innbetalt, vil andelens månedlige felleskostnader
kun bestå av driftsdelen. Innbetalingene er sikret ved at banken gir
innbetalingene likestilt pant med bankens, i tillegg til borettslagets medlemskap i
sikringsfond og borettslaget legalpant for felleskostnader.
Styret informerer beboerne når ordningen er etablert og klar til bruk. Andelseier
må inngå en særlig avtale med borettslaget v/forretningsfører, før innbetaling kan
finnes sted. Kostnader til etablering og løpende vedlikehold dekkes av
borettslaget. Kostnader ved innbetaling dekkes av den respektive andelseieren.
Styrets innstilling og forslag til vedtak:
Det åpnes for individuell nedbetaling for lån på kr 25 000 000,- tatt opp til
rehabilitering av rør mv. Styret gis fullmakt til å inngå de nødvendige avtaler med
forretningsfører og långiver.
Lån fordeles som vedtatt i ekstraordinær generalforsamling 20.01.16.
Rehabiliteringen gjennomføres som et fellestiltak med lik kostnadsfordeling for
3-og 4-roms andeler og mindre for 1-roms andeler (i forhold til størrelsen).

5.2 forslag fra styret
Styrets forslag til generalforsamlingen
Vaskerier fases ut
I årsberetningen som ble behandlet 2017 var situasjonen for vaskeriene beskrevet
under «Vedlikehold Skåreråsen II perioden frem til 2020»
Vi skrev bl.a :
 Det er nødvendig å investere i nytt betalingssystem senest i 2018. Prisen for
dette vil bli ca. kr 110 000,-. Det gamle betalingssystem er utgått
 Borettslaget har 3 vaskerier. Maskinene begynner å bli gamle
 Skal man velge å bruke ca. kr 650 000,- for å bytte ut alt, eller man kan si
nå som alle har fått opplegg til vaskemaskin på badet, kan vaskeriene fases
ut (ingen nye borettslag har fellesvaskeri i kjeller)
 Styret tenker derfor at vi bør nedlegge vaskerier i stedet for kostbare reparasjoner, altså fase ut og ikke reparerer etterhvert som maskiner stopper opp.
 Styret bad i fjor om tilbakemeldinger og ideer og sa at det vil bli en sak for
generalforsamling 2018
Styret har ikke fått noen tilbakemeldinger og fremmer dermed forslag om at
vaskeri nedlegges. De årlige kostnader er ca kr 50 000,- avskrivning og reparasjon.
Strøm kommer i tillegg. Inntekten er mellom kr 26-28 000,Det er en del administrativ arbeide og det blir mange frustrasjoner for beboere som
kommer til maskiner som ikke er rengjorte og vaskeri som ikke er ryddet.
Åpne inngangsdører og kjellerdører er til stor irritasjon for de som bor i oppgangen
ved vaskeri.
Vi ser for oss at alle vaskerier kan stoppes fra 01.01.2019 men at vi lar maskiner
som fungerer stå på frem til 31.12.2019. Da stoppes alt og vaskeriene ryddes og
kanskje vi får plass til en form for velferdsrom eller hva beboerne måtte ønske.

Styrets innstilling og forslag til vedtak:
Vaskerier nedlegges fra 01.01.2019 – fungerende maskiner blir stående og kan
brukes gjennom 2019. Alle maskiner fjernes i januar 2020.

INFORMASJON OM SKÅRERÅSEN II BORETTSLAG
Skåreråsen II Borettslag ble stiftet 07.12.1965 og har organisasjonsnummer
950 406 879.
Åpent styrekontor
i Skårer Terrasse 12, mandager kl 1800-1900
Styret kan også kontaktes på e-post post@skarerasen2.no. E-posten går til hele styret
og varamedlemmer. Om intet annet er avtalt er det styreleder som svarer.
På kontoret får du også bestilt nøkkelbrikker, kjøpt parkeringsur, gjesteparkeringskort og
har du bestilt håndverker og trenger dispensasjon for parkering? Ta en tur ned om kontoret.
Mer informasjon finnes på www.skarerasen2.no
Hjemmesider www.skarerasen2.no
 Oppdateres ukentlig og er godt besøkt
 Siden ”ofte stilt spørsmål” har blitt utvidet med mange spørsmål/svar
 Det er opprettet ny side for ”våtromsprosjekt” her samles også ”Spørsmål og
svar”
 Alle protokoller kan leses via siden ”Protokoller ”
 På Facebooksiden ”Skåreråsen – vi som bor på Skåreråsen” kan alle følge med på
små dagsaktuelle saker. Siden er åpen for alle som bor på Skåreråsen
 Styret er også medlemmer i en lukket FB-gruppe som heter ”borettslag-styrerom”
Vedtekter/regler
Det er utarbeidet egne vedtekter og husordensregler for borettslaget.
Helse, miljø og sikkerhet (HMS )
Borettslaget er underlagt internkontrollforskriften av 6.12.96. Forskriften pålegger
borettslaget å planlegge, gjennomføre og dokumentere alle nødvendige tiltak i
forbindelse med helse, miljø og sikkerhet å gjøre i borettslaget.
Den enkelte beboer har plikt til å foreta egenkontroll på elektrisk anlegg og brannvarslings-/brannslukningsutstyr i boligen og til å varsle styret dersom det oppdages potensielt farlige forhold utenfor boligen. Styret ivaretar den øvrige internkontrollen, herunder
brannvern, elektrisk fellesanlegg, lekeplasser og tekniske anlegg, arbeidsmiljø og de ansattes helse og sikkerhet.
Vaktmestertjeneste
Borettslaget har fra 1/7-2016 avtale med Vaktmesterkompaniet AS om vaktmester
tjenester.
Renhold
Firmaet Super Renhold/Empirio AS er engasjert til å vaske alle trappeoppgangene hver
uke. (Det henger oppslag i hver oppgang om hva som skal vaskes).
Parkeringsplass
Nesten alle andeler har en biloppstillingsplass og grunnkostnader er lik for alle.
Parkeringsavgiften går til oppmaling, strøm og vedlikehold av plassen.
Garasjeeiere
Garasjeeierne betaler et lite tillegg. Dette går til forsikring, lys i garasjen og beis.
Dersom det blir større vedlikeholdskostnader på garasjene, må dette betales av garasjeeierne (tillegg).
Det ble på våren 2015 stort flertall for at snø fra alle garasjetak ryddes samlet og
kostnad legges på garasjeeier – Kr 20.- pr md.

(Det er enkelt å føre lite ”skyggeregnskap” for dette: Om ingen brøyting – stoppes
ekstrabetaling for kommende år fra 01.07) og ekstrabetalingen ble stoppet fra
01.07.2016. Blir det fjernet snø på takene vinteren 2016-2017 vil det igjen bli
ekstrabetaling fra 01.07.2017. Det er innbetalt ca. kr 6 000,- til brøyting ”snøkonto”
Nøkler
Nytt elektronisk lås system i 2014. Vi har begynt en langsom utskifting av inngangs- og
kjellerdører jfr. vedtatt plan. På sikt blir det nye lås med brikke.
Nye brikker bestilles ved styret, leveringstid minimum en uke (lengre tid i ferier). Betales
av andelseier. Ved bestilling må farge på den brikke som er mistet oppgis, eller farge på
de brikker man har igjen
Bruksoverlating (utleie mm)
Søknadsskjema om bruksoverlating kan lastes fra www.bori.no eller fås ved henvendelse
til BORI. Søknader behandles av borettslagets styre. Eier må sørge for at styre og
forretningsfører har oppdatert kontaktinformasjon på både eier og beboer.
Vaskeri
Fellesvaskeriet er i Skårerlia 18, Skårer Terrasse 6 og 18. Kort fås kjøpt på Styrekontoret
i Skårer Terrasse 12, hver mandag mellom 1800-1900.
Brannsikringsutstyr
Lovverket krever at hver bolig skal være utstyrt med røykvarsler og brannslokningsutstyr, enten pulverapparat eller brannslange. Utstyr som er bekostet av borettslaget:
pulverslukker og røykvarsler skal stå igjen i leiligheten ved flytting.
Andelseier har ansvar for vedlikehold og utskifting av RV og eller PA mellom utdelings
intervall som er 10 år. Neste utdeling av røykvarsler og pulverslukker fra borettslaget er
2023.
Vedlikehold - generell
 Andelseiers vedlikeholdsansvar – iht Brl.loven § 4.1 - gjelder fra og med sikringsskap til utsiden av alle vinduer
 Fra TV-koblingsboks i kjeller og fra innsiden av stoppekran på bad
 Alt arbeid med elektriske installasjoner og rørleggerarbeid skal følge gjeldende
lover og utføres av autorisert installatør (og dokumenteres)
Kabel-TV
TV-signalene leveres av Canal Digital. Dekoder skal følge leiligheten.
Meldinger, spørsmål om feil og mangler skal rettes til Canal Digital.
Tlf 06090 er betjent mellom 0800-2200. Hjemmeside: www.kabel.canaldigital.no
Dekoder, modem og ruter skal stå igjen i leiligheten ved flytting.
Energimerking
Energiattest er obligatorisk for alle boliger som skal selges eller leies ut. Attesten kan
utarbeides av eier på www.energimerking.no.
Individuell nedbetaling av fellesgjeld (I.N-ordning)
Borettslagets har etablert IN-ordning. Dette gir andelseier adgang til å innbetale hele
eller deler av andel fellesgjeld. Etter nedbetaling reduseres kapitalkostnadene
(felleskostnader til dekning av renter og avdrag) tilsvarende.
Innbetaling må skje ved terminforfall (vanligvis 30.3, 30.6, 30,9 og 30.12) og
minstebeløp er kr 50 000 pr gang. Beløpet må være kreditert BORIs klientkonto senest
10 dager før terminforfall. Dersom fristen ikke overholdes kan nedbetaling ikke foretas
og beløpet blir returnert.
Andelseiere som ønsker å nedbetale andel av fellesgjeld må ta kontakt med BORI minst
én måned før nedbetaling, for å inngå avtale om dette.

minstebeløp er kr 50 000 pr gang. Beløpet må være kreditert BORIs klientkonto senest
10 dager før terminforfall. Dersom fristen ikke overholdes kan nedbetaling ikke foretas
og beløpet blir returnert.
Andelseiere som ønsker å nedbetale andel av fellesgjeld må ta kontakt med BORI minst
én måned før nedbetaling, for å inngå avtale om dette.
For andelseiere som ikke har nedbetalt, justeres kapitalkostnadene fortløpende i henhold
til gjeldende lånebetingelser og avregnes i ettertid mot faktiske påløpte renter og avdrag.
Det vil bli en liten endring på kostnad for det nye lånet når det gjøres om til IN-lån fra
01.07.2018
Dersom fellesgjelden er nedbetalt er den månedlige driftskostnad fra 01.01.16:
 For 4 roms leilighet ca kr 3.040 ekskl. parkering
 For 3 roms leilighet ca kr 2.625 ekskl. parkering
Forsikringer
Felleskostnader
Borettslaget er forsikret mot tap ved manglende innbetaling av felleskostnader i skadeforsikringsselskapet Borettslagenes Sikringsordning AS.
Bygninger
Borettslagets eiendommer, bygninger m.m er forsikret i IF med avtalenr SP 1701688.1.4
Som hovedregel dekkes de fleste skader på bygningen, så sant skaden er plutselig og
upåregnelig. Manglende vedlikehold er ikke en forsikringssak.
«Heldekning for boligsammenslutning» dekker følgeskade av utett våtrom, men selve
våtrommet er eiers vedlikeholdsansvar. Egenandel er for tiden kr 6.000,-. Forsikringen
dekker ikke innbo og løsøre. Den enkelte andelseier bør selv tegne en innboforsikring.
Kontakt styret for å melde skade. Ved akutt skade kontakt styret. Dersom styret ikke er
tilgjengelig kan IFs vakttelefon 02400 benyttes.
Skadedyr
«Heldekning for boligsammenslutning» omfatter også forsikring mot skadedyr.
Forsikringen dekker skade voldt av stokkmaur, husbukk eller stripet borebille og bekjempelse ved aktivitet av stokkmaur, hus bukk, stripet borebille, kakerlakk, veggedyr,
klannere, pelsbiller, teppebiller, melbiller, melmøll, tørrfruktmøll, kakaomøll, tyvbiller,
messingbiller, brødbiller, tobakks biller, klesmøll, pelsmøll, maur, fuglemidd, veps og
bier.
Forsikringen dekker også bekjempelse av mus og rotter i bygning etter påvist aktivitet.
Styret blir kontaktet dersom det har oppstått skader på bygningen. Skadedyrsdekningen
ivaretas av Anticimex som også foretar skadeoppgjør. Egenandel er for tiden kr
6.000Egenandelen kan kreves av andelseier. I de tilfeller som borettslagets forsikring blir gjort
gjeldende kan borettslaget kreve at andelseier skal dekke egenandelen - skadeeksempler
(ikke utfyllende):






Bygningsmessige vannskader som oppstår på grunn av manglende vedlikehold av
våtrom som bad, WC og kjøkken. Manglende vedlikehold av installasjoner i disse
rom som vannledninger, toalett med cisterne tappebatterier/kraner samt manglende renhold og vedlikehold av sluk.
Bygningsmessige vannskader som oppstår på grunn av ikke faglig rep/vedlikehold
eller installasjoner utført av uautorisert personell/firma.
Feil i sikringsskap
Eller dersom skaden forårsakes av uaktsomhet eller av tilleggsinstallasjoner som
for eksempel varmekabler, oppvaskmaskin og lignende, må den enkelte andels-

VEDLIKEHOLD SKÅRERÅSEN II PERIODEN FREM TIL 2020
Teknisk avdeling ved BORI utarbeidet i januar 2006 på oppdrag fra styret en vedlikeholdsrapport
og plan for Skåreråsen II borettslag. Formålet med denne planen var og er å kunne planlegge og
budsjettere for vedlikehold og rehabilitering de kommende i planperioden.
Vi går nå inn i de siste 2 årene av vedlikeholdsplanen -- 2018 til 2020.
Neste plan vil bli utarbeidet 2019-2020 og vil sammen med Lang Tids Budsjett gi grunnlaget for
vedlikehold frem til mot 2035
I dette notatet vil vi i korthet forsøke å redegjøre for rapporten med de gjenværende oppgaver.
Vedlikeholdet deles inn i følgende kategorier:

Bygg
o Entredør – § 4.1 fra 2014. Andelseiers ansvar, men retningslinjer for hva som må
brukes (type, farge)
o Altandør – § 4.1 fra 2014. Andelseiers ansvar, men retningslinjer for hva som må
brukes (type, farge)
o Vinduer ---- Alle byttet 2010-2011 – beregnet levetid ca 25
o Altanvinduer – Alle byttet i 2012. Beregnet levetid 20-25 år
o Oppgang inngangsdører oppganger (12) på plan for 2018 - tilbud er innhentet - igangsetting er tenkt vår 2018

o

Kjellerdører 21 stk – brannsikre – på plan for 2018 - tilbud er innhentet - -igangsetting
er tenkt vår eller september 2018

o

-- og lignende



Utvendig kledning, beslag og overflater
o Altantak – renovert i 2010 og 2013. Må ses i sammenheng med nytt takpapp –
helning vil bli lagt om på altantak
o Hovedtak på blokkene – takpapp – på plan for 2018- helling på trappehus må legges om og det må nedløpsrør i 1.et slik at trappehuset ikke tetter til så ofte som i
dag - tilbud er innhentet - -igangsetting er tenkt mai 2018
o Takrenner og nedløpsrør – følges løpende, er godt vedlikeholdt og vil bli sjekket i
forbindelse med takpapp - tilbud er innhentet - -igangsetting er tenkt mai 2018
o Betong – kan ikke se at det er noe vedlikehold i innværende periode
o Teglstein- kan ikke se at det er noe vedlikehold i innværende periode
-- og lignende



Sanitær
o prosjekt: nye bad og toalett samt bytte alle soil- og vannrør i andel og i kjeller
gjennomført 2017
o bunnledninger ut fil kommunale kummer er kontrollert i januar 2018 – status kommer
senere

o

og lignende



Ventilasjon
o Avtrekk og ventilasjonskanaler
Er renset i forbindelse med gjennomføring av prosjekt 2017. Neste rens er om 10
år, 2027 – Stor forbedring etter at dørene til bad og toalett ble kuttet 2-3 cm (slik
som dørene var laget i 1966. Vi har naturlig ventilasjon … Når andelseier stenger
ventiler og kjøper nye dører ødelegges ventilasjonen i leiligheten. Resultatet kan
bli sopp.
o -- og lignende



Elkraft
o Hovedtavler og sikringsskap - byttet i 2007 – neste 2037
o El-kontroll skal foretas hvert 5 år og neste kontroll er 2019 (sikringsskap og fellesarealer, teknisk rom) -- ca 100.000 i vanlig driftsbudsjett
o Inntakskabler - Stigekabler står på foreløpig plan for 2020 – kan antakelig utsettes
budsjett pris 2,5 mill
o -- og lignende



Vaskerier -(se sak 5.1)
o
o
o
o

Borettslaget har 3 vaskerier. Maskinene begynner å bli gamle.
Man kan velge å bruke ca kr 650.000 for å bytte ut alle maskiner og betalingssystem -- eller
man kan si at nå når alle får opplegg til vaskemaskin på badet, kan vaskeriene fases ut. (ingen nye borettslag har fellesvaskeri i kjeller) eller
man kan beregne nye priser for bruk som dekker bruk og investeringer



Brann
o Røykvarsler skal byttes ut hvert 10 år og pulverslukkere skal kontrolleres /eller
byttes hvert 5 år. Røykvarsler og pulverslukker skal følge andelen. Begge deler er
byttet i 2013 og våren 2014
o neste utskifting 2019 og 2024 (kr 20-25000 RV og ca 80 for PA) kanskje dra ut
pulverslukkere til 2019



Utendørs
o Lekeplasser – følges løpende – ny bark er i 2015 bør byttes ut 2020 (ca kr 80.000
pr gang)
o Lekeplasser: (lekeapparater er en kjempekostnad – vi får ikke mye apparat til 2
plasser for kr 800.000) Kan vi forenkle noe?
Det vil senere bli en sak for generalforsamlingen.
o Grøntområder
o Evt treplanting – pris? vil nok mest bli vedlikehold i inneværende periode
o
Nye utebord på de 5 plattinger - mai 2015. Neste? 2030 kr 10 000 pr stk



Utendørs vann og avløp
o Drenering
o Inspeksjonskummer – visuelt sjekk i 2009 og ser bra ut- vedlikehold på 2017-2018
som siste punkt i prosjektet – gjennomføres januar-februar 2018
o -- og lignende



Veier plasser og kantstein – intet presserende
o Litt asfaltreparasjoner ved blokkene må påregnes hvert år
o Parkering – ser for oss at det må en stor renovering til i begynnelsen av 2020årene – og da er det en jobb som lett kan koster 8-10 mil (3-4 Mill på Skåreråsen
2, (5-6 Mill for Skåreråsen 3)
o -- og lignende

En plan er en plan og styret har hele veien igjennom konferert med fagpersoner om hva som skal
og bør gjennomføres. Det er en oppgave på samme måte som budsjett, vi må hele tiden sjekke
hvor vi er, hvor vi skal, hvordan vi skal komme ditt og hva det koster.
Etter dagens priser har vi beregnet å bruke ca 11 Mill – frem til 2020.
Styret vil så langt som mulig følge planen og få utarbeidet gode kravspesifikasjoner, innhente forskjellige tilbud og følge opp de store sakene. For store arbeider må prosjektleder/rådgiver kjøpes
inn. Beboere vil bli holdt orientert om avvik (av litt størrelse) og planen justeres årlig, informasjon
gis via Nyhetsbrev og årsberetning.
Vår rutine er alltid å innhente flere tilbud på små arbeider til en verdi over 2G.
Husk; som andelseier har også DU et ansvar for fellesarealer ute og inne. Styret hører dessverre
ofte ”å ja, det er jo borettslaget som betaler” eller ”det er jo gratis”.
Borettslaget betaler intet og intet er gratis. Det er alltid andelseierne som betaler - alt!
-Har du forslag, ønsker til noe som bør gjøres? kontakt blokktillitsvalgt eller styret.
Mye kan gjøres på dugnad, men det må koordineres og noen må gå foran.

Vedlikehold - Rehabilitering og gjennomføringsplan 2018-2020
2018

2 019

2 020

Utelys – calling. fungerer greit og er i god
stand

50 000

25 000

25 000

Lekeplassutstyr

50 000

100 000

100 000

80 000

80 000

80 000

Løpende vedlikeholdsoppgaver

Parkeringsplasser., asfalterte omr
usikker (1,5- 4 mill for SÅ2)

meget

Røykvarslere/Pulverslukker 2018 / 2023

75 000

Kantstein, Flaggstang

Grøntområde: uteområder

25 000

25 000

25 000

Vaskerier, alle bad opplegg for vaskemaskin

25 000

avvikles…??

avvikles.??.

Nye søppelstasjoner – 2 i Skårer terr og 1 i
Skårerlia - tidligere oppsett 1.3 mill

se ark for rehabilitering

Div små driftskostnader 150.000 pr år
Lys med sensorer i kjeller

se rehabilitering

Løpende vedlikeholdsoppgaver

230 000

305 000

230 000

REHABILITERINGS OPPGAVER

2018

2019

2020

Våtromsprosjekt totalt
Bunnledninger/stoppekraner, stakepunkter, inspeksjons kum

200.000

Taktekking, utv beslag, takrenner – sjekkes

4.000 000

Nedløpsrør med bend og utkastere?

1 000 000

Avfallsbrønn tilbud 3 stasjoner – 2 i Skårer terrasse og 1 i Skårerlia - 1,3 Mill --

500.000

Kjellerdører. 22*17'. 2.halvår 2018

500 000

Nytt lys i fellesområder - led, sparer, sensor
Inngangsdører, 1.halvår 2018 -- 26'

400 000
500 000

Male oppganger. 2.halvår 2019

650 000

EL inntakskabel og stigekabler, 2,5 mill

2 500 000?

Ventilasjon. - Sjakter, rister, kanaler: rensing

2018
SUM beregnet Rehabilitering
Løpende vedlikeholdsoppgaver
Totalt - beregnede priser pr år
Summert

2019

2020

6.800.000

650 000

2 902 020

230 000

305 000

230 000

7.030 000

955 000

3 132 020

7.030 000

7.985.000

11.117.000

tabell oppdateres årlig

Vedlikeholdshistorikk – for detaljert liste se

http://www.skarerasen2.no/vedlikehold/vedlikehold-historikk/

Seniorlaget – 2017 – gjennomførte oppgaver:
 Inngangspartier – nødvendige reparasjoner
 Oppfølging av bytte av varmvannsbereder i SL18 - vaskeri
 Oppfølging av bytte av lampe i ST 18
 Sjekket og fikset vannlekkasje – kjeller ST 12
 Oppfølging av murer i ST 12 – kjeller – prøvebad
 Satt fast løs plate i ST 16 – 4 et. Duene hadde skaffet seg vei inn under taket.
 Hjelp med dusj – noen muttere hadde satt seg uhjelpelig fast, men Frank fix
































Gått over garasje 1-67 tak. 2 garasjer (15 og 40) huller i takpapp. Garasjene
tilhører SÅ3
Sjekket alle tak for måker
Hver mann – sitt tak: det ble satt opp sperrebånd
Satt opp stake på p-plass 25-26
Stripet alle parkeringsplasser – i 2017 også for SÅ3’s og med en person fra SÅ3
Satt opp sykkelstativ ved ST 12

Reparert takene på garasje 15 og 40
Byttet div lyspærer
Sørget for reparasjon av lampe ST 6
Feiet alle tak garasjetak -- juni
Feiet bak garasje 1-26 fjernet mose mv for å holde rennen åpen - juni
Flaggstang lagt ned – av firma – 07.06 og det gikk ikke bra - lang bøy og knust
topp ;-(
Pusset og malt flaggstangen - juli
Kjøpt ny line og ny vimpel
«Måkesjekk» på tak flere ganger i uken - i den kritiske tiden
Tørketrommel i Slia 18—overopphetet – sikring reset
Manglende nummeringsskilt på våre parkeringsplasser er satt opp
Tømt mye rot fra kjeller i X- sendt faktura på kr 750.- + gebyr
Tømt gamle materialer fra x – «ingen» har eiet dem- dog, sendt faktura
Tømt noe skrot fra ST 16 - ingen har eiet dem - dog, sendt faktura
Satt på perforerte plater over ventilhuller i noen av blokkene
Rettet opp skilt på parkeringsplassene
Laget spesielt rør med deksel til vannledningen som går fra fortau inn til gavlen ST
6
P-plass for funksjonshemmede ved x malt opp
arbeider med «skiltportalen» som står på gresset nedenfor Skåreråsen 2 – ved
innkjørsel til Skårerlia …
------------------ordet juletre
i styreleders fravær fulgt opp Avfallsbrønn prosjektet
ordnet problemer med de gamle inngangsdørene

