INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

2020 –

Ordinær generalforsamling i Skåreråsen II Borettslag, onsdag 15 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 2019
3. ÅRSOPPGJØRET FOR 2019
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.

1

INNSTILLING TIL SAKER SOM SKAL BEHANDLES PÅ ORDINÆR
GENERALFORSAMLING APRIL 2020.
1.

KONSTITUERING
Forslag til de enkelte poster blir lagt frem på generalforsamlingen

2.

ÅRSBERETNING FOR 2019
Årsberetningen vedlegges og anbefales godkjent.

3.

ÅRSOPPGJØRET FOR 2019
A) Regnskapet for 2019 anbefales godkjent.
B) Anvendelse av årsresultatet.
Styret foreslår at det negative årsresultatet dekkes av opptjent
egenkapital.

4.

GODTGJØRELSER TIL TILLITSVALGTE
A) Forslag til styrehonorar kr 266.300,- Anbefales godkjent
B) Forslag blokktillitsvalgte kr 22 000,- Anbefales godkjent
C) Forslag prosjekt elbil
kr
5 000,- Anbefales godkjent

5.

INNKOMNE FORSLAG
Sak 5.1 Styrets forslag til generalforsamlingen
Etter anbefaling av Norsk Elbilforening fremmer styret forslag om
Vedtektsendring. Ny paragraf §5, alle paragrafer flyttes tilsvarende i dokumentet
Styrets forslag til Vedtak
Ny§5 godkjennes som den foreligger

6.

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

Valg
Valg
Valg
Valg
Valg

av
av
av
av
av

styreleder for 2 år
1 styremedlemmer for 2 år
2 varamedlemmer for 1 år
valgkomite/blokktillitsvalgt for 1 år
3 delegater og 3 varadelegater til BORIs generalforsamling
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1. STYRETS ÅRSBERETNING 2019
1. TILLITSVALGTE
På ordinær generalforsamling 10.04.2019 ble følgende styre valgt:
Styreleder
Nestleder
Styremedlem

:
:
:
:
:

Birgith Sørensen
Bente Strand
Anders Edvardsen
Andreas Solberg
Amanda Ericsson*

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

2018
2019
2018
2018
2019

Varamedlem

: Anne Powers

Valgt for 1 år i 2019

: Heidi Frydenberg*

Valgt for 1 år i 2019

*Heidi Frydenberg har senere trukket seg fra vervet.
Styret har bare hatt et varamedlem i resten av perioden
Delegat og varadelegat til generalforsamlingen i boligbyggelaget BORI i 2019:
: Birgith Sørensen, Bente Strand og Anders Edvardsen
Blokktillitsvalgt /valgkomite:
: Richard Rist
: Terje Strand
: Steinar Holst
: Frank Hagen
: Saravanan Vasantharajan

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 ny adresse:
EHF - elektronisk handelsformat - er den raskeste og sikreste måten å motta
faktura og bør brukes i størst mulig grad. EHF bruker boligselskapets organisasjonsnummer -950 406 879 - som adresse.
Epost: Leverandører som ikke kan sende EHF kan sende faktura som PDF-vedlegg pr epost til: 950406879@bori.no
Adresse for eventuell papirfaktura blir etter endringen:
16-Skåreråsen 2 brl
Org.nr: 950 406 879
Postboks 2719,
7439 Trondheim
Borettslaget består av 108 andelsboliger, fordelt på 5 bygninger med
adresse(ne) Skårerlia 16-18, Skårerlia 20-22 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.
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B

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.

C

Borettslagets styre består av 3 kvinner og 2 menn
Styrets leder og nestleder er kvinner. Borettslaget følger likestillingslovens
bestemmelser og tilstreber likestilling ved valg av tillitsvalgte.
1 vararepresentant - 1 kvinne

D

HMS / Ansatte / arbeidsmiljø
Borettslaget har ingen ansatte.
Styret har fulgt opp HMS-systemet. Borettslaget har manuelt internkontrollsystem for oppfølging og dokumentasjon av tiltak i borettslaget. Det
gjennomføres jevnlig inspeksjon og vernerunder i bygningene og på
eiendommen.
Alle rutiner og sjekklister blir gjennomgått 2 ganger i året – avvik blir varslet
og tiltak blir gjennomført eller satt på listen for periodisk tiltak. Bedre sikkerhet
på lekeplassen og gjennomgang av våre eksterne leverandører er løpende oppgaver.
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.
Norsk Brannvern gjennomførte årlig kontroll i alle andeler og i fellesområder i
januar 2019
Styret har utarbeidet en rekke rutiner for adminstrative arbeider.

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 og vi har et fungerende team og kjempegodt arbeidsmiljø – vi drar i
lag

Årets største oppgaver:
Termografering
I januar 2019 foretok vi termografering av alle sikrinsskap. Dette er egentlig andelseiers ansvar, men styret fant at vi etter det store våtromsprosjekt ville sikre oss at alle
skap var i orden. Det ble funnet et par småfeil, mangler etter våtromsprosjektet .
Tekniske rom i kjellere ble også sjekket.
Det lokale Eltilsyn varslet befaring begynnelsen av mai.
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Det ble avdekket noen småfeil, men de sjekket veldig mye vårt HMS system, våre rutiner og hvordan vi gjennomfører oppretting av avvik.
Dette gikk greit, småfeil ble rettet opp av hhv Elektrofagmannen AS som jobbet på Våtromsprosjektet og vår egen «hus-elektriker» Ing Morten Fure AS.
Trappeppganger er malt
Vi utarbeidet selv kravspesifikasjon og gjennomførte en anbudsinnbydelse i nov 2018 –
Malermester Buer ble valgt og arbeidet ble planlagt for gjennomføring i mars 2019.
Alt gikk etter plan og vi lå godt under budsjett.
Elbil-ladeplasser – et samarbeid med Skåreråsen 3 (SÅ3)
Kostnadsfordeling som vanlig 40/60%
Vi har vært prosjektledere og tenkte at det skulle bli enkelt. Men det har vært et utrolig
tungt prosjekt å dra igjennom. Mer enn 2 år har gått, mange møter, mange folk - men
heldigvis er vi nå i mål.
Ladeplassene ble åpnet 22.10.19 og det er nå fritt fram for alle beboere å skaffe seg
brikke fra Fortum Charge & Drive og deretter registrere seg via styret.
Vi søkte – og vi fikk - økonomisk støtte fra både fylket og kommunen.
Vi har hatt vår «egen» tekniske konsulent fra seniorlaget – Andreas Klenner med hele
veien. Andeas har nedlagt et kjempearbeid for valg av utstyr og ikke minst i leverandørkontakt.
Bunnledninger
Siste punkt på våtromsprosjektet var sjekk av bunnledninger ut til kommunale kummer.
Det ble ansett som en del vi kunne ta senere og ta som en rørfornying. Det ble gjennomført fotografering i januar, og vi fikk råd om å vente 4-5 år.
Våren 2019 fikk vi en «forstoppelse» og vannet kom opp i en kjeller i Skårer Terrasse.
Styret valgte da og snu 180 gr og igangsette prosjeket før flere skader dukket opp.
Vi har penger i banken og kostnader øker mer enn renteinntektene.Obos Prosjekt AS ble engasjert, Raymond Nielsen har vært prosjektleder.
Vitek AS, en solid totalleverandør av tjenester innen vann og avløpssystemer ble valgt
og prosjektet ble igangsatt i september 2019.
Vi støtte på en del utfordringer men med en god prosjektleder og et profesjonelt firma
gikk alt veldig bra og prosjektet ble gjennomført på en god måte. Problemene ble løst
uten ekstra kostnader for oss. Det gjenstår 2 oppgaver til våren 2020.
Gjennomført for i underkant av kr 1.600.000, budsjettert til kr 1.800.000. Vi tenker at
«overskuddet» kan dekke restarbeidet/merkostnaden våren 2020 ca kr 160.000.
Rehabilitering En oppgave fra VP1 står igjen: Stigekabler.
Oppgaven som fra 2006 satt opp med kr 2.500.000 er nå flyttet over på VP2 med nytt
prisanslag.
Fra Ing Morten Fure AS fikk vi juli 2019: «Kostnader for å skifte ut stigeledninger kan du
beregne kr 25.000,- + m.v.a. pr. oppgang.
Vi stiller spørsmål vedrørende nødvendigheten av dette.
Hvis det ikke er påvist at isolasjonen på eksisterende stigeledninger begynner å bli tørr
og sprø, så er det ikke dette nødvendig å skifte stigeledningene..
For ca. 70 år siden var isolasjonen på slike ledninger av et annet materiale.
Ytre kappe inneholdt olje som tørket ut og isolasjonen ble ødelagt.»
Andre saker
 Daglig oppfølging av regnskap og budsjett


Godkjenning av nye eiere / bruksoverlating



Nye utebord ved blomsterurner i Skårer Terrasse



Koordinering av de som meldte seg frivillig til å vanne blomster.
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Elbilprosjet 1 – oppsett av 6 ladeplasser sammen med Skåreråsen 3



Vi gjennomførte en brukerundersøkelse for å samle informasjon om elbilinteressen



Det lokale Eltilsyn har vært på befaring



Som en service fra ROAF har vi et skap med grønne poser til restavfall plassert i
rommet foran styrekontoret.



Ajourhold av Husordensreglene (tillegg i § 10, og fjerne alt om vaskerier)



Inngått ny avtale med Telenor. Alle har fått ny ruter og dekoder



Det har dessverre igjen vært nødvendig med flere skriftlige advarsler som kan
føre til salgspålegg – og vi sliter litt med til dels store restanser, men her er det
bra og ha BORI som følger opp , slik at alle penger og renter kommer inn.
Skape orden – forsøke å holde orden - i fellesområder i kjeller, trist at det fortsatt
er borettslagets akillessene.– Den som pusser opp til mange mange tusen må
også beregne kostnad til å kjøre bort søppel, kan ikke forvente at naboen skal bli
med å betale for dette og de kan ikke bare sette pappkartonger og gamle møbler
ned i fellesrommene i kjelleren i 3-4 måneder.





Vi går ofte kjellerrunde og gir beskjed til de oppganger der det ikke er i orden



Nå er det heldigvis sjeldent at det blir satt søppel ved våre nye avfallsbrønner,
men når folk kan kjøpe en stor 10 – 20 liters oljedunk, bør de også ta den tomme
bøtten med tilbake til selger når de kjøper ny – å regne med at naboene skal
fjerne den – er dårlig gjort og bidrar ikke til et godt bomiljø. Alternativet er å
tråkke den tomme dunken så flat at den kan gå i metallbrønnen
Når vi finner navn til den som har satt søppel i kjeller eller ved Avfallstasjoner blir
det sendt faktura fra kr 500.- til kr 1500.- + fakturagebyr - for rydding
De fleste andelseiere er veldig flinke til å holde orden
andelseiere ikke tar hensyn til øvrige beboere

derfor trist at noen få



Internkontroll og oppdatering av HMS-plan (Helse, Miljø og Sikkerhet)



Planlagt - og daglig vedlikehold



Forsikringsskader – Vi har hatt 2 skader i inneværende år



Det daglige samarbeid med Vaktmesterkompaniet AS går greit



Oppfølging og gjennomgang av vedlikeholdsplan / Planlagt periodisk vedlikehold
følges



Styret innhentet tilbud på entredører og samlet inn bestillinger fra andelseiere
som ønsket seg ny dør – jfr §4 er det andelseier kostnad
38 andelseiere byttet ut dør i 1.kvartal 2019



Grunnlaget har vært den vedlikeholdsrapport som ble utarbeidet av Bori i 2006.



Vedlikeholdsplan 2 ( VP2) for perioden 2020-2030 er utarbeidet og det er satt
opp Langtidsbudsjett for samme periode



Vedlikeholdsplanen rulleres – skal alltid være 3-5 år frem for oss.



Serviceavtaler og kontroller og reforhandle inngåtte avtaler/kontrakter
o



vi har avtaler om : brannslukningsapparater og røykvarslere, vaktmesterfirma, vaskefirma, om brannvern, om el-kontroll, rammeavtale for el-arbeider, TV-signaler–bredbånd , forretningsfører, parkeringsavtale, forsikringer, vedlikehold på avfallssbrønn

Nyhetsbrev (13 brev i 2019) med løpende orientering om det som skjer i
Borettslaget. Det er også utgitt 3 «ELbil-nytt» og annen info vedr bunnledninger
og entredører



Nyhetsbrevet er sendt i e-post, og settes på oppslagstavler i oppgangene



Protokoller fra alle styremøter ligger tilgjengelig for alle på
http://www.skarerasen2.no/protokoller/



Info-hefte 2019 (Håndbok for SÅ2) ble delt ut medio mai



Små daglige saker følges opp via facebook «Skåreråsen 2 borettslag - for våre
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beboere» og på fellesgruppen «Skåreråsen - vi som bor her». Våre hjemmesider
holdes oppdatert – de små saker som ofte legges på facebook legges inn på
http://www.skarerasen2.no/siste-nytt/ og «nyheter»

Fv :Birgith, Bente Andreas,Anders, Amanda og Anne.

I løpet av 2019 er det avholdt 13 ordinære styremøter og behandlet 203 saker. I tillegg til mange andre eksterne møter som Obos Prosjekt og Vitek, andre leverandører
og en del møter med SÅ3 om elbiler
Samarbeid med Skåreråsen 3-brl
 I ulike år er det SÅ3 som er administrator, innkaller til fellesstyremøter og følger
opp. I april 2019 fikk SÅ3 ny styreleder.
De har ikke innkalt til noen ordinære fellesstyremøter.
 Vi har vært prosjektledere for Elbil prosjekt 1 og har holdt i alle trådene siden
oppstarten i 2017
 Vi har – i 2019 - innkalt til 5 møter vedr de 6 ladeplasser for elbil. Vi har forsøkt å
holde alle oppdatert ved å skrive notater og protokoller både før og etter møter.
 Vi sa i juni at vi ville igangsette Elbil prosjekt 2.1 og 2.2 så fort som mulig. SÅ3
var ikke interessert. Vårt styre vedtok da at vi kunne kjøre prosjektet selv og så
kunne SÅ3 bli med – kjøpe seg inn - senere.
SÅ3 ombestemte seg og ble med på prosjekt 2.1 og få strøm fra trafo i Skårerlia
ned til parkeringsplassen – dette prosjekt vil bli avsluttet i et fordelerskap.
 Deretter fortsetter SÅ2 alene med å bygge ut for elbilplasser (prosjekt 2.2.)
 På vårt initiativ ble det i september inngått en skriftlig avtale om kostnadsfordeling for utbygging til elbilplasser og et punkt i parkeringsavtalen fra 2009 ble rettet opp, «motorvarmeplasser» ble erstattet med «elbilplasser»
 Se http://www.skarerasen2.no/fellesstyret-så2-så3
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 2019
Regnskapet for 2019 viser et driftsresultat på kr 634 708,- og et negativt
årsresultat på kr 56 566,- før avdrag
Det er ikke foretatt innbetalinger under IN-avtalen i 2019. Ved IN-innbetalinger oppstår
et restansvar som føres som gjeld i balansen, se note 13. Restansvaret nedskrives og
inntektsføres i takt med at IN-lån nedbetales, beregnet restansvar i 2019 er kr. -12 373
Disponible midler (note…. ) utgjør kr 7.448.219 - som er over forretningsførers anbefalte
minimumsnivå; som tilsvarer 3-6 måneders felleskostnader. Styret kan vise til gode disposisjoner og økonomistyring gjennom året. Opparbeidet driftsmidler og lån skal dekke
daglig drift av borettslaget og vedtatte planer for vedlikehold.
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Styret foreslår at det negative årsresultatet dekkes av opptjent egenkapital.
Kommentarer regnskap og budsjett:
Det er med få unntak godt samsvar mellom regnskap og budsjett. Styret har gjennomført vedlikehold i henhold til borettslagets vedlikeholdsplan for 2019.
 Vi hadde kort og godt glemt å ta hensyn til de nye entredørene som laget forskutterte .

Det blir dermed omlag kr 275.000 mer på drift og vedlikehold og ca 100.000 mer inn
på andre felleskostnader. Det utestående beløp på dørene blir tilbakebetalt til laget i
2020 og 2021
 Bunnledninger var ikke planlagt og dermed er posten «større vedlikehold» blitt så
mye større. I august satte vi opp budsjettet for bunnlednnger til kr 1.800.000
 Elbil prosjekt 1, de 6 ladestolper (ikke budsjettert) kom på om lag 120.000
 Vi har også forskuddbetalt kr 81.000 til Hafslund for Elbil prosjekt 2.1. som skal gjennomføres 2020
 Utbetalte honorarer er også medtatt kr 8.100 for arbeidet med nedtak av balkongkasser
 Seniorlaget har som vanlig spart oss for et stort beløp.
 Det er brukt lite på det øvrige generelle vedlikehold og andre driftskostnader.
Renter – innestående i bank
 Styret følger markedet og vurderer 2 ganger i året hvor vi bør sette ”overskuddskapital”.
 Vi har kr 4 408 509,- på kapitalkonto i Rindal Sparebank, også OBOS banken gir oss
en – etter forholdene – god rente der står det nå kr 2 061.521
 Renteinntekten er kr 128.943 (budsjett kr 81.700)
 Fra 01.01.2019 var rentene hhv 1,68 og 1,76% de har nå gått opp til 2% - 2,3%
Renter på lån

Rentekostnader på felleslån reguleres mot hver andel når det kommer endringer

Renten var i januar 2019 2,1 %, den er nå 2,85%.

Vårt gamle lån ble i 2012 slått sammen med det Balkong-lånet og løpetiden ble forlenget til 2032 (levetid balkonger)

Nytt lån til Våtromsprosjekt kr 25 000 000,- har en løpetid 40 år (til 2057)

Total lån 31.12.2019 er kr 33.055.097

Fellesgjeld er ca: 3-roms ca kr 320.000,- og 4- roms ca kr 354.000,Årsregnskapet gir en rettvisende oversikt over lagets økonomiske stilling
pr 31.12.19
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
31.12.2019 og frem til styrets årsberetning er avgitt.
Styret foreslår at det negative årsresultatet dekkes av opptjent egenkapital.
Opparbeidet driftskapital, er satt inn på kapitalkonto for å gjennomføre kommende
oppgaver i vedlikeholdsplanen.
6. KOSTNADSUTVIKLING / BUDSJETT FOR 2020
Styret har utarbeidet ny Vedlikeholdsplan 2020 til 2030.
Se planen lengre bak i dette hefte.
I budsjettet for 2020 er det lagt til grunn en generell prisstigning på 3- 5 % på de fleste
poster. De store unntak er kommunale avgifter og forsikring, hhv 14 og 12%%
Kommunale kostnader – har økt med 14% - og verre blir det for de neste 3 årene.!
Styrehonorar og andre honorarer betales alltid for foregående år
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Styrehonorar er oppjustert med 3 % (generell prissøkning). 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 intern prosjektkomité er satt så lavt som kr 5.000,-. Det var mye ekstraarbeid og lav «timelønn» for gjenomføring av elbilprosjektet 1 og igangsetting 2.1.
Honorar til blokktillitsvalgte er uendret fra i 2016.
Felleskostnader 2020
Driftsdelen er ikke økt –
For de som har fryser i kjeller er prisen uendret kr 50.- pr måned. Også for de som har
ekstra parkeringsplass er prisen uendret kr 500.- pr måned, det er stadig under markedspris for parkeringsplasser.
Begge våre lån med individuell nedbetaling (IN-avtale) reguleres og avregnes fortløpende
etter gjeldende lånebetingelser.
For de kommende vedlikeholdskostnader vil vi bruke av oppsparte midler, men alltid
sørge for en driftskonto på kr 1,2- 1,5 Mill - som Bori anbefaler.
Elbil – Prosjekt 2.1 og 2.2
Vi fikk enorm respons på vår brukerundersøkelse i juni 2019 – 85% av våre beboere
svarte og det er/blir stort behov for å kunne lade elbilen på hjemmeplassen og Skåreråsen 2 tilpasser seg den nye tiden.
Prosjekt 2.1 er strøm fra Trafo i Skårelia til parkeringsplassen og avsluttes med fordelerskap. Fellesprosjekt med Skåreråsen 3.
Her er vi så heldige at Hafslund skal bytte ut noen høyspentkabler i vårt område og vi
kan bruke samme kabelgrøft – dermed ser det ut til at Hafslund vil betale om lag 62 %.
I juni 2019 fikk vi en forhåndspris på graving på kr 225.000 – så samarbeidet med Hafslund betyr ganske mye.
Og vi har ogå fått tilsagn om støtte fra Viken fylkeskommune.
Prosjekt 2.2
Bygge elbilplasser – her har vi planlagt for opp til 34 plasser på plassene 146 til 179
På våren 2020 vil vi innhente flere tilbud for utbygging og drift av plassene. Først da
får vi en realistisk overslag over kostnader
Bunnledning
Vi får et tilleggsarbeid på ca kr 160.000. Arbeidet igangsettes til våren og planlagt ferdig
før 15.06.
Finanskostnader - renter
For lån med individuell nedbetaling (IN-avtale) reguleres og avregnes fortløpende etter
gjeldende lånebetingelser - dagens rente på 2,8 % legges til grunn. Rentekostnader vil
alltid bli justert direkte i etterkant av renteendringer. Det gir altså en liten endring.
Forsikringer
Fra januar 2019 har vi igjen IF Forsikring. Gjensidige satte prisen voldsomt opp så det
var og er lønnsomt og gå tilbake til IF. For 2020 får vi en økning på ca 12%
Vedlikehold
Under punktet vedlikehold fremkommer også alle de oppgavene som
seniorlaget har utført – uten kostnader for borettslaget i 2019.
For årene 2020-2021 er det ikke planlagt større vedlikehold.
Kommunale avgifter
Endringer i de kommunale avgiftene har variert de siste årene. Fra 2018 til 2020 har avgiftene økt med om lag kr 260.000
Kommunale avgifter er største faste kostnad vi har. Og verre blir det for 2021 -2022
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Note

Regnskap
2019

Regnskap
2018

Budsjett
2019

Budsjett
2020

1

4 288 932

4 957 862

4 163 485

4 236 234

Inntekter
Innkrevde felleskostnader
Andel renter IN

822 596

199 714

670 000

950 000

1 007 839

619 361

1 075 000

970 000

2

64 528

103 837

25 000

15 001

13

12 373

12 454

0

0

6 196 267

5 893 227

5 933 485

6 171 235

Andel avdrag IN
Andre inntekter
Nedskriving andel IN-gjeld
Sum inntekter

Kostnader
Lønns- og personalkostnader

3

42 296

45 543

41 700

40 650

Styrehonorar

4

258 500

252 000

258 505

266 300

41 475

71 000

37 000

27 000

6 025

6 025

6 500

6 500

Andre honorarer
Revisjonshonorar

4

Forretningsførerhonorar

170 048

165 544

170 046

175 600

5

51 380

29 205

58 618

57 600

45 966

45 966

45 966

42 483

6

940 623

795 402

816 000

835 002

2 224 267

4 611 118

800 000

1 060 000

Forsikringer

185 386

208 146

198 674

213 674

Kommunale avgifter

873 734

764 676

870 000

995 000

Konsulenttjenester
Kontingenter
Drift og vedlikehold
Større vedlikehold/påkostninger

Energi/fyring

7

133 179

136 889

170 000

170 000

Kabel-TV og bredbånd

8

484 412

460 937

484 800

497 500

Andre driftskostnader

9

104 267

111 309

141 000

126 400

5 561 559

7 703 761

4 098 809

4 513 709

634 708

-1 810 534

1 834 676

1 657 526

Renteinntekter

128 943

109 079

81 700

120 700

Rentekostnader

820 216

688 822

670 000

970 000

-691 274

-579 743

-588 300

-849 300

-56 566

-2 390 276

1 246 376

808 226

-56 566

-2 390 276

0

0

-56 566

-2 390 276

0

0

Sum kostnader

Driftsresultat

Finansinntekter/-kostnader

Sum finansposter

Årets resultat

Disponering:
Udekket tap
Sum disponering
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BALANSE
BALANSE
16 Skåreråsen II Borettslag

Note

Balanse
31.12.19

Balanse
31.12.18

EIENDELER
Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Tomter

10, 15

15 559

15 559

Bygninger

10, 15

12 203 035

12 203 035

Garasjer

10,15

14 262

14 262

Andre fellesanlegg

10,15

22 635

22 635

12 255 491

12 255 491

Restanser felleskostnader

55 662

76 744

Kortsiktige fordringer

22 098

400

Finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler

Omløpsmidler

Forskuddsbetalte kostnader

298 094

120 849

Bank

7 441 466

8 651 495

Sum omløpsmidler

7 817 321

8 849 488

20 072 812

21 104 979

SUM EIENDELER
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NOTER
NOTER
16
Skåreråsen II Borettslag
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.
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.
IN er behandlet etter gjeldsmetoden. Overfor den enkelte andelseier beregnes andel restansvar
IN som et forholdstall mellom samlede innbetalinger og gjenværende fellesgjeld.

Note 1 - Innkrevde felleskostnader
Felleskostnader
Garasje

2019

2018

3 300 024

3 424 494

24 600

24 600

Bredbånd

206 724

207 690

Entre dør nedbetaling

115 396

0

Lokaler
Stipulerte renter
Stipulerte avdrag

900

900

0

414 864

0

510 024

13 950

0

Kabel-TV/bredbånd

297 888

123 840

Parkeringsplasser/Carport

137 450

97 050

Andre Leieinntekter

192 000

154 400

4 288 932

4 957 862

2019

2018

Fryser

Sum

Note 2 - Andre inntekter
Vaskeri

13 810

19 675

0

60 000

Tilskudd for etablering av ledepunkter
Lørenskog kommune
Andre innbetalinger, små salg

12 000

0

38 718

24 162

Sum

64 528

103 837

Tilskudd avfallsbønner

Note 3 - Lønns-/og personalkostnader
Arbeidsgiveravgift
Sum
Borettslaget har ingen ansatte.
Borettslaget er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

16 Skåreråsen II Borettslag

2019

2018

42 296

45 543

42 296

45 543

NOTER
NOTER
16 Skåreråsen II Borettslag
Note 4 - Godtgjørelse til styre og revisor
2019

2018

258 500

252 000

6 025

6 025

264 525

258 025

2019

2018

Teknisk bistand

3 750

0

Vakthold

3 373

3 272

Andre fremmede tjenester

15 130

12 522

Andre forvaltningstjenester

29 128

13 411

51 380

29 205

Utbetalt styrehonorar
Godtgjørelse revisor er i sin helhet knyttet
til revisjon
Sum
Utbetalt styrehonorar gjelder for perioden 2018/2019.
I tillegg har styret fått dekket utgifter til nyttårsmiddag, bevertning til styremøter og gaver kr. 12 481,-

Note 5 - Konsulenttjenester

Sum

Note 6 - Drift og vedlikehold
2019

2018

Vedlikehold bygg

268 902

95 384

Vedlikehold VVS

2 000

2 444

Vedlikehold elektro
Vedlikehold utvendige anlegg
Vedlikehold garasjer
Rep. og vedlikehold vaskeri
Brannsikring

48 896

125 990

139 348

104 090

249

3 567

0

6 682

39 269

37 943

Kostnader til dugnad

3 260

590

Vaktmestertjenester

223 611

205 462

Renholdstjenester

143 863

139 675

71 225

58 796

0

14 780

940 623

795 402

2019

2018

133 179

136 889

133 179

136 889

2019

2018

484 412

460 937

484 412

460 937

Snøbrøyting/strøing/feiing
Gressklipping
Sum

Note 7 - Energi/fyring
Strøm
Sum

Note 8 - Kabel-TV og bredbånd
Kabel-TV
Sum
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NOTER
NOTER
16 Skåreråsen II Borettslag
Note 9 - Andre driftskostnader
2019
Leiekostnader lokaler/parkering

2018

1 200

0

0

31 701

Verktøy og redskaper

1 408

3 311

Innkjøp av IT-/kontormaskiner

2 162

0

Inventar

1 764

0

Lyspærer, sikringer m.m.

Nøkler, låser og skilt

22 044

7 203

Skadedyrarb. & Soppkontroll

8 047

12 284

Kontorrekvisita

6 354

4 751

Aviser, tidsskrifter, faglitteratur

6 216

6 402

Kostnader tillitsvalgte

10 011

8 864

Generalforsamling/årsmøte

15 313

13 067

IT-Kostnader

9 278

5 561

Gaver

7 578

7 403

Bank- og kortgebyr, betalingsgebyr

4 115

1 629

Velferdskostnader

8 777

9 136

104 267

111 309

Sum

Note 10 - Anleggsmidler
Anskaffelseskost pr.01.01 :
Årets tilgang :
Årets avgang :

BygningerGarasjer
14 262

Parkeringsplasser/veier

Bygninger

Tomter

22 635

12 203 035

15 559

0

0

0

0

0

0

0

0

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

Anskaffelseskost pr.31.12:

Bokført verdi pr.31.12:

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.

Note 11 - Andelskapital
Andelskapital

16 Skåreråsen II Borettslag

Antall

Pålydende

108

100

Bokført
verdi
10 800

NOTER
NOTER
16 Skåreråsen II Borettslag
Note 12 - Opptjent egenkapital/Udekket tap
Udekket tap 01.01
Tilført til/fra udekket tap fra årets
resultat
Udekket tap 31.12

2019

2018

-15 424 175

-13 033 898

-56 566

-2 390 276

-15 480 741

-15 424 175

Egenkapital er negativ som følge av at vedlikehold er kostnadsført på gjennomføringstidspunktet, og finansiert med opptak av lån.
Egenkapitalen vil forbedres i takt med lagets fremtidige overskudd.

Note 13 - Pantelån
Kreditor:
Lånenummer:
Lånetype:
Opptaksår:
Rentesats:

Handelsbanken

Handelsbanken

94927026370

94927016227

Annuitet

Annuitet

2017

2012

2.85 %

2.85 %

Beregnet innfridd:

30.06.2057

30.06.2032

Opprinnelig lånebeløp:

25 000 000

13 618 910

Lånesaldo 01.01:

24 392 938

9 672 810

Avdrag i perioden:

395 328

615 323

Lånesaldo 31.12:

23 997 610

9 057 487

Saldo 5 år frem i tid:

22 070 471

5 811 917

Andelssaldo 01.01:

0

194 496

Innbetalt IN i perioden:

0

0

Nedskrevet andelssaldo i perioden:

0

12 373

Andelssaldo 31.12:

0

182 123

23 997 610

9 239 611

Sum pantegjeld for lån:

Note 14 - Borettsinnskudd

Innskuddene er sikret med pant i eiendommen.

NOTER
16 Skåreråsen II Borettslag
Note 15 - Pant og sikkerhetsstillelse
Bokført gjeld som er sikret ved pant
utgjør
Balanseført verdi av de pantsatte
eiendelene utgjør
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2019

2018

35 161 421

36 184 444

12 255 491

12 255 491

NOTER
Note 16 - Disponible midler
A. Disponible midler 01.01

2019

2018

8 527 808

11 969 475

-56 566

-2 390 276

-1 010 651

-1 038 937

B. Endring disponible midler
Årets resultat
Avdrag langsiktig gjeld
Nedskrivning IN-gjeld
B. Årets endringer disponible midler
C. Disponible midler 31.12

-12 373

-12 454

-1 079 590

-3 441 667

7 448 219

8 527 808

7 817 321

8 849 488

369 103

321 680

7 448 219

8 527 808

Spesifikasjon av disponible midler

Omløpsmidler
- Kortsiktig gjeld
= Disponible midler 31.12
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Til generalforsamlingen i Skåreråsen II Borettslag

Uavhengig revisors beretning
Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet
Konklusjon
Vi har revidert Skåreråsen II Borettslags årsregnskap som viser et underskudd på kr 56 566.
Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2019, 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 2019, 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 overholdt 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 omfatter informasjon i årsberetningen
bortsett fra årsregnskapet og den tilhørende revisjonsberetningen. Øvrig informasjon omfatter også
budsjettall som er presentert sammen med årsregnskapet.
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.
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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 for årsregnskapet 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 andre 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, 5. mars 2020
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 2019
4.1
4.2
4.3

Forslag til styrehonorar
Forslag blokktillitsvalgte
Forslag prosjekt - elbil

Forslag til vedtak:
4.1
Forslag til styrehonorar
4.2
Forslag honorar blokktillitsvalgte
4.3
Forslag prosjekt - elbil

kr 266.300,kr 22 000,kr 5 000,kr 266.300,kr 22 000,
kr 5 000,-

Sak 5 INNKOMNE FORSLAG
5.1 forslag fra styret
Styrets forslag til generalforsamlingen
Etter anbefaling av Norsk EL-bilforening fremmer styret forslag om
vedtektsendring. Ny utvidet paragraf §5,
Styrets forslag til Vedtak ny § 5
§ 5. Parkering
1)

Parkeringsanlegget er felles med Borettslaget Skåreråsen III

2)

Borettslaget har ansvar for drift og vedlikehold av parkeringsanlegget.

3)

Hver andel har en bilplass (garasje eller biloppstillingsplass). Plassen følger andelen
ved salg.

4)

Ingen andelseier kan ha mer enn en fast parkeringsplass (garasje, biloppstillingsplass eller ladeplass).

5)

Garasje kan selges internt i borettslagene. Kjøper av garasje må gi fra seg sin parkeringsplass til selger. Styret skal informeres ved salg/kjøp

6)

Borettslaget har noen ekstraplasser som kan leies. Plassene regnes som midlertidig, og tildeles etter venteliste. Ingen andel kan leie mer enn en ekstraplass.

7)

Borettslaget legger til rette for at andelseierne kan lade bilen på våre parkeringsplasser.
Styret får fullmakter til å omdisponere p-plasser, jmf. GF-vedtak i 2019.

8)

Noen av parkeringsplassene er tilrettelagt som ladeplass for EL-bil og ladbar hybridbil.
Andelseiere som ønsker å leie ladeplass melder sin interesse til styret. Styret tildeler ladeplasser etter venteliste og ansiennitet.

9)

Andelseiere som disponerer EL-bil eller ladbar hybridbil har fortrinnsrett til en ladeplass.
En forutsetning for å leie en ladeplass er at vedkommende fra før disponerer en
parkeringsplass (bytter plass).

10)

Andelseiere kan ikke bytte, selge eller leie ut sin tildelte ladeplass.
De som leier en ladeplass betaler fast månedsavgift. I tillegg har hver plass egen
måler og bruker betaler pr. kWh (vanlig strømpris) samt et administrativt tillegg,
fastsatt av styret.
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Andelseier vil belastes for drift av anlegget, fastsatt av styret, selv om det i en periode ikke er registrert strømforbruk på ladeplass.
11)

Ladbart kjøretøy skal kun tilkobles godkjent ladepunkt på borettslagets ladeanlegg.
Tilkobling på annen måte utgjør vesentlig mislighold og kan medføre at det gis
salgspålegg for andelen jmf. Borettslagsloven § 5-22.

Styrets forslag til vedtak. Ny § 5 vedtas som den foreligger her over

12

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 bestille nøkkelbrikker, kjøpe parkeringsur, gjesteparkeringskort
og har du bestilt håndverker og trenger dispensasjon for parkering får du også den på
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 flere spørsmål/svar
 Alle protokoller kan leses via siden «Protokoller»
 På Facebooksiden «Skåreråsen 2 borettslag - for våre beboere» kan alle følge
med på små dagsaktuelle saker.
 Vi har også en felles side med Skåreråsen 3 brl «Skåreråsen - vi som bor her»
Siden er åpen for alle som bor på Skårer Terrasse og Skårerlia og Skåreråsen 2-4
Vedtekter/regler
Det er utarbeidet egne vedtekter og husordensregler for borettslaget. Kan leses på våre
hjemmesider http://www.skarerasen2.no/ og i det infohefte som deles ut hver vår.
Husordensreglene har fått et tillegg i § 10

Instruks for styrearbeid
Kan leses på våre hjemmesider http://www.skarerasen2.no/media/4090/instruks-forstyretarbeid-i-skaareraasen-ii-borettslag-2018-11-05.pdf
Styret har også utarbeidet en liten rutine hjelpeark «Om noe skjer»
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 i borettslaget.
Den enkelte beboer har plikt til å foreta egenkontroll på elektrisk anlegg og
brannvarslings-/brannslokningsutstyr 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 01.07.2016 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.
P-service følger opp våre parkeringsregler
Garasjeeiere
Garasjeeierne betaler et lite tillegg. Dette går til forsikring, lys i garasjen og beis.
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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. Om ingen brøyting – stoppes ekstrabetaling for kommende år fra 01.07
Det ble brøytet i feb 2019, kostnad kr 8600.-. Kostnaden fra 01.07.2018 er kr 30.- pr
mnd og det vil gi en inntekt på kr 9.000
Nøkler
Nytt elektronisk låssystem i 2014. Våren 2018 fikk også alle kjellerdører ny lås – dvs
andelseiers brikke skal fungere til inngangsdøren og de 2 kjellerdører i oppgangen.
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. Blir bare kodet ved forhåndsbetaling.
Om dyrehold
http://www.skarerasen2.no/siste-nytt/dyrehold/
http://www.skarerasen2.no/%C3%A5-bo-hos-oss/dyrehold-soeke-skjema/
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
Vaskeriene ble nedlagt i september 2019.
Brannsikringsutstyr
Lovverket krever at hver bolig skal være utstyrt med røykvarsler (RV) og brannsloknings
utstyr, enten pulverapparat (PA) 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
2024
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)
 Borettslaget har bortsett fra sluk og stoppekran ikke noe vedlikeholdsansvar i
leiligheten. Stoppekran og sluk ble byttet 2017 – neste bytte (kostnad for borettslaget) tidligst 2042
Kabel-TV- og bredbånd
TV-signalene og internett leveres av Telenor.
Meldinger, spørsmål om feil og mangler skal rettes til Telenor 915 09000 er betjent
mellom 0800-2000, kortere tid i helgen. Hjemmeside: telenor.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
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(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.
For andelseiere som ikke har nedbetalt, justeres kapitalkostnadene fortløpende i henhold
til gjeldende lånebetingelser og avregnes i ettertid mot faktiske påløpte renter og avdrag.
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
avtale nr 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 10.000,-. Forsikringen
dekker ikke innbo og løsøre. Den enkelte andelseier bør selv tegne en innboforsikring.
Evt skader meldes til styret som sammen med Bori skriver skadeskjema.
Ved akutt skade kan Ifs vakttelefon 2149 2400 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, husbukk, stripet borebille, kakerlakk, veggedyr,
klannere, pelsbiller, teppebiller, melbiller, melmøll, tørrfruktmøll, kakaomøll, tyvbiller,
messingbiller, brødbiller, tobakksbiller, klesmøll, pelsmøll, maur, fuglemidd, veps og bier.
Forsikringen dekker også bekjempelse av mus og rotter i bygning etter påvist aktivitet.
Styret skal kontaktes dersom det har oppstått skader på bygningen. Skadedyrsdekningen
ivaretas av Anticimex som også foretar skadeoppgjør.
Egenandel er fra kr 6.000 til 10.000Egenandelen 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 andelseier selv dekke egenandelen. Andelseier må også dekke egenandelen ved plutselig / uforutsett vannlekkasje som skyldes slitasje / tretthetsbrudd på vannledninger innenfor boligens stoppekran
Forkjøpsrett - Borettslaget praktiserer ikke forkjøpsrett
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VEDLIKEHOLD SKÅRERÅSEN II – PERIODEN fra 2020 til 2030
Teknisk avdeling ved BORI utarbeidet i januar 2006 den første Vedlikeholdsplan - VP1for Skåreråsen II borettslag for årene 2006-2020.
Formålet med planen var og er å kunne planlegge og budsjettere for vedlikehold de
kommende årene.
VP2 ble utarbeidet av styret i høsten 2019.
Skåreråsen II ble bygget i 1966 – er altså i overkant a 50 år. De store kostbare vedlikeholdsprosjekter, bl.a. total rehabilitering av våtrom og alle rør har blitt gjennomført og vi
kan nå senke skuldrene og se fram til et stille 10år
Vedlikeholdsplanen –VP2- består at et dokument hvor alle deler og mengder er beskrevet og et dokument hvor alle oppgaver er satt inn i rett rekkefølge og kostnader er beregnet. Dette dokkument er koblet sammen med vårt langtidsbudsjett.
For alle deler som f.eks. vinduer, dører, sluk og tak er oppgitt forventet levetid.
For perioden fra 2020 til 2030 anslås at vi må bruke i underkant av 10 Mill til rehabilitering (2019 verdi) i tillegg til løpende drift og vedlikehold.
Vedlikeholdet deles inn i følgende kategorier:


Bygg : Vinduer, balkonger, dører, trappeoppganger og fellesområder i kjeller



Utvendig kledning, beslag og overflater: Betong, teglsten, tak, takrenner og
nedløpsrør



Sanitær: Stigeløp og avløp til vann, stoppekraner



Ventilasjon: Avtrekk, ventilasjonskanaler



Elkraft: Inntakskabler, hovedtavler og sikringer



Brann: Brannvern



Utendørs: Grøntområder, lekeplasser



Utendørs vann og avløp: Drenering, inspeksjonskummer



Veier plasser og kantstein: Parkering og andre asfalterte områder

Styret mener å ikke gjennomføre vedlikehold er å spare seg til fant.
Planlegging, økonomistyring og gjennomføring går hånd i hånd og er like viktig!
Styret har og vil fortsatt sette planlegging og økonomistyring høyt og sørge for at alle
oppgaver er – eller blir tatt med på vedlikeholdsplan og i budsjett.
Vedlikeholdsplan og budsjetter revideres hver høst.
Vi får ikke løst noen oppgaver uten penger.
Styret utarbeider budsjett-- foretar nødvendige prioriteringer - iht de planer som er for
borettslaget. Vi prøver å se 3-5 år fremover og følger VP2 og langtidsbudsjettet om
noe evt må revideres. Alt henger sammen og god planlegging og økonomistyring er like
viktig.

Det er mye -Planlagt Periodisk Vedlikehold - PPV- som er lagt inn under drift og vedlikehold – f.eks termografering av tekniske installasjoner hvert 5. år, utskifting av brannslokkere hvert 10. år og årlig kontroll og vedlikehold av avfallsbrønner, tak, lekeplasser
mv.

Av større oppgaver og rehabilitering vil det i perioden bli:
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Utskifting av fasadeplater og isolasjon under alle vinduer.
Callingen må antakelig byttes i siste del av perioden
Kommunen har noen gamle vannrør liggende rundt oss, når kommunen bytter må
vi bytte fra kum og inn.
Og vi blir helt nødt til å ta asfaltering og skikkelig grunnarbeid på våre parkeringsplasser, dette er kostnadsfordeling med SÅ3 og vil antakelig bli den største
kostnad i kommende periode – vi budsjetterer med at 40% ca 2,5 MILL i 2019
kroner.

Kommunale avgifter - i 2020 er 1 MILL – det er den største faste kostnad borettslaget
har. På denne posten må vi nok regne en økning på 18- 20% både i 2021-22-og 23 og
dermed må vi øke driftsdelen på måendskostnaden.
Til vanlig drift og vedlikehold er det beregnet omlag 1.1 Mill årlig for periode 20202030.
Til større oppgaver og rehabilitering har vi beregnet omlag 10 Mill for periode
2020-2030.
Pr dato – ser vi at vi det for hele perioden er ca kr 8,5 MILL i underskudd – tilsvarer
omtrent det vi ved inngangen til 2020 har i banken
Lørenskog kommune har nå allerede gitt beskjed om at avgiftene vil øke med 15-18% i
den kommende 4 års periode og denne årlige øknad på ca 180.000 må dekkes via
felleskostnaden . Det vil bli ca kr 150.- pr md –
Kommunale kostnader kan vi ikke gjøre noe.
Evt renteøkninger kan vi ikke budsjettere for/med, den kommer når den kommer!
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Seniorlaget –har i 2019 gjennomført nedenstående oppgaver


























Tatt ned juletresbelysning
Fylt gruskasser i Slia 20
Kjøpt og satt inn 2 hengelåser -Slia 22
Satt opp infotavler i alle oppganger
Senior/Blokk byttet lyspærer i fellesområder
Satt opp siste infotavler i alle oppganger
Hver mann «sitt tak» -- og nå er det bånd på alle tak
Oppsett av vannslanger
Balkongkasser tatt ned – «dårlig lønnet arbeid fra lift»
Kjellerdører: ST 6- høyre og ST 18 h -- byttet batteri
Skrudd sammen og satt opp de 2 bordene på de nye plattinger
Sådd gress ved plattingen
Systemet med frivillig vanning fungerer fint – han i skyen er også med så alle
blomster står fint og får naturlig vanning.
Samlet inn og kjørt bort sykler fra SL 16-18 og ST 18-22
Fix tetningsiste på utvendig side vindu
Salg av stiger – vi ser slutten – siste solgt 2019-07-10
Satt opp ny ringeklokke for kontoret i ST 12
Satt opp 4 «barn leker» skilt
Prosjektmøter vedr bunnledninger
«veg-reparasjon» stien ned i skogen – kjempehull
Gravd ned betongkloss for skilt «barn leker» ved Larsens Plass
Ordnet lys v Avfallstasjoner
Problem med dør i ST 14 og 16 – brukerfeil –
Service på avfallsbrønn ved nr 6, forstoppelser og låser – ordnet
Vannskade i ST 16 – hjelp til SL



Juletre – beslysning



Satt lås på tidligere vaskerier - skrudd ned skilt mv

Og til alle dere som ikke kjenner til eller forstår hva seniorlaget er – kan vi fortelle at
det er «gamle» håndverkere som utfører mye jobb GRATIS for borettslaget.
Vi har i flere år beregnet at uten seniorlag måtte vi alle betale om lag kr 125-150.- mer pr måned.
Og det er ikke nødvendig å være pensjonist for å få lov å jobbe litt. Er du interessert
så send et par ord til styreleder
Vedlikholdsstatistikk fra 1987 til dato finnes på http://www.skarerasen2.no/vedlikehold/vedlikehold-historikk/
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Skåreråsen 2 brl
Det aktive 10’året - da vi brukte om lag 40 MILL
Vedlikeholdsplan 1 – fra 2006-2020
Fra 1999 til 2009 bygget vi nye større balkonger med innglassing. Vi byttet ut isolasjonen under alle vinduer og satte på nye fasadeplater.
I 2007 byttet vi til nye sikringsskap til alle andeler
og på tekniskrom i kjeller for hver blokk. Fortsatte
og installerte dørcalling så vi kunne besvare et trykk
på ringeklokken med et trykk som åpnet døren.
Utrolig at det ikke er lengre siden dørene kunne stå
ulåst og vi måtte gå ned å åpne opp for sene gjester.
Borettslaget ble bygget i 1966 –og nå kom tiden
da de store alvorlige og kostbare oppgaver sto i kø.
Det måtte en god plan til og det ble i 2006 utarbeidet en vedlikeholdsplan for bygninger med full
gjennomgang av våtrom og ventilasjon - VP 1
I 2008 ble det et stort skifte i styret, man tok et nytt overblikk, tok planen opp på bordet. Måtte
naturlig nok ta det mest nødvendige først selv om det ikke sto på planen – og deretter var det
bare å fortsette.
Fra 2009 til 2011 tettet vi taklekkasjer og gikk for utskifting av alle vinduer i leiligheter og
oppganger. Dette ble en kostnad på mer enn 4 MILL
Dessverre var det alvorlige feil på balkongene fra 2000. Firmaet var borte og all innglassing måtte
byttes ut . Arbeidet ble gjennomført i 2012-13 og kostet om lag 6,3 MILL.
Det var da vi begynte å samarbeide med Obos Prosjekt AS – et lykkelig valg.
Låssystemet vårt var gammelt og ikke lengre beskyttet, dermed kunne alle få slipt nøkler til
inngangsdørene - ofte av dårlig kvalitet - og det gav så mange reparasjoner, at vi i 2014 besluttet og gå for nytt låssystem med brikker. Vi administrerer og koder selv brikkene.
Så kom det største og dyreste prosjekt
Gamle rør måtte byttes før vi fikk skader. Ethvert gammelt borettslags mareritt.
Rørfornying eller total utskifting av alle rør og sluk? Mye informasjon og grundig behandling sluttet med ekstraordinær generalforsamling i januar 2016 der vi enstemmig gikk inn for forslag fra
styret om total rehabilitering av soilrør (avløpsrør) alle sluk , våtrom og alle vannrør i borettslaget
I utgangspunktet var budsjettet på 30 MILL. Det ble gjennomført i 2017 for 23 MILL - igjen
med Obos Prosjekt AS for bordenden.
De gamle avfallskonteinere var stygge.
Vi så oss omkring og landet på at vi ville ha de nye helt nedgravde avfallsbrønner. Prosjektet ble
satt i gang i nov 2017 og avfallsstasjonene ble åpnet 30 januar 2018 - med en kostnad på omlag 1,5 MILL Det var ikke helt enkelt å få Roaf med på, at vi ville ha denne typen brønn. Det var
et prøveprosjekt på Luhr, som Roaf muligens ikke var helt fornøyd med, men selv om vi selv var
prosjektleder, fikk vi flere gode tips fra Obos som vi la på bordet ved Roaf – og da fikk vi godkjent. Vi bygget altså de første ordinære avfallsstasjoner av denne typen i Lørenskog.
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I 2009 foretok vi bare helt nødvendige reparasjoner på takene, nå var vi kommet dertil at vi
måtte ha ny taktekking med nye takrenner på
alle blokker. Omlegging av de små tak ved inngangsdører både i topp og i bunn (med en løsning
våre seniorer hadde tegnet)– ble gjennomført i
2018.
Igjen med Obos for bordenden og kostnaden for
hele taktekkingen kom på omlag 3.5 MILL
Nye nedløpsrør hadde seniorlaget satt opp tidligere.
Og samtlige vannbrett var montert feil i 2009-2011. Så i 2014 leiet vi lift og seniorene tok ut alle
brett og satte dem som de skulle vært satt. Siden da har ingen hatt fuktskader ved eller i veggen under vinduer.
Brannsikring – vi byttet til nye brannsikre kjellerdører – og da var det naturlig å fortsette med
nye inngangsdører med automatisk døråpner til alle oppganger – omlag 1.1 MILL – Her fulgte vi
selv opp. Det vurderes stadig om vi skal installere automatisk brannvarsling overalt!
Tenk miljø – osv. ja!
De senere år har vi blitt tutet ørene fulle av «spar på strømmen, tenk miljø». Vi gikk selvfølgelig
inn for å spare på strømmen og 2018-19 byttet vi ut all lys i oppganger til ledlys med sensor.
Og når vi var i gang ble alt utelys også byttet.
Så tok alle blokktillitsvalgte en dugnad og byttet ut all lys i kjeller og fellesområder til nye lyspærer med sensor – En flott dugnadsjobb som vi gjennom årene har gjort så mye av.
Våren 2018 kom og vi mente at vi nå også kunne begynne å tenke på å
gjøre det litt hyggelig omkring oss. Vi kjøpte inn blomsterurner som ble
satt der de gamle søppelkontainere hadde stått.
I 2019 fulgte vi opp med nye borde ved blomstene i Skårer Terrasse. Skårerlia hadde bord fra før av. Det ble fine sosiale plasser for en liten prat
med naboen.
Og nå begynte mange å prate om nye entredører.
De gamle dører er utette og lyden går rett igjennom, men i 2014 ble det
vedtatt at å bytte entre- og altandør er andelseiers ansvar/kostnad..
Laget la forholdene til rette for at å kunne forskuttere for de som ønsket
det. Dermed var det på våren 2019 - 40 andelseiere som byttet dør.
Omlag 1/3 benyttet seg av lagets tilbud om å avdrage dørene over 3 år.
Tanken er at vi på høsten 2021 igjen kan gi dette tilbud – og ta utskifting våren 2022.
En dør koster fra 17.000 til 22.500 avhengig av lås.
Nå når de store prosjekter var gjennomført kunne vi også tenke på å få det litt penere andre steder så i 2019 ble oppgangene malt og det ble nye oppslagstavler. Lyst og fint har det blitt.
Et prosjekt sto igjen – Rørfornying av bunnledninger fra våre kjellere ut til kommunale kummer.
De skulle etter planen ordnes i 2022-2023, men en liten oversvømmelse fra en kjellerkum i april
2019 gjorde at vi skiftet gir og sa «vi bytter nå! vi venter ikke på flere skader»
Det tar litt tid å få en slik prosjekt i gang og igjennom, men nov 2019 ble vi ferdige.
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Da VP1 ble utarbeidet i 2006 var det ingen – nesten ingen - som viste
hva elbiler var!
Men elbilene kom jo - relativ plutselig - og så mange.
Derfor sa vi i 2017 «vi må i gang» -- og det kom vi!
22.okt 2019 kunne vi (her Andreas) klippe båndet og sammen med Skåreråsen 3 - åpnet vi 6 elbil ladeplasser som alle deler på.
Skåreråsen 2 har vært og fortsetter som prosjektledere for Prosjekt 2.1
også
Elbil er ikke satt inn i vedlikeholdsplanen.
Det er nytt tiltak og vi er allerede i gang med Prosjekt 2.2 – for å bygge 34 elbilplasser i løpet
av 2020. Et prosjekt bare for Skåreråsen 2 brl.
Prinsippet her – som med andre saker hvor ikke alle andeler får samme tilbud – kostnaden skal
betales der den oppstår. Og ingen andelseiere vil få eie en plass, men kan leie en «fast» plass.
Det å ha tilbud til elbileierne ser vi som et «Must» vi skal være en borettslag som følger med i tiden og vi er i 2019 nå med en elbil invasjon.
Skåreråsen 2 brl er så heldige at vi siden 2008 har hatt et meget aktivt seniorlag.
Gamle håndverkere og andre som kan og vil bruke hendene, har utført en lang rekke oppgaver.
Seniorlaget har de siste 10 årene spart laget for mer enn 2 Mill.
Man kan også regne litt på det og si at - hadde vi ikke hatt seniorlaget ville det kostet oss alle ca
kr 150,- mer pr måned
Når gutta – som nå begynner å bli godt voksne - en gang gir seg kan
vi altså plusse på ca kr 150.- pr måned på driftskostnaden,. Vi håper selvfølgelig at flere vil bli
med i laget - jobbe litt og ha det hyggelig med gode naboer.
Og styret - ja det har fortsatt nok å gjøre – men det blir nå 10 lettere år
Vedlikeholdsplan 2 - VP2- for 2020 til 2030 er sammen med Langtidsbudsjett fra 2020 til 2030
utarbeidet og vedtatt som veiledende for styrets arbeid de kommende år.

Styrets ønske er at

Skåreråsen to – skal være et godt sted å bo!
og det også skal være gøy å være i styre og stell
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