Årsmøte 2022
Sameiet Waldemars Hage 1
Digitalt årsmøte avholdes 4. april - 8. april 2022

Selskapsnummer: 1150

Velkommen til årsmøte i Sameiet Waldemars Hage 1
Innkallingen inneholder alle sakene som skal behandles på årsmøtet. Styret håper du
leser gjennom heftet og viser din interesse ved å delta på årsmøtet.
Digital avstemning med møte:
Avstemningen åpner 4. april kl. 18:30 og lukker 8. april kl. 12:00.
Du finner avstemningen på:
https://vibbo.no/1150
Det holdes også et frivillig møte 4. april kl. 18:30 , Colonel Mustard, Sennepen Scene.
Hvordan deltar du digitalt?
• Du får en link via SMS.
• Du kan også finne møtet ved å gå inn på vibbo.no
• Du kan se gjennom sakene som skal behandles, komme med spørsmål og avgi din
stemme.
Hvem kan stemme på årsmøtet?
• Alle eiere har rett til å stemme på årsmøtet.
• En stemme avgis pr. eierandel.
Hvordan stemme hvis du ikke kan delta digitalt?
Dersom du ikke kan delta digitalt, må du benytte analog stemmeseddel som er vedlagt
i innkallingen. Dette må gjøres innen avstemningen lukkes.
Saker til behandling
1. Godkjenning av møteinnkallingen
2. Valg av protokollvitner
3. Årsrapport og årsregnskap
4. Fastsettelse av honorarer
5. Bålplass
6. Montering av markiser
7. Valg av tillitsvalgte

Med vennlig hilsen,
Styret i Sameiet Waldemars Hage 1
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Sak 1

Godkjenning av møteinnkallingen
Krav til flertall:
Alminnelig (50%)

Det ble foreslått å godkjenne den måten årsmøtet er innkalt på.
Forslag til vedtak
Møteinnkallingen godkjennes

Sak 2

Valg av protokollvitner
Krav til flertall:
Alminnelig (50%)

Valg av to eiere til å signere protokollen. Protokollen vil bli sendt til signering digitalt.
Styrets innstilling
Styret foreslår at Bjørn Brede Ekker og Stian Jacobsen signerer protokollen.
Forslag til vedtak
Bjørn Brede Ekker og Stian Jacobsen er valgt.

Sak 3

Årsrapport og årsregnskap
Krav til flertall:
Alminnelig (50%)

a) Godkjenning av årsrapport og årsregnskap
b) Styret foreslår overføring av årets resultat mot konto for egenkapital.
Forslag til vedtak
Årsrapport og årsregnskap godkjennes. Årets resultat overføres mot konto for
egenkapital
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Vedlegg
1. 1150 Årsrapport.pdf

Sak 4

Fastsettelse av honorarer
Krav til flertall:
Alminnelig (50%)

Godtgjørelse for styret foreslås satt til kr 300 000 og har vært uendret i over 10 år.
Beløpet gjelder for perioden styret ble valgt i 2021 og frem til i dag.
Forslag til vedtak
Styrets godtgjørelse settes til kr 300 000.

Sak 5

Bålplass
Forslag fremmet av:
Ole Gunnar Nikkinen
Krav til flertall:
Alminnelig (50%)

Foreslår å få laget en bålplass ute i Hagen. Det hadde vært en veldig hyggelig plass å
samles for mange
Styrets innstilling
Styret foreslår at det i første omgang legges ut en avstemning på Vibbo der også øvrige
beboere kan stemme for å lodde stemningen. Dersom det er stor interesse kan gjerne
forslagsstiller - sammen med andre som ønsker å bidra - foreslå hvordan det praktisk
skal kunne gjennomføres med f.eks. plassering, etablering, vedlikehold/opprydning og
sikkerhet, samt hvordan man skal unngå at røyk trekkes inn i leilighetenes luftinntak (som
også kan utløse brannalarm). Forslaget kan da vurderes av styret eller foreslås som sak
til neste årsmøte.
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Forslag til vedtak 1
Det etableres en bålplass i hagen.
Forslag til vedtak 2
Det legges ut en avstemming på Vibbo som beskrevet i styrets innstilling.

Sak 6

Montering av markiser
Forslag fremmet av:
Kato Hansen
Krav til flertall:
Alminnelig (50%)

1. UTGANGSPUNKT
Sameiets styre nekter pr. i dag sameiere i alle andre etasjer enn 6. og 11. å montere
markise. Dette skjer under henvisning til en designmanualsom ifølge styret nedlegger
et de facto forbud mot dette.
2. BAKGRUNN
Jeg søkte 08.03.2021 om å få montere markise på min balkong i 8. etasje i Waldemars
Hage 6. Styrets balkongansvarlige svarte at det ikke var mulig, da det nå var innført
forbud mot markiser i alle andre etasjer enn 6. og 11. Hun oppga følgende forklaring:
«Tanken bak dette var visstnok at de som har balkong over får skygge av den. (…)
Arkitekten har derfor dessverre ikke godkjent markiser for de andre etasjene i bygget
da de vil stikke utenfor balkongen, noe de ikke ønsket.»
3. SAMEIETS BESTEMMELSER ANG. SOLAVSKJERMING
De opprinnelige vedtektene inneholdt kun en standardformulering om at tiltak for
solavskjerming måtte forhåndsgodkjennes av styret. Husordensreglene presiserte: «Det
tillates kun å sette opp markiser av merket Luxaflex SEMI NOVA eller tilsvarende
terrassemarkise, aluminiumsfarget, uten kappe. Stoff: Tempotest 94/15 eller tilsvarende.
Utvendige persienner tillates ikke.»
Det framgår av dette at den eneste typen solavskjerming som ikke var tillatt, var
utvendige persienner. Noe forbud mot markiser i visse etasjer eksisterte ikke. Dette
understøttes av det faktum at flere seksjoner i andre etasjer enn 6. og 11. har fått montere
terrassemarkise, f.eks. i 10. etasje i WH1 (begge sider av bygget) og i 4. etasje i WH6.
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På et ekstraordinært årsmøte 01.11.2018 ble så vedtekter og husordensregler endret
ved at de ovennevnte, spesifikke reglene for markiser o.l. ble erstattet med helt
generelle henvisninger til en såkalt designmanual. Bl.a. lød vedtektene fra da av: «Alle
forandringer (…) skal dokumenteresi en designmanual.» (min uthevelse)
4. DESIGNMANUALEN: HISTORIKK OG STATUS
En gjennomgang av sameiets dokumenter viser at styret på ordinært årsmøte våren
2018 foreslo og fikk tilslutning til at man i samarbeid med arkitektfirmaet for bygningene
skulle utarbeide et «arbeidsdokument» med – i første omgang – spesifikasjoner ang.
markiser og varmelamper. Man tok sikte på å presentere et førsteutkast på et planlagt
ekstraordinært årsmøte høsten 2018.
Protokollen fra sistnevnte møte, som altså ble holdt 01.11.2018, omtaler denne såkalte
designmanualen slik: «Den første utgaven utarbeidesav Dark arkitekter som i sin tid
tegnet byggene. De hadde dessverre ikke kommet helt i mål da denne innkallingen gikk
i trykken. Designmanualen blir lagt ut på sameiets hjemmeside når den er klar.» (min
uthevelse)
Nevnte ekstraordinære årsmøte vedtok: «Det etableresen designmanual som i første
omgang dekker markiser og varmelamper på balkong. Denne forankres i vedtekter og
ordensregler ved foreslåtte endringer i saksinformasjonen.» (mine uthevelser) Ifølge
en protokolltilførsel skulle styret jobbe videre med designmanualen, som altså på det
tidspunktet ikke var ferdig utarbeidet.
Som det framgår, var utkastet til designmanual ikke sendt ut til sameierne før møtet. Det
lå heller ikke på sameiets hjemmesider da jeg i fjor søkte om markisemontering. Jeg fikk
09.03.2021 oversendt dokumentet, som var åpenbart uferdig. Det omfattet markiser i 6.
og 11. etasje, men presiserte ikke noe forbud mot markiser i andre etasjer. Jeg registrerer
at designmanualen i etterkant blitt lagt ut på sameiets hjemmesider uten at sameierne
er blitt informert om dette.
Utkastet til designmanual ble muligens forelagt deltakerne på møtet 01.11.2018,
noe som imidlertid ikke framgår av protokollen. Det bemerkes i den forbindelse at
dette møtet ble avholdt primært i forbindelse med en reseksjonering av sameiets
biloppstillingsplasser og må antas å ha vært besøkt nesten utelukkende av seksjonseiere
som var berørt av denne. Disse utgjør under 1/5 av sameiet.
Manualen er aldri blitt aktivt presentert for seksjonseierne, langt mindre godkjent av et
kvalifisert flertall av dem. Dette ville vært mindre problematisk hvis den bare spesifiserte
og eksemplifiserte allerede eksisterende regler. Imidlertid innebærer dokumentet, slik
styret forstår og anvender det, et alvorlig og uberettiget inngrep i den enkelte
seksjonseiers normale råderett over sin eiendom.
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Situasjonen i dag er altså at styret under henvisning til et ikke sameiegodkjent dokument
gjør gjeldende et forbud mot markiser i alle andre etasjer enn 6. og 11. Et stort
antall sameiere blir på denne måten offer for en innskrenkning av retten til helt vanlig
tilretteleggelse av sin seksjon, og det uten noen forutgående eksplisitt bekjentgjøring
eller legitim godkjenning av denne innskrenkningen.
5. SAKEN I LYS AV EIERSEKSJONSLOVENS BESTEMMELSER
Eierseksjonsloven § 27 presiserer: «Det kan ikke inntas bestemmelser i vedtektene som
er egnet til å gi noen seksjonseiere eller utenforstående en urimelig fordel på andre
seksjonseieres bekostning.» En generell begrensning av markiser til 6. og 11. etasje,
som styret i dag ønsker å gjøre gjeldende, må anses som en urimelig og uberettiget
favorisering av seksjonene i disse etasjene.
I § 51 heter det: «Alle seksjonseiere må, enten på årsmøtet eller på et annet tidspunkt,
uttrykkelig si seg enige hvis sameiet skal kunne ta beslutning om (…) tiltak som går ut
over seksjonseiernes bo- eller bruksinteresser». Her er det store flertall av seksjonseiere
aldri blitt gjort kjent med innholdet i designmanualen og har dermed aldri kunnet
«uttrykkelig si seg enige» i ovennevnte begrensning.
Eierseksjonsloven suppleres av mer ulovfestede regler om forbud mot usaklig
og/eller urimelig forskjellsbehandling. Dette er relevant for vurderingen av styrets
argumentasjon i denne saken:
Som nevnt har styret avvist min søknad med følgende begrunnelse: «de som har balkong
over får skygge av den», samt at arkitekten(e) bak bygget, formodentlig under arbeidet
med utkastet til designmanual, «dessverre ikke (har) godkjent markiser for de andre
etasjene i bygget da de vil stikke utenfor balkongen, noe de ikke ønsket.»
Til dette bemerkes for det første at sameiet aldri er blitt bedt om å gi, langt mindre har
gitt, arkitektfirmaet som for snart 20 år siden tegnet boligkomplekset, noen fullmakt til
å innføre en slik begrensning. Arkitektfirmaet (og eventuelt utbyggeren) måtte i så fall
ha etablert en slik innskrenkning i forkant av markedsføringen av boligkomplekset, noe
som ikke er tilfelle.
For det andre må arkitekten(e)s eventuelle ønske om et forbud mot markiser som
stikker utenfor balkongen, overstyres av seksjonseiernes behov for og ønske om å
få montert slike. Arkitektens «ønske» er basert på subjektive, estetiske kriterier og
framstår som usaklig. Eksempelvis har et stort antall sammenliknbare boligkomplekser i
våre nærområder slike markiser.
Et saklig argument for å tillate markiser i alle etasjer er derimot det faktum at sola omtrent
halve året (februar-april og september-november) står så lavt på himmelen at balkongen
over ikke gir adekvat solavskjerming i leilighetene. Dette kombinert med at golvvarmen
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må være på i disse periodene, gjør at det på dagtid ofte blir uholdbart varmt innendørs,
noe varmesystemet neppe kan ha godt av.
Styrets innstilling
Markiser har alltid vært søknadspliktige. I de opprinnelige husordensreglene var det
kun føringer for hvordan markisene skulle se ut. Styret måtte ta hensyn til disse ved
eventuell søknad, men det stod ingenting om plassering. For å unngå tilfeldige (og
potensielt uheldige) plasseringer fra vilkårlige styrer, ble derfor Dark Arkitekter (som
har tegnet byggene i sameiet) bedt om å tegne inn hvordan markiser kan plasseres
over de forskjellige balkongtypene. Vi mottok da kun forslag for balkonger som ikke
har overliggende balkong. Den arkitektfaglige forklaringen var at ingen markiser bør
stikke lenger ut enn balkongenes "ytre liv". Ved montering i balkongen over vil man
altså aldri kunne bruke markisen. Da gir det heller ikke mening å montere markise der.
Styret har derfor heller ikke undersøkt nærmere om det kan være utfordringer knyttet til
balkongenes bæreevne, vedlikehold og sikkerhet ved slik montering som bl.a. medfører
punktering av betongen/fasaden.
For solskjerming til leiligheter som ikke kan ha markise har Dark Arkitekter foreslått at
smart/intelligent glass kan være et godt alternativ når dette blir mer vanlig og prisene
blir lavere. Dette vil kunne justere både lysmengde/blending og varme. Kanskje det er
på tide å sjekke hva som finnes til hvilken pris nå? Alternativt vil innvendig solskjerming
være et alternativ dersom det primært er lysmengde/blending som ønskes kontrollert.
For solskjerming ute på balkongen vil det være mulig med en mobil parasoll e.l., men av
sikkerhetsgrunner er selvfølgelig viktig at disse (i likhet med markiser) kun benyttes når
det ikke er vind.
Utkastet til designmanualen ble lagt ut på whage.no (forløperen til Vibbo) før det
ekstraordinære årsmøtet. Ved overgang til Vibbo ble dessverre dette vedlegget ikke
med. Da vi ble gjort oppmerksom på dette ble det foretatt en tekstkorrektur (for å fjerne
utkast-stempelet) før dokumentet ble publisert.
Styret mener det ikke er forsvarlig å overstyre arkitektenes vurdering så lenge det ikke
gjelder saklig god grunn (f.eks. midlertidige nødvendige tiltak for universell utforming).
Det er uansett nyttig å kjenne årsaken(e) til at de ikke har foreslått plassering over alle
balkonger.
Det at det finnes eksempler på markiser som ikke følger designmanualen betyr ikke at
disse har blitt søkt om og/eller godkjent av styret før montering. Vi kjenner ikke til noen
slike tidligere godkjente tiltak som bryter med designmanualen.
Styret støtter ikke eiers forslag og foreslår derfor alternativt forslag til votering.
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Forslag til vedtak 1
Fra forslagsstiller: Anledning til montering av markise utvides til alle etasjer med
umiddelbar virkning. I leiligheter med overliggende balkong monteres markisen slik
eksisterende markiser er montert i Waldemars Hage 1 og 6. Markisen bør være av merket
Luxafles SEMI NOVA eller tilsvarende terrassemarkise, aluminiumsfarget, uten kappe.
Stoff: tempotest 94/15 eller tilsvarende. Den såkalte designmanualen oppdateres i tråd
med ovenstående og legges fram for neste årsmøte for endelig godkjenning.
Forslag til vedtak 2
Fra styret: Styret ber Dark Arkitekter om en skriftlig beskrivelse av årsak til at de
kun anser de nåværende alternativene som riktige for markiser. Samtidig kan de
illustrere hvordan eventuell strømtilførsel skal gjennomføres på en enhetlig måte.
Designmanualen oppdateres med disse opplysningene. Markiser som ikke oppfyller
beskrivelse i designmanualen må demonteres. Dette utføres av sameiet dersom det mot
formodning foreligger dokumentert skriftlig godkjenning fra styret fra før montering.
Ellers må markisen demonteres av profesjonell aktør for seksjonseiers regning.
Vedlegg
2. WH_markisesak_vedlegg_bilder.pdf

Sak 7

Valg av tillitsvalgte
Valgkomiteen har mottatt interesserte kandidater til styreverv. Noen ønsker gjenvalg og
noen er nye.
Medlemmene i dagens styre og styreleder har arbeidet godt sammen og har flere
store oppgaver som det er ønskelig å ferdigstille. Det har vært ønskelig fra styreleders
side at noen andre overtar styreledervervet, men han stiller seg til disposisjon som
styremedlem.
Valgkomiteen har valgt å innstille i trå med dette.
Innstilling
Nye medlemmer til sameiets valgkomite bes melde sin interesse på årsmøtet.

Roller og kandidater
Valg av 1 styreleder Velges for 1 år
Følgende stiller til valg som styreleder:
• Sebastian Haver

Valg av 2 styremedlem Velges for 2 år
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Følgende stiller til valg som styremedlem:
• Cathrine Munkvold
• Ståle Lyngaas

Valg av 2 varamedlem Velges for 1 år
Følgende stiller til valg som varamedlem:
• Steinar Berntsen
• Terje Andre Olsen
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ÅRSRAPPORT FOR 2021
Tillitsvalgte
Siden forrige ordinære årsmøte har sameiets tillitsvalgte vært:
Styret
Leder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Ståle Lyngaas
Helene Carlsen
Catherine Munkvold
Jan Endre Raknes
Andreas Sørensen

Valgt
2021-2022
2020-2022
2020-2022
2021-2023
2021-2023

Varamedlem
Varamedlem

Ehsan Amini
Sebastian Haver

2021-2022
2021-2022

Valgkomiteen
Laila Apeland
Terje Andre Olsen
Liv Skaug

2021-2022
2021-2022
2021-2022

Styrets medlemmer består i dag av 3 menn og 2 kvinner.
Generelle opplysninger om Sameiet Waldemars Hage 1
Sameiet består av 254 seksjoner.
Sameiet Waldemars Hage 1 er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med
organisasjonsnummer 988154962, og ligger i bydel Grünerløkka i Oslo kommune med
følgende adresse:
Waldemars Hage 1-6
Gårdsnummer: 218 og bruksnummer: 100
Med eierseksjon forstås sameieandel i bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av
bolig eller annen bruksenhet i eiendommen.
Sameiet driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter.
Sameiet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Styret
er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad.
Sameiet Waldemars Hage 1 har ingen ansatte
Forretningsførsel og revisjon
Forretningsførselen er utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS i henhold til kontrakt.
Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS.
Sameiets revisor er BDO AS.

Vedlegg 1
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Styrets arbeid
Uforutsigbarheten rundt strømpriser - og dermed også fjernvarmepriser - har alltid gjort
budsjettering utfordrende, men har vært ekstra krevende for styret i denne perioden.
Fjernvarmekostnadene utgjør nemlig en veldig stor andel av felleskostnadene, slik at avvik
raskt påvirker øvrige budsjettposter i betydelig grad. I 2020 ga lave strømpriser en “bonus”
som kunne dekke en stor uforutsett ekstrakostnad, men i 2021 så vi etterhvert at
fjernvarmekostnadene kom til å bli rekordstore. Det var fare for at vi ville miste likviditeten
selv om vi holdt igjen på andre budsjettposter. Styret brukte derfor prognosene (som vi
oppdaterer fortløpende for se hvordan vi ligger an) til å anslå hvor mye høyere kostnadene
ville bli enn budsjettert i 2021, og vedtok på høsten at dette måtte kreves inn
ekstraordinært for å opprettholde sameiets arbeidskapital og likviditet. På tidspunktet for
innkreving var dette beløpet ca. 1.000.000. Strømprisene gjorde et ytterlige uventet byks
helt på tampen av året. Det så derfor i perioder ut som vi ville få en ytterligere
kostnadssprekk på ca. 200.000. Fasiten ble til slutt ca. 100.000. Vi skulle altså ha krevd
inn 1.100.000. Men dette avviket klarte vi å holde igjen på andre budsjettposter. Styret
klaget også til NVE på Fortum Oslo Varmes fjernvarmepriser i 2021, men fikk ikke
medhold da NVE mente det var innenfor kravene i energiloven § 5-5. (NVE utreder forslag
til et mer samfunnsmessig rasjonelt regelverk for hvordan fjernvarmetariffene kan utformes
og vi håper det blir gunstigere for sameier som vårt med tilknytningsplikt på sikt, ved at det
f.eks. legges til grunn et kostprisprinsipp.)
For å unngå at styret alltid må være dyktigere enn de beste strømanalytikere for å få et
riktig budsjett, har fjernvarmekostnadene fra 2022 blitt flyttet til et eget underregnskap med
et akontobeløp per måned. Beløpet vil blir justert og avregnet fortløpende slik at de
faktiske kostnadene blir innkrevd innenfor hvert regnskapsår. Dermed vil ikke lenger
varierende fjernvarmepriser og -forbruk påvirke øvrige budsjettposter. Våren 2022
monteres pilotinstallasjoner av energimålere for individuell måling og avregning (med
mulighet for frivillig tilvalg for bedre varmestyring). Dette vil kunne gi pristilbud på
installasjon i alle leiligheter uten store forbehold/overraskelser. Tallunderlaget kan brukes i
neste styreperiode til å vurdere om vedtakene i det ekstraordinære årsmøtet i 2018 kan
gjennomføres høsten 2022. Da vil i så fall dagens underregnskap kun være en midlertidig
overgang til at hver seksjonseier betaler for faktisk eget forbruk (i stedet for sin andel/brøk
av totalforbruket basert på leilighetens størrelse). Strømkostnader til fellesområdene vil
fortsatt være en utfordring budsjettmessig, og som i 2021 vil styret videreføre fokus på
reduksjon av strømforbruket i fellesområder bl.a. gjennom stadig mer bruk av LED.
De planlagte nødvendige/akutte vedlikeholdsoppgavene som ikke inngikk i
vedlikeholdsnøkkelen ble gjennomført innenfor budsjett med bistand fra Obos Prosjekt i
2021. Bistand fra Obos Prosjekt til å revidere vedlikeholdsnøkkelen i 2021 (slik at den kan
bli mer levende og bedre ta høyde for mer akutte behov) måtte utsettes til 2022.
Budsjettmidlene som var satt av til planlegging og gjennomføring av dette var noe av det
som måtte holdes igjen på grunn av de høye energikostnadene. Selv om de økte
fjernvarmekostnadene i stor grad ble kompensert med den ekstraordinære innkrevingen,
fikk vi også strømkostnader på ca. 200.000 over budsjett. I 2022 har vi satt av et budsjett
på 500.000 til gjennomføring av tiltak i vedlikeholdsnøkkelen. Dette er samme beløp som
var satt av til de andre planlagte tiltakene vi fikk bistand til fra Obos Prosjekt i 2021. Ved
revidering av vedlikeholdsnøkkelen i løpet av de neste månedene kan det tenkes at det
avdekkes at beløpet må være høyere for å gjøre flere ting som henger sammen samtidig
(for å slippe samme rigg flere ganger). Dersom det da ikke er noe å hente fra andre
budsjettposter, kan det forhåpentligvis løses ved at disse arbeidene gjennomføres i
Vedlegg 1

12 av 43

BESKYTTET

1150 Årsrapport.pdf

3

Sameiet Waldemars Hage 1

årsskiftet 2022/2023 slik at kostnadene kan fordeles mellom regnskapsårene slik at det
ikke blir behov for en ekstra innkreving.
Som omtalt i fjor hadde vi et stort regnskapsmessig overskudd i 2020 fordi kostnader vi
hadde tatt høyde for i 2020 ikke kunne bli avsatt. Derfor budsjetterte vi med et tilsvarende
underskudd i 2021. Dermed endte arbeidskapitalen på tilsvarende nivå som i foregående
år (ca. 1.000.000) pr. 31.12.2021.
Følgende har blitt utført av styret i løpet av den siste styreperioden:
● 12 styremøter (totalt over 50 vedtak) og flere arbeidsmøter
● Beboermøte (november 2021)
● Mange befaringer, møter, aktiv oppfølging og øvrig korrespondanse med sameiets
eksisterende og potensielle tjenesteleverandører
● Behandlet over 2600 meldingstråder (henvendelser fra eiere/beboere) via e-post og
Vibbo
● Forbedret innholdet på Vibbo fortløpende (temasider og nyheter)
● Sendt mange forslag til forbedringer i Vibbo-løsningen til Obos (inkl. møter med
prosjektledelsen)
● Reforhandlet billigere forsikringspremie for 2022
● Oppgradert belysning i garasje, samt installert/reparert flere bevegelsessensorer
● Forbedret brannstyring på heis
● Oppgradert alarm på samtlige heiser til 4G grunnet utfasing av fasttelefoni
● Fulgt opp daglige/ukentlige vekterrapporter (inkl. dokumentert husbråk)
● Behandlet søknader fra seksjonseiere
● Koordinert garasjevask med brukerne av plassene
● Administrert serviceleilighet-bookinger (og byttet bookingløsning)
● Oppgradert den fjerde serviceleiligheten som er på langtidsutleie
● Sjekket teknisk utstyr i leiligheter for å se hva vi enten bør forklare bedre på Vibbo
eller innhente påmeldingstilbud for utbedring av (begrenset omfang også dette året
p.g.a. covid-19), samt bistått med utbedring av feil på utstyr i leilighet via Vibbokorrespondanse
● Programmert nøkkelbrikker
● Oppdatert navn i porttelefon-tablå ved bestillinger av postkasseskilt
● Oppdatert porttelefon-oppsett ved endring av hjemmetelefonnummer
● Oppdatert tilgang til garasje via brikke og mobilløsning
● I sluttforhandling med aktører som kan tilby moderne alternativer til dagens
porttelefon (avklaring rundt integrasjon mot eksisterende nøkkelbrikkesystem
gjenstår)
● Gjennomført dugnad
● Gjennomført opprydding i sykkelstativer og sykkelboder
● Fulgt opp reklamasjon mot utbygger
● Fulgt opp reklamasjoner på tidligere vedlikeholdsarbeid
● Fulgt opp skader ved ekstremvær
● Praktisk oppfølging av eksisterende serviceavtaler
● HMS-internkontroll
● Kontrollert alle fakturaer grundig
● Bistått arbeidsgruppen for leiligheter med manglende byggetillatelse der styret har
hatt anledning (men sameiet står ikke som tiltakshaver for søknad fra eierne det
gjelder)
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● Laget, signert og registrert kontrakter for leie av ekstra bod og mc-plasser
● Undersøkt videre hvem som kan (eller er interessert i å) levere hyllevare basert på
egenutviklet prototype for smartere varmestyring for leiligheter
Seksjonseiere og beboere holdes forøvrig løpende orientert på sameiets digitale
informasjonskanaler. Dette er for tiden Vibbo fra Obos.
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KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2021
Styret mener at årsregnskapet gir et riktig bilde av sameiets eiendeler og gjeld, finansielle
stilling og resultat. Informasjon om sameiets forventede økonomiske utvikling er omtalt i
årsrapportens punkt om budsjett for 2022.
Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2021 er satt opp under
denne forutsetning.
Inntekter
Driftsinntekter i 2021 var til sammen kr 11 163 498.
Dette er ca kr 1 005 000 høyere enn budsjettert og skyldes ekstraordinær innkreving til
dekning av økte fjernvarmekostnader. Disse inntektene fremgår av note 3 sammen med
sameiets øvrige andre inntekter utover felleskostnader.
Kostnader
Driftskostnadene i 2021 var til sammen kr 11 645 426.
Dette er ca kr 1 012 000 høyere enn budsjettert og skyldes i hovedsak økte
energikostnader. Se for øvrig styrets arbeid for nærmere redegjørelse.
Regnskapet viser lavere drift og vedlikeholdskostnader enn budsjettert, årsaken er at
styret har tatt høyde for de uvanlig høye energikostnadene etter sommeren.
Resultat
Årets resultat fremkommer i resultatregnskapet som et underskudd, i henhold til budsjett,
på kr 426 811, og foreslås dekket ved overføring fra egenkapital.
Kommentarer til sameiets arbeidskapital pr. 31.12.2021.
Arbeidskapitalen fremkommer i balansen ved å trekke kortsiktig gjeld fra omløpsmidler og
viser sameiets likviditet. Arbeidskapitalen pr. 31.12.2021 var kr 1 095 561. Styret utviser
god kostnadskontroll og har med bakgrunn i de økte fjernvarmekostnader foretatt
økonomiske grep vedrørende neste års budsjett for å ivareta sameiets likviditet.
Neste års budsjett er nærmere omtalt under avsnittet” Kommentarer til budsjett for 2022”.
For øvrig vises det til de enkelte tallene i resultatregnskapet, balansen og notene.
Styret er ikke kjent med hendelser etter 31.12.2021 som påvirker regnskapet i vesentlig
grad.
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KOMMENTARER TIL BUDSJETT FOR 2022
Til orientering for årsmøtet legger styret fram budsjettet for 2022.
Tallene er vist i kolonnen til høyre i resultatregnskapet.
Drift og vedlikehold
I posten drift og vedlikehold er det beregnet kr 500 000 til større vedlikehold som omfatter
implementering av punkter fra vedlikeholdsnøkkel. Eventuelle andre akutte utbedringer vil
få prioritet.
Kommunale avgifter i Oslo kommune
Oslo Kommune la i sitt budsjettforslag høsten 2021 til grunn en økning på 6,5 % for vann
og avløp. Renovasjonsgebyret reguleres med 1%.
Energikostnader
Energikostnadene har historisk sett har vært variable og er vanskelige å anslå. For å få
kontroll på sameiets fjernvarmekostnader har styret besluttet at det kreves inn et
særskilt akontobeløp fra hver seksjon (som kan fluktuere gjennom året). iht. sameiets
fordelingsnøkkel. Beløpet er vurdert satt til et nivå som sammenfaller med historisk
forbruk for den enkelte periode akkumulert med kjent kwh-pris. Styret vil besørge
oppgjør hvert kvartal opp mot sameiets faktiske kostnader. Fjernvarmekostnader
fremgår derfor ikke lenger av budsjettet.
Forsikring
Styret har reforhandlet forsikringsavtalen, noe som har medført en reduksjon i premie mot
foregående år med ca kr 39 500.
Lån
Sameiet Waldemars Hage 1 har lån i OBOS Banken med flytende rente.
For opplysninger om opprinnelig lånebeløp og restsaldo henvises til note 16 i regnskapet.
Felleskostnader
I budsjettet har styret tatt hensyn til ovennevnte, samt øvrige prisendringer knyttet til
produkter og tjenester sameiet anskaffer. Dette danner grunnlaget for foreløpig
fastsettelse av felleskostnader for 2022.
Budsjettet er basert på 5 % økning av felleskostnadene fra 01.01.22. Fra samme dato ble
bodleie regulert opp med 2,5%.
Fra 1. juni blir andel felleskostnader regulert opp med 3,5%.
Som omtalt tidligere i rapporten, så har styret besluttet å trekke ut fjernvarmekostnad som
et særskilt beløp over felleskostnadene. Konsekvensene er at dette trekkes ut av
budsjetterte felleskostnader for 2022 og derfor fremstår som lavere for 2022 enn tidligere
år.
For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet.
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Uavhengig revisors beretning
Til årsmøtet i Sameiet Waldemars Hage 1
Konklusjon
Vi har revidert årsregnskapet til Sameiet Waldemars Hage 1.

•
•
•

Balanse per 31. desember 2021
Resultatregnskap 2021
Noter til årsregnskapet,
herunder et sammendrag av
viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening:
•
•

Oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
Gir årsregnskapet et rettvisende bilde av
sameiets finansielle stilling per 31. desember
2021, og av dets resultat for regnskapsåret i
samsvar med regnskapslovens regler og god
regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene International
Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er
beskrevet nedenfor under Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er
uavhengige av selskapet slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for
Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av the
International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre
øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår
vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.
Andre forhold
Budsjettallene som fremkommer i årsregnskapet er ikke revidert.
Annen informasjon
Styret og forretningsfører (ledelsen) er ansvarlig for annen informasjon. Annen informasjon består
av Årsrapport.
Vår konklusjon om årsregnskapet ovenfor dekker ikke annen informasjonen.
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese annen informasjon.
Formålet er å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom annen informasjon og
årsregnskapet og den kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen av årsregnskapet, eller
hvorvidt informasjon i annen informasjon ellers fremstår som vesentlig feil. Vi har plikt til å
rapportere dersom annen informasjon fremstår som vesentlig feil. Vi har ingenting å rapportere i så
henseende.
Styret og forretningsførers ansvar for årsregnskapet
Styret og forretningsfører (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og 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.
Vedlegg
1
av 43
Uavhengig
revisors beretning Sameiet Waldemars Hage 1 - 17
2021

1150
Årsrapport.pdf
side
1 av 2

Penneo Dokumentnøkkel: V6Z3G-VZE33-ELGM2-G0DVP-EG254-FDDUP

Årsregnskapet består av:

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til sameiets evne til fortsatt drift og
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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
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RESULTATREGNSKAP
Note
DRIFTSINNTEKTER:
Innkrevde felleskostnader
Andre inntekter
SUM DRIFTSINNTEKTER
DRIFTSKOSTNADER:
Personalkostnader
Styrehonorar
Revisjonshonorar
Forretningsførerhonorar
Konsulenthonorar
Drift og vedlikehold
Forsikringer
Kommunale avgifter
Energi/fyring
TV-anlegg/bredbånd
Andre driftskostnader
SUM DRIFTSKOSTNADER

Regnskap Regnskap
2021
2020

Budsjett
2021

Budsjett
2022

2 10 137 660 10 138 436 10 158 000 8 537 000
3 1 025 838
3 823
0
0
11 163 498 10 142 259 10 158 000 8 537 000

4
5
6

-42 300
-300 000
-20 920
-307 145
-33 100
-2 329 002
-661 807
-1 885 927
-3 607 086
-1 310 640
-1 147 500
-11 645 426

-30 300
-300 000
-30 835
-299 655
-23 820
-2 109 685
-575 245
-1 874 377
-1 664 479
-1 310 640
-1 155 789
-9 374 826

-42 000
-300 000
-22 000
-305 000
-70 000
-2 615 000
-661 000
-1 858 000
-2 320 000
-1 310 000
-1 130 000
-10 633 000

-42 000
-300 000
-20 000
-312 000
-70 000
-2 203 000
-622 500
-1 956 000
-392 000
-1 311 000
-1 158 000
-8 386 500

-481 928

767 433

-475 000

150 500

96 951
-41 833
55 118

95 771
-53 832
41 939

80 000
-87 000
-7 000

80 000
-87 000
-7 000

ÅRSRESULTAT

-426 811

809 372

-482 000

143 500

Overføringer:
Til opptjent egenkapital
Fra opptjent egenkapital

0
-426 811

809 372
0

7
8
9
10
11

DRIFTSRESULTAT
FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER:
Finansinntekter
12
Finanskostnader
13
RES. FINANSINNT./-KOSTNADER
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BALANSE
Note

2021

2020

14
15

300 000
3 371 214
3 671 214

300 000
3 371 214
3 671 214

OMLØPSMIDLER
Restanser på felleskostnader
Kundefordringer
Forskuddsbetalte kostnader
Driftskonto OBOS-banken
Sparekonto OBOS-banken
SUM OMLØPSMIDLER

11 812
68 429
55 834
2 036 019
233 607
2 405 701

15 242
20 186
54 611
881 819
1 620 759
2 592 616

SUM EIENDELER

6 076 915

6 263 831

1 663 403
1 663 403

2 090 214
2 090 214

3 103 373
3 103 373

3 251 565
3 251 565

144 755
1 012 015
485
152 884
1 310 140

90 035
774 143
479
57 395
922 052

6 076 915
0
0

6 263 831
0
0

EIENDELER
ANLEGGSMIDLER
Aksjer og andeler
Langsiktige fordringer
SUM ANLEGGSMIDLER

EGENKAPITAL OG GJELD
EGENKAPITAL
Opptjent egenkapital
SUM EGENKAPITAL
GJELD
LANGSIKTIG GJELD
Pante- og gjeldsbrevlån
SUM LANGSIKTIG GJELD
KORTSIKTIG GJELD
Forskuddsbetalte felleskostnader
Leverandørgjeld
Påløpte renter
Annen kortsiktig gjeld
SUM KORTSIKTIG GJELD

16

17

SUM EGENKAPITAL OG GJELD
Pantstillelse
Garantiansvar
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Oslo, 22.03.2022
Styret i Sameiet Waldemars Hage 1
Ståle Lyngaas/s/

Helene Carlsen/s/

Jan Endre Raknes/s/

Catherine Munkvold/s/
Andreas Sørensen/s/

NOTE: 1
REGNSKAPSPRINSIPPER
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god
regnskapsskikk for små foretak.
INNTEKTER
Inntektene inntektsføres etter opptjeningsprinsippet.
HOVEDREGEL FOR KLASSIFISERING OG VURDERING AV EIENDELER OG GJELD
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år.
Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes
til anskaffelseskost. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på
etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til
virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld
balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Andre varige driftsmidler
balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid.
FORDRINGER
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for
avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger
av de enkelte fordringene.
SKATTETREKKSKONTO
Selskapet har egen separat skattetrekkskonto i OBOS-banken. Innskuddet tilhører
myndighetene og kan ikke disponeres fritt.
NOTE: 2
INNKREVDE FELLESKOSTNADER
Felleskostnader
Internett
Bod
Garasje
MC-plass
SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER

8 639 892
1 310 640
89 978
88 200
35 813
10 164 523

REDUKSJON GRUNNET TOMME LEIEFORHOLD
MC-plass
Bod
SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER

-14 392
-12 471
10 137 660

Vedlegg 1

22 av 43

BESKYTTET

1150 Årsrapport.pdf

14

Sameiet Waldemars Hage 1

NOTE: 3
ANDRE INNTEKTER
Erstatning, stopp på kommunalt avløp
Dugnad
Ekstraordinær innkreving
Regnskapskorrigeringer
Lyspærer
Salg av nøkler
Ekstra kjellerbod
SUM ANDRE INNTEKTER

11 446
12 150
1 000 048
35
300
1 000
859
1 025 838

NOTE: 4
PERSONALKOSTNADER
Arbeidsgiveravgift
-42 300
SUM PERSONALKOSTNADER
-42 300
Det har verken vært ansatte eller lønnsutbetalinger i selskapet gjennom året. Selskapet er
derav ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.
Arbeidsgiveravgiften knytter seg til styrehonoraret.
NOTE: 5
STYREHONORAR
Honorar til styret gjelder for perioden 2020/2021, og er på kr 300 000.
NOTE: 6
REVISJONSHONORAR
Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr 20 920.
NOTE: 7
KONSULENTHONORAR
Juridisk bistand
Tilleggstjenester, OBOS Eiendomsforvaltning AS
Ingeniørplan AS
Asplan Viak AS
SUM KONSULENTHONORAR
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NOTE: 8
DRIFT OG VEDLIKEHOLD
OBOS Prosjekt AS
Oslo Byggentreprenør
SUM STØRRE BYGNINGSMESSIGE VEDLIKEHOLD
Drift/vedlikehold bygninger
Drift/vedlikehold VVS
Drift/vedlikehold elektro
Drift/vedlikehold utvendig anlegg
Drift/vedlikehold heisanlegg
Drift/vedlikehold brannsikring
Drift/vedlikehold ventilasjonsanlegg
Drift/vedlikehold garasjeanlegg
Egenandel forsikring
Kostnader dugnader
SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD

-97 500
-367 131
-464 631
-152 554
-253 772
-162 800
-173 207
-730 772
-241 370
-53 087
-74 582
-20 000
-2 228
-2 329 002

NOTE: 9
KOMMUNALE AVGIFTER
Vann- og avløpsavgift
Renovasjonsavgift
SUM KOMMUNALE AVGIFTER

-922 546
-963 380
-1 885 927

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

-405 286
-3 201 801
-3 607 086

NOTE: 11
ANDRE DRIFTSKOSTNADER
Lokalleie
Container
Skadedyrarbeid (forebyggende)
Lyspærer og sikringer
Vaktmestertjenester
Vakthold
Renhold ved firmaer
Andre fremmede tjenester
Andre kontorkostnader
Porto
Bankgebyr
SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER

-1 500
-25 788
-18 750
-25 576
-363 300
-203 025
-483 644
-10 632
-5 419
-3 432
-6 433
-1 147 500
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NOTE: 12
FINANSINNTEKTER
Renter av sparekonto i OBOS-banken
Renter av for sent innbetalte felleskostnader
Kundeutbytte fra Gjensidige
Renteinntekter på lån til s1297

1 402
327
71 066
24 156
96 951

SUM FINANSINNTEKTER
NOTE: 13
FINANSKOSTNADER
Andel renter Waldemars Hage Serviceleiligheter AS

45 000
-86 794
-39
-41 833

Renter og gebyr på lån i OBOS-banken
Renter på leverandørgjeld
SUM FINANSKOSTNADER

NOTE: 14
AKSJER OG ANDELER
Selskapet eier aksjer i Waldemars Hage Serviceleiligheter AS. Denne investeringen er
regnskapsført etter kostmetoden, dvs. at de er bokført til opprinnelig kjøpspris.
Antall aksjer: 1 000. Pålydende a kr 100,-. Balanseført verdi: 300 000,Aksjekapitalen i Waldemars Hage Serviceleiligheter AS er oppført til kr 100 000 etter fusjon.
Den opprinnelige aksjekapitalen fra de overdragende selskapene på kr 200 000,- er ført som
overkursfond.
NOTE: 15
LANGSIKTIGE FORDRINGER
Lån til Waldemars Hage Serviceleiligheter AS, låneavtale 02.06.2009.
Opprinnelig 2008
4 775 000
Nedbetalt tidligere år
-3 089 076
Nedbetalt i år
-76 837
1 609 087
Lån til Waldemars Hage Serviceleiligheter AS
Lånet er et annuitetslån med avdragsfri periode på 8 år.
Renter: normrente, løpetid 30 år
Opprinnelig 2015
Økning påløpte avdrag tidligere år
Økning påløpte avdrag i år

1 762 127
3 371 214

SUM LANGSIKTIGE FORDRINGER
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NOTE: 16
PANTE- OG GJELDSBREVLÅN
OBOS-banken
Rentesatsen pr. 31.12.21 var 2,85 %. Løpetiden er 23 år.
Opprinnelig 2015
-3 958 582
Nedbetalt tidligere
707 017
Nedbetalt i år
148 192
-3 103 373
-3 103 373

SUM PANTE- OG GJELDSBREVLÅN
NOTE: 17
ANNEN KORTSIKTIG GJELD
Arbeidsgruppe ifbm. leiligheter med manglende byggetillatelse:
A-konto 2020
A-konto 2021
Kostnader 2020
Kostnader 2021
Betalt for mye av seksjonseierne (overføres 2022)
SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD
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Annen informasjon om sameiet
Vibbo
Du kan finne informasjon om boligselskapet og ditt boforhold ved å logge deg inn på
Vibbo.no. Her finner du oversikt over din bolig, felleskostnader og annen nyttig
informasjon. I tillegg er det en enkel kanal for å kunne kommunisere med styret.
Retningslinjer for styrearbeid
Styret har vedtatt retningslinjer for styrearbeid som klargjør de krav som stilles til de
tillitsvalgte. Retningslinjene omhandler styreansvar knyttet til forvaltning av økonomiske
verdier, habilitet, taushetsplikt, honorering og håndtering av utbetalinger.
Vaktmester
Sameiet har inngått vaktmesteravtale for fellestjenester i sameiet med Espen Lie
Eiendomsservice AS. Kontaktperson Espen Lie tlf: 909 87 525. Dersom ikke annet er
avtalt med styret på forhånd, må seksjonseier påregne å måtte betale for tjenesten selv.
Vektertjeneste
Sameiet har avtale med Securitas AS om bomiljøtjeneste. Dersom beboer har behov for
assistanse kan vektertjenesten kontaktes på 22 97 10 70.
Renhold
Sameiet har avtale med Skandinaviske Renhold AS om renhold av fellesarealene (det er
de samme renholdere som tidligere, men annet selskapsnavn).
Forsikring
Sameiets eiendommer er forsikret i Gjensidige Forsikring med polisenummer 85860226.
Forsikringen dekker bygningene og fellesareal. Forsikringen dekker også veggfast utstyr,
bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig. Oppstår det
skade i leiligheten, skal seksjonseier sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig og
prøve å kartlegge årsaken til skaden. Skaden meldes til forsikringsavdelingen i OBOS
Eiendomsforvaltning AS på telefon 22868398, eller e-post forsikring@obos.no.
Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig
håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller
betalt av forsikringsselskapet.
Selv om sameiets forsikring brukes, kan seksjonseier belastes hele eller deler av
egenandelen dersom forholdet ligger innenfor seksjonseiers ansvar.
Den enkelte seksjonseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og
løsøre.
Brannsikringsutstyr
Ifølge forskrift om brannforebygging skal alle boliger ha minst én godkjent røykvarsler i
hver etasje, samt manuelt slokkeutstyr i form av pulverapparat eller brannslange. Det er
sameiets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er seksjonseiers ansvar å
sørge for tilsyn og kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette
til styret.
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HMS – Helse, miljø og sikkerhet
Internkontroll innebærer at sameiet er pålagt å vurdere risiko, planlegge, organisere,
utføre, vedlikeholde og dokumentere forhold knyttet til helse, miljø og sikkerhet.
Styret ivaretar internkontrollen av blant annet brannvern, felles elektrisk anlegg og
lekeplassutstyr. Har sameiet ansatte må det også oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven om
vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet. Ved innkjøp av tjenester og ved dugnad er det
spesielle rutiner som sikrer forsvarlig HMS.
Avtale om leveranse av elektrisk kraft
OBOS Eiendomsforvaltning AS har fremforhandlet en kraftavtale med Entelios på vegne
av selskapene. Sameiet Waldemars Hage 1 er tilsluttet avtalen med kraftleveranse til våre
fellesanlegg.
Fjernvarme
Sameiet Waldemars Hage 1 får levert fjernvarme fra Fortum Oslo Varme AS.
Energimerking
Ved salg eller utleie av boliger skal det utarbeides en energiattest. På
www.energimerking.no kan seksjonseieren utarbeide energiattest for sin bolig.
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ÅRSMØTET 2022 I SAMEIET WALDEMARS HAGE: VEDLEGG TIL MARKISESAK

1. EKSEMPLER PÅ MARKISER I ANDRE ETASJER ENN 6. OG 11. I SAMEIET WALDEMARS HAGE
WALDEMARS HAGE 6, 4. ETASJE:

WALDEMARS HAGE 1, 10. ETASJE:

2. EKSEMPLER PÅ MARKISER SOM «STIKKER UTENFOR BALKONGEN» I EN REKKE
SAMMENLIKNBARE BOLIGKOMPLEKSER I NÆROMRÅDET (LANGS AKERSELVA MOT NYDALEN)

Vedlegg 2

29 av 43

WH_markisesak_vedlegg_bilder.pdf

Vedlegg 2

30 av 43

WH_markisesak_vedlegg_bilder.pdf

Vedlegg 2

31 av 43

WH_markisesak_vedlegg_bilder.pdf

Vedlegg 2

32 av 43

WH_markisesak_vedlegg_bilder.pdf

Vedlegg 2

33 av 43

WH_markisesak_vedlegg_bilder.pdf

Vedlegg 2

34 av 43

WH_markisesak_vedlegg_bilder.pdf

Vedlegg 2

35 av 43

WH_markisesak_vedlegg_bilder.pdf

Vedlegg 2

36 av 43

WH_markisesak_vedlegg_bilder.pdf

Vedlegg 2

37 av 43

WH_markisesak_vedlegg_bilder.pdf

Vedlegg 2

38 av 43

WH_markisesak_vedlegg_bilder.pdf

Vedlegg 2

39 av 43

WH_markisesak_vedlegg_bilder.pdf

REGISTRERINGSBLANKETT

Deltagelse på digitalt årsmøte 2022
Det ordinære årsmøte blir avholdt digitalt på vibbo.no. Dette skjemaet er for deg som
ikke har mulighet til å avgi stemme digitalt.
Årsmøtet åpnes 4.04.22 og er åpent for avstemning i 3 dager
Siste dato for avstemning er 8.04.22
Selskapsnummer: 1150

Selskapsnavn: Sameiet Waldemars Hage 1

BRUK BLOKKBOKSTAVER
Leilighetsnummer:

Navn på eier(e):

Signatur:

Fullmakt
I fysisk møte hvor det blir anledning til å levere stemmeseddel, kan eier møte ved
fullmektig. En fullmakt kan trekkes tilbake når som helst.
Eier gir herved fullmakt til:
Fullmektigens navn:

Leilighetsnummer:

Navn på eier(e):
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Avstemning
Du stemmer ved å krysse av i boksen til venstre for ønsket alternativ.

Sak 1

Godkjenning av møteinnkallingen

Møteinnkallingen godkjennes
For
Mot

Sak 2

Valg av protokollvitner

Bjørn Brede Ekker og Stian Jacobsen er valgt.
For
Mot

Sak 3

Årsrapport og årsregnskap

Årsrapport og årsregnskap godkjennes. Årets resultat overføres mot konto for
egenkapital
For
Mot

Sak 4

Fastsettelse av honorarer

Styrets godtgjørelse settes til kr 300 000.
For
Mot

Sak 5

Bålplass

Hvilket forslag stemmer du for?
Det etableres en bålplass i hagen.
Det legges ut en avstemming på Vibbo som beskrevet i styrets innstilling.

Leilighetsnummer:

Navn på eier(e):
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Sak 6

Montering av markiser

Hvilket forslag stemmer du for?
Fra forslagsstiller: Anledning til montering av markise utvides til alle etasjer
med umiddelbar virkning. I leiligheter med overliggende balkong monteres
markisen slik eksisterende markiser er montert i Waldemars Hage 1 og 6. Markisen
bør være av merket Luxafles SEMI NOVA eller tilsvarende terrassemarkise,
aluminiumsfarget, uten kappe. Stoff: tempotest 94/15 eller tilsvarende. Den
såkalte designmanualen oppdateres i tråd med ovenstående og legges fram for
neste årsmøte for endelig godkjenning.
Fra styret: Styret ber Dark Arkitekter om en skriftlig beskrivelse av årsak til at
de kun anser de nåværende alternativene som riktige for markiser. Samtidig kan
de illustrere hvordan eventuell strømtilførsel skal gjennomføres på en enhetlig
måte. Designmanualen oppdateres med disse opplysningene. Markiser som ikke
oppfyller beskrivelse i designmanualen må demonteres. Dette utføres av sameiet
dersom det mot formodning foreligger dokumentert skriftlig godkjenning fra
styret fra før montering. Ellers må markisen demonteres av profesjonell aktør for
seksjonseiers regning.

Sak 7

Valg av tillitsvalgte

Styreleder (1 skal velges)
Sebastian Haver
Styremedlem (2 skal velges)
Cathrine Munkvold
Ståle Lyngaas
Varamedlem (2 skal velges)
Steinar Berntsen
Terje Andre Olsen

Leilighetsnummer:

Navn på eier(e):
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OBOS Eiendomsforvaltning AS
Hammersborg torg 1
Postboks 6668, St. Olavs plass
0129 Oslo
Telefon: 22 86 55 00
www.obos.no
E-post: oef@obos.no
Ta vare på dette heftet, du kan få
bruk for det senere, f.eks ved salg
av boligen.

