Årsmøte 2022
Fernandas Hage Sameie
Digitalt årsmøte avholdes 24. mai - 27. mai 2022

Selskapsnummer: 2928

Velkommen til årsmøte i Fernandas Hage Sameie
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 24. mai kl. 09:00 og lukker 27. mai kl. 09:00.
Du finner avstemningen på:
https://vibbo.no/2928
Det holdes også et frivillig møte 24. mai kl. 19:00 , Akerselva sykehjem/Bjølsenhjemmet,
Mor Gohjertas vei 22.
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. Ny avtale screens/markiser
6. Nytt adgangskontrollsystem
7. Betongrehabilitering i garasjen
8. Valg av tillitsvalgte

Med vennlig hilsen,
Styret i Fernandas Hage Sameie

2 av 37

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.
Forslag til vedtak
Dag Midling Larsen og Frøy Nore Mossige velges til å signere protokollen.

Sak 3

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

a) Godkjenning av årsrapport og årsregnskap
b) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital.
Forslag til vedtak
Årsrapport og årsregnskap godkjennes. Årets resultat overføres til egenkapital
Vedlegg
1. 2928 Fernandas Hage sameie Årsrapport 2022.pdf
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Sak 4

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

Godtgjørelse for styret foreslås satt til kr 125.000,-.
Styrets innstilling
Styres godtgjørelse foreslås videreført på samme nivå som i fjor. Styret foreslår derfor at
honoraret fastsettes til kr. 125 000.
Honoraret skal etter styrets mening være på et nivå som gir noe igjen for innsatsen
og ansvaret det medfører, og ikke er til hinder for å få med kandidater. Samtidig
skal styreverv innebære en viss grad av dugnad og frivillig innsats. Foreslåtte honorar
reflekterer et nivå som er på sammenlignbart nivå for tilsvarende sameier.
Forslag til vedtak
Styrets godtgjørelse settes til 125.000,-

Sak 5

Ny avtale screens/markiser
Forslag fremmet av:
Boris Savicic
Krav til flertall:
Alminnelig (50%)

Årsmøtet ber styret om at gjeldende avtale for screens og markiser heves, og at det
samtidig inngås ny avtale med solskjermingsleverandør.
For at en ny avtale ikke skal komme i konflikt med husordensreglene , endres §15 i
husordensreglene til ;

§ 15. MARKISER OG SOLSKJERMING
Byggets enkle fasade og lyse karakter vil gjøre at eventuelle markiser og screens blir godt
synlige. Seksjonseiere med balkong over sin balkong, får godkjennelse til å montere
markiser i balkongen. Dersom man skal feste en markise direkte på fasaden, må en
løsning godkjennes av styret. Utvendige screens på vinduer kan installeres. For all
fastmontert solskjerming, forutsettes det at de leveres av leverandør sameiet har avtale
med, og i henhold til retningslinjer som er avtalt med denne leverandøren.
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Begrunnelse for forslaget;
Scandic markiser var mye dyrere leverandør enn leverandøren som FN3 har avtale med
og andre seriøse leverandører på markedet. Dette har jeg sjekket i 2018. Pris modellen
til Scandic er ikke i henhold til det som styre har fått oppgitt, og da jeg innhentet tilbud
i 2018 var de veldig uklare på hvorfor deres modell ikke matcher priser oppgitt til styret.
Det er ønskelig å oppnå følgende med dette forslaget:
- bytte Scandic som leverandør, eller reforhandle pris og få en klarere pris modell som
matcher vindusstørrelse i vårt sameie.
- vurdere produkter som er enklere, og dermed rimeligere, samtidig som de oppfyller
nødvendige krav til funksjon og estetikk
- endre og forenkle husordensreglene slik at de ikke er leverandøravhengige
Dette sier gjeldende husordensregler som foreslås endret;
§ 15. MARKISER OG SOLSKJERMING
Byggets enkle fasade og lyse karakter forslag vil gjøre at eventuelle markiser blir godt
synlige. Parasoller eller andre former for solskjerming er derfor gode alternativ for de
fleste leilighetene. Seksjonseiere med balkong over sin balkong, får godkjennelse til
å montere markiser i balkongen over forutsatt at de leveres av leverandør sameiet
har avtale med. Dersom man skal feste en markise direkte på fasaden, må en løsning
godkjennes av styret. Det er inngått en rammeavtale med Scandic Markiser for kjøp
av markiser og screens, og de kan informere om størrelser, typer, farger og priser for
markiser og screens.

Styrets innstilling
Styret anbefaler at årsmøtet vedtar forslaget
Forslag til vedtak
Årsmøtet ber styret om at gjeldende avtale for screens og markiser heves, og at
det samtidig inngås ny avtale med solskjermingsleverandør. For at en ny avtale
ikke skal komme i konflikt med husordensreglene , endres §15 i disse til ; § 15.
MARKISER OG SOLSKJERMING Byggets enkle fasade og lyse karakter vil gjøre at
eventuelle markiser og screens blir godt synlige. Seksjonseiere med balkong over sin
balkong, får godkjennelse til å montere markiser i balkongen. Dersom man skal feste
en markise direkte på fasaden, må en løsning godkjennes av styret. Utvendige screens
på vinduer kan installeres. For all fastmontert solskjerming, forutsettes det at de leveres
av leverandør sameiet har avtale med, og i henhold til retningslinjer som er avtalt med
denne leverandøren.
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Sak 6

Nytt adgangskontrollsystem
Krav til flertall:
Alminnelig (50%)

Styret foreslår å bytte adgangskontrollsystemet i sameiet fordi det ikke lengre finnes
noen som importerer deler til dagens system eller tilbyr service på systemet i Norge. Det
er derfor utfordrende å få tak i reservedeler og få service på anlegget. Dette vil skape
problemer etter hvert som enkelt komponenter feiler og må byttes. Dersom hele eller
deler av anlegget feiler så vil dører i en periode måtte så ulåst i påvente av reparasjon
eller bytte av hele anlegget. Dette skjedde senest i vinter da en komponent sviktet
og forårsaket problemer med to dører. Disse dørene måtte da stå ulåst inntil sameiets
elektriker klarte å spore opp en reservedel og bytte komponenten som hadde sviktet.
For å sikre sameiet mot fremtidige utfordringer med problemer med å skaffe
reservedeler eller få service på anlegget foreslår derfor styret at systemet byttes
til et system med bred utbredelse i Norge både når det gjelder antall kunder og
montører. Styret ber derfor om fullmakt til å bruke inntil kr 350.000, - på et nytt
adgangskontrollsystem. Styret mener dette er nødvendig for å opprettholde sikkerheten
i sameiet.
Det nye systemet vil ha elektroniske låser på de samme dørene som i dag. Det vil også ha
mulighet for fremtidige endringer, noe vi ikke har i dag. Dagens nøkkelbrikker vil kunne
benyttes også i det nye systemet, men det vil bli gjort en gjennomgang av samtlige
brikker slik at brikker på avveie blir stengt.
Styrets innstilling
Styret anbefaler at dagens adgangskontroll system byttes.
Forslag til vedtak
Styret gis fullmakt til å benytte inntil kr 350.000, - på å bytte adgangskontrollsystemet
til et system med bred utbredelse i Norge.

Sak 7

Betongrehabilitering i garasjen
Krav til flertall:
Alminnelig (50%)

Det har vinteren 2022 blitt observert noen rustutslag i betongen i garasjen. Styret har
bedt Obos om en vurdering, og etter befaring anbefalte de at det ble gjennomført en
grundigere undersøkelse. Dette ble utført vinteren 2022. Konklusjonen er at gulvet i
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garasjen inneholder en så høy andel klorider, at det er fare for skader på betong og
armering. Nedre del av vegger og søyler er også i faresonen.
Det vil være behov for ytterligere undersøkelser, beskyttelse av armering, og
overflatebehandling av gulvet i parkeringsgarasjen. Dette er nødvendig for å stoppe
utviklingen av skader, for å hindre tilføring av mer salt i betongen, slik at det ikke skal
oppstå skader som vil bli vesentlig mer kostbare å reparere enn skadene som er avdekket
pr i dag.
Totalt kostnadsomfang kan bli stort. Det kan bli omfattende arbeider som også vil
medføre stenging av (deler av) garasjen mens arbeidene pågår.
Styret vil arbeide videre med flere undersøkelser, beskrivelse av tiltak, og innhenting av
tilbud. Et forprosjekt kommer opp som sak på ordinært årsmøte. Endelig iverksettelse
av tiltak må opp på nytt ekstraordinært årsmøte.
Forslag til vedtak
Årsmøtet gir styret fullmakt til å iverksette undersøkelser, beskrivelse av nødvendige
arbeider, og innhenting av tilbud på betongrehabilitering og ny overflatebehandling.
Fullmakten gjelder for kostnader inntil 500.000,-.

Sak 8

Valg av tillitsvalgte

Roller og kandidater
Valg av 1 styreleder Velges for 2 år
Følgende stiller til valg som styreleder:
• Ole Vestersjø

Valg av 1 styremedlem Velges for 2 år
Følgende stiller til valg som styremedlem:
• Sissi Wing Sze Suen

Valg av 1 varamedlem Velges for 2 år
Følgende stiller til valg som varamedlem:
• Torgeir Rusten
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Årsmøte 2022
2928 Fernandas Hage Sameie

Vedlegg 1
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Fernandas Hage Sameie, Årsmøte 2022

Til seksjonseierne i Fernandas Hage Sameie
Velkommen til digitalt årsmøte, tirsdag 24. mai 2022 kl 09.00 til fredag 27. Mai 2022
kl 09.00. (Avstemning på vibbo).
Informasjonsmøte tirsdag 24. Mai 2022 kl 19.00 på Akerselva sykehjem,
Mor Go'hjertas vei 22.
Innkallingen inneholder sameiets årsrapport og regnskap for 2021. Styret håper du leser
gjennom heftet og viser din interesse for sameiet ved å delta på informasjonsmøte og
årsmøtet.
Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte
Fernandas Hage Sameie det kommende året.

Vedlegg 1
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Innkalling til årsmøte
Ordinært årsmøte i Fernandas Hage Sameie
avholdes tirsdag 24. mai kl. 09.00 til fredag 27. Mai 2022 kl 09.00. Digitalt på vibbo.

Til behandling foreligger:
1. KONSTITUERING
A) Godkjenning av møteinnkallingen
B) Valg av to seksjonseier som protokollvitne
2. ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP FOR 2021
A) Årsrapport og regnskap for 2021
B) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital
4. GODTGJØRELSE TIL STYRET
5. INNKOMNE FORSLAG
A) Ny avtale Screens/markiser
B) Nytt adgangskontrollanlegg
C) Betongrehabilitering i garasjen
Innkomne forslag er tatt inn som egne vedlegg.
6. VALG AV TILLITSVALGTE
A) Valg av styremedlem for 2 år
B) Valg av varamedlem for 2 år
C) Valg av valgkomité

Oslo, 15.05.2022
Styret i Fernandas Hage Sameie
Ole Vestersjø

Peder Egeland Høie Sissi Wing Sze Suen

Protokollen blir gjort tilgjengelig på Vibbo.no

Vedlegg 1
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Fernandas Hage Sameie, Årsmøte 2022

ÅRSRAPPORT FOR 2021
Tillitsvalgte
Siden forrige ordinære årsmøte har sameiets tillitsvalgte vært:
Styret
Leder
Styremedlem
Styremedlem

Ole Vestersjø
Peder Egeland Høie
Sissi Wing Sze Suen

Fernanda Nissens Gate 1 D
Fernanda Nissens Gate 1 D
Spireaveien 6 E

Varamedlem
Varamedlem

Ehud Kafri
Torgeir Rusten

Fernanda Nissens Gate 1 D
Fernanda Nissens Gate 1 B

Valgkomiteen
Jan Gunnar Brandvold
Aleksandar Radulovic

Fernanda Nissens Gate 1 B
Fernanda Nissens Gate 1 D

Styrets medlemmer består i dag av 2 menn og 1 kvinne.
Generelle opplysninger om Fernandas Hage Sameie
Sameiet består av 117 seksjoner. Det er 116 leiligheter. Garasjen utgjør seksjon 117.
Fernandas Hage Sameie er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med
organisasjonsnummer 911 982 552, og ligger i bydel Sagene i Oslo kommune med
følgende adresse:
Fernanda Nissens Gate 1 A
Fernanda Nissens Gate 1 B
Fernanda Nissens Gate 1 C
Fernanda Nissens Gate 1 D
Gårds og bruksnummer 77/112
Med eierseksjon forstås sameieandel i bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av
bolig eller annen bruksenhet i eiendommen.
Fernandas Hage Sameie 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 Alfa Revisjon AS.
Vedlegg 1
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Fernandas Hage Sameie, Årsmøte 2022

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 4 300 102.
Dette er kr 167 102 høyere enn budsjettert og skyldes i hovedsak økning av
felleskostnader, garasje og fjernvarme med 5% fra juli og deretter økt innkrevingen for
internett til kr 200 og kabel-Tv til kr 199 pr mnd fra august 2021 (total økning 127
kr/mnd/leilighet)
Andre inntekter se note 3.
Kostnader
Driftskostnadene i 2021 var til sammen kr 4 135 737.
Dette er kr 56 586 høyere enn budsjettert og skyldes i hovedsak økte kostnader energi/
fyring.
Resultat
Årets resultat på kr 168 151 fremkommer i resultatregnskapet og foreslås overført til
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 1 737 547.
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.

Vedlegg 1
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Fernandas Hage Sameie, Årsmøte 2022

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 1.450.000,-. Økningen skyldes maling av
vegger, opptrinn og dører i trappeoppgangene, utskifting av dekke på nordsiden av
eiendommen, og beplantning. Dette er tiltak som ble besluttet på årsmøtet i 2021 men
som blir utført i 2022. Øvrige løpende vedlikeholdskostnader holdes på et minimum.
Kostnader for utskifting av adgangskontrollanlegget og utredning at betongskader i
garasjen, (se egne årsmøtesaker) er ikke medtatt i budsjettet.
Kommunale avgifter i Oslo kommune
Oslo Kommune la i sitt budsjettforslag høsten 2021 til grunn en økning på 4,5 % for vann
og avløp. Renovasjonsgebyret holdes uendret.
Vi fikk avklart med Vann- og avløpsetaten at det har vært fakturert et vannmålergebyr på
eiendommen som er feil. Vi fikk i 2021 refusjon på 20.630,- for årene 2017-2020, og
redusert avgift på ca 6.000,- pr år for 2021 og fremtidige år. Dette er årsaken til lavere
kostnad i 2021 enn tidligere.
Fra årsskiftet 2021/2022 har vi reduser kapasiteten på avfallsbeholdere for vanlig avfall
med 2 m2, og økt tilsvarende for papiravfall. Dette vil medføre redusert kostnad for
renovasjonsavgift fra 2022.
Energikostnader
Energikostnadene har historisk sett har vært variable og er vanskelige å anslå. I tråd
med prisutviklingen vinteren 2021/22, gjeldende tilskuddsordninger, estimert forbruk
videre prisutvikling har vi budsjettert med vesentlig økte energikostnader i 2022.
TV/Internett
Kostnaden pr måned gikk opp i forbindelse med ny avtale med Altibox fra sommeren
2021. I forbindelse med ny avtale ble det gitt leiefritak for to måneder i 2021. Dette er
årsaken til at kostnaden er høyere i 2022 enn 2021.
Forsikring
Forsikringspremien for 2022 har økt med kr 9 665. Premieendringen er en følge av
indeksjustering på bygninger på 4 % fra 1. januar, samt forsikringsselskapets individuelle
prisjustering basert på skadehistorikken i Fernandas Hage Sameie.
Lån
Fernandas Hage Sameie har ikke lån.
Vedlegg 1
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Fernandas Hage Sameie, Årsmøte 2022

Felleskostnader
Felleskostnadene ble økt med 5% fra 1. juli.2021. Dette var basert på generell prisstigning
og vurdert økt behov for vedlikehold. Kostnadene for internett/TV ble økt når det ble
inngått ny avtale med Altibox.
Budsjettet for 2022 er basert på økte felleskostnader fra 01.06.22. Felleskostnadene som
er variable (felleskostnader brøk og fjernvarme) blir økt med 20% fra 1. juni 2022. Fra
første juni 2022 vil postene felleskostnader brøk, og fjernvarme bli slått sammen som en
sum på faktura) Dette på grunn av vedvarende høye energipriser. Felleskostnader for
garasje blir økt fra samme dato med kr 50,- pr måned pr plass på grunn av fremtidige økte
vedlikeholdskostnader for garasjen.
For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet.

Vedlegg 1
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Alfa Revisjon AS
Solstrandvegen 47 9020 Tromsdalen
Tlf: +47 77 60 06 50
Org.nr.: NO 974344432

UAVHENGIG REVISORS BERETNING
Til årsmøtet i FERNANDAS HAGE SAMEIE
Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet
Konklusjon
Vi har revidert sameiet FERNANDAS HAGE SAMEIE’ årsregnskap som viser et overskudd på kr 168 151.
Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2021, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per
denne datoen og 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 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 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
sameiet 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.
Styrets ansvar for årsregnskapet
Styret (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.
Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til sameiets 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 ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer.

Medlemmer av Den norske Revisorforening

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 revisors oppgaver og plikter se : https://revisorforeningen.no/om-revisjon/revisjonsberetningrevisors-oppgaver-og-plikter/

Andre forhold
Budsjettallene som fremkommer i årsregnskapet er ikke revidert.

Tromsø, 20. april 2022
Alfa Revisjon AS

Anna Olsen
Statsautorisert revisor
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FERNANDAS HAGE SAMEIE
ORG.NR. 911 982 552, KUNDENR. 2928
RESULTATREGNSKAP
Note

Regnskap
2021

Regnskap
2020

Budsjett
2021

Budsjett
2022

2

4 222 286
67 296
10 521
4 300 102

4 106 073
0
18 150
4 124 223

4 133 000
0
0
4 133 000

4 823 000
91 000
2 000
4 914 000

-17 625
-125 000
-25 773
-8 399
-137 398
-7 018
-694 928
-183 808
-826 803
-1 460 958
-378 847
-269 180
-4 135 737

-29 290
-290 000
-25 773
-8 235
-135 167
-19 465
-679 382
-170 730
-842 507
-660 652
-381 658
-323 097
-3 565 956

-25 000
-125 000
-8 343
-9 000
-135 500
-20 000
-965 000
-183 808
-876 500
-975 000
-400 000
-356 000
-4 079 151

-17 625
-125 000
-8 000
-9 000
-140 000
-20 000
-1 450 000
-193 473
-890 000
-1 700 000
-559 000
-351 700
-5 463 798

164 365

558 267

53 849

-549 798

3 785
3 785

7 947
7 947

0
0

0
0

ÅRSRESULTAT

168 151

566 214

53 849

-549 798

Overføringer:
Til opptjent egenkapital

168 151

566 214

DRIFTSINNTEKTER:
Innkrevde felleskostnader
Ladepunkt
Andre inntekter
SUM DRIFTSINNTEKTER
DRIFTSKOSTNADER:
Personalkostnader
Styrehonorar
Avskrivninger
Revisjonshonorar
Forretningsførerhonorar
Konsulenthonorar
Drift og vedlikehold
Forsikringer
Kommunale avgifter
Energi/fyring
TV-anlegg/bredbånd
Andre driftskostnader
SUM DRIFTSKOSTNADER

3

4
5
13
6
7
8
9
10
11

DRIFTSRESULTAT
FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER:
Finansinntekter
12
RES. FINANSINNT./-KOSTNADER

Vedlegg 1
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FERNANDAS HAGE SAMEIE
ORG.NR. 911 982 552, KUNDENR. 2928
BALANSE
Note

2021

2020

13

54 564
54 564

80 337
80 337

2 841
1 766
196 198
72 252
656 415
1 403 365
2 332 836

16 859
0
0
72 252
695 545
1 000 464
1 785 120

2 387 400

1 865 456

1 792 111
1 792 111

1 623 960
1 623 960

77 049
518 240
595 289

60 209
181 287
241 496

2 387 400

1 865 456

0
0

0
0

EIENDELER
ANLEGGSMIDLER
Andre varige driftsmidler
SUM ANLEGGSMIDLER
OMLØPSMIDLER
Restanser på felleskostnader
Kundefordringer
Forskuddsbetalte kostnader
Andre kortsiktige fordringer
Driftskonto OBOS-banken
Sparekonto OBOS-banken
SUM OMLØPSMIDLER

14

SUM EIENDELER
EGENKAPITAL OG GJELD
EGENKAPITAL
Opptjent egenkapital
SUM EGENKAPITAL
GJELD
KORTSIKTIG GJELD
Forskuddsbetalte felleskostnader
Leverandørgjeld
SUM KORTSIKTIG GJELD
SUM EGENKAPITAL OG GJELD
Pantstillelse
Garantiansvar
Oslo, 05.04.2022
Styret i Fernandas Hage Sameie
Ole Vestersjø
NOTE: 1
Vedlegg 1

Peder Egeland Høie
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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
Felleskostnad brøk
Fjernvarme
Felleskostnad likt
Internett
Garasje
Kabel-tv
SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER

2 617 632
631 560
299 976
285 708
209 466
177 944
4 222 286

NOTE: 3
ANDRE INNTEKTER
Driftsgebyr pr ladeboks
Regnskapskorrigeringer
Nøkler
SUM ANDRE INNTEKTER

1 200
5
9 316
10 521

NOTE: 4
PERSONALKOSTNADER
Arbeidsgiveravgift
SUM PERSONALKOSTNADER
Vedlegg 1

-17 625
-17 625
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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 125 000.
NOTE: 6
REVISJONSHONORAR
Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr 8 399.
NOTE: 7
KONSULENTHONORAR
Juridisk bistand
Tilleggstjenester, OBOS Eiendomsforvaltning AS
SUM KONSULENTHONORAR

-2 215
-4 803
-7 018

NOTE: 8
DRIFT OG 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
Drift/vedlikehold søppelanlegg
Kostnader dugnader
SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD

-100 280
-35 310
-36 533
-162 733
-212 941
-77 116
-63 586
-4 419
-1 841
-169
-694 928

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

-457 649
-369 154
-826 803

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

Vedlegg 1

-357 261
-1 103 697
-1 460 958
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NOTE: 11
ANDRE DRIFTSKOSTNADER
Container
Skadedyrarbeid/soppkontroll
Lyspærer og sikringer
Vaktmestertjenester
Vakthold (feilført; kontroll
brannalarm og nødlys)
Renhold ved firmaer
Snørydding
Andre fremmede tjenester
Trykksaker
Andre kontorkostnader
Telefon, annet
Porto
Bank- og kortgebyr
SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER

-3 633
-2 725
-6 769
-50 587
-15 613
-141 108
-34 409
-871
-2 624
-1 118
-839
-4 430
-4 456
-269 180

NOTE: 12
FINANSINNTEKTER
Renter av sparekonto i OBOS-banken
Renter av for sent innbetalte felleskostnader
Andre renteinntekter
SUM FINANSINNTEKTER

2 901
513
371
3 785

NOTE: 13
VARIGE DRIFTSMIDLER
Støvsuger
Tilgang 2019
Avskrevet tidligere
Avskrevet i år

18 960
-8 343
-8 343
2 274

Sykkelstativ
Tilgang 2020
Avskrevet tidligere
Avskrevet i år

87 150
-17 430
-17 430

SUM VARIGE DRIFTSMIDLER

52 290
54 564

SUM ÅRETS AVSKRIVNINGER

-25 773

NOTE: 14
ANDRE KORTSIKTIGE FORDRINGER
Krav mot tidligere beboer
SUM ANDRE KORTSIKTIGE FORDRINGER

Vedlegg 1

72 252
72 252
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INNKOMMNE FORSLAG
Sak 6 Ny avtale screens/markiser
Bakgrunn
Scandic markiser var mye dyrere leverandør enn leverandøren som FN3 har avtale med og andre
seriøse leverandører på markedet. Dette har jeg sjekket i 2018. Pris modellen til Scandic er ikke i
henhold til det som styre har fått oppgitt, og da jeg innhentet tilbud i 2018 var de veldig uklare på
hvorfor deres modell ikke matcher priser oppgitt til styret.
Det er ønskelig å oppnå følgende med dette forslaget:
- Bytte Scandic som leverandør, eller reforhandle pris og få en klarere pris modell som matcher
vindusstørrelse i vårt sameie.
- Vurdere produkter som er enklere, og dermed rimeligere, samtidig som de oppfyller nødvendige
krav til funksjon og estetikk
- Endre og forenkle husordensreglene slik at de ikke er leverandøravhengige
Dette sier gjeldende husordensregler som foreslås endret;
§ 15. MARKISER OG SOLSKJERMING
Byggets enkle fasade og lyse karakter forslag vil gjøre at eventuelle markiser blir godt synlige.
Parasoller eller andre former for solskjerming er derfor gode alternativ for de fleste leilighetene.
Seksjonseiere med balkong over sin balkong, får godkjennelse til å montere markiser i balkongen
over forutsatt at de leveres av leverandør sameiet har avtale med. Dersom man skal feste en
markise direkte på fasaden, må en løsning godkjennes av styret. Det er inngått en rammeavtale
med Scandic Markiser for kjøp av markiser og screens, og de kan informere om størrelser, typer,
farger og priser for markiser og screens.
Vedtaksforslag :
Årsmøtet ber styret om at gjeldende avtale for screens og markiser heves, og at det samtidig
inngås ny avtale med solskjermingsleverandør. For at en ny avtale ikke skal komme i konflikt med
husordensreglene, endres §15 i disse til ;
§ 15. MARKISER OG SOLSKJERMING
Byggets enkle fasade og lyse karakter vil gjøre at eventuelle markiser og screens blir godt synlige.
Seksjonseiere med balkong over sin balkong, får godkjennelse til å montere markiser i balkongen.
Dersom man skal feste en markise direkte på fasaden, må en løsning godkjennes av styret.
Utvendige screens på vinduer kan installeres. For all fastmontert solskjerming, forutsettes det at de
leveres av leverandør sameiet har avtale med, og i henhold til retningslinjer som er avtalt med
denne leverandøren.

Saken er fremmet av Boris Savicic
Styrets innstilling; Styret anbefaler at årsmøtet vedtar forslaget
Sakens flertallskrav ; Alminnelig flertall (50%)
Vedlegg 1

20 av 37

2928 Fernandas Hage sameie Årsrapport 2022.pdf

14

Fernandas Hage Sameie, Årsmøte 2022

Sak 7 Nytt adgangskontrollsystem
Bakgrunn
Styret foreslår å bytte adgangskontrollsystemet i sameiet fordi det ikke lengre finnes noen som
importerer deler til dagens system eller tilbyr service på systemet i Norge. Det er derfor utfordrende
å få tak i reservedeler og få service på anlegget. Dette vil skape problemer etter hvert som enkelt
komponenter feiler og må byttes. Dersom hele eller deler av anlegget feiler så vil dører i en periode
måtte så ulåst i påvente av reparasjon eller bytte av hele anlegget. Dette skjedde senest i vinter da
en komponent sviktet og forårsaket problemer med to dører. Disse dørene måtte da stå ulåst inntil
sameiets elektriker klarte å spore opp en reservedel og bytte komponenten som hadde sviktet.
For å sikre sameiet mot fremtidige utfordringer med problemer med å skaffe reservedeler eller få
service på anlegget foreslår derfor styret at systemet byttes til et system med bred utbredelse i
Norge både når det gjelder antall kunder og montører. Styret ber derfor om fullmakt til å bruke inntil
kr 350.000, - på et nytt adgangskontrollsystem. Styret mener dette er nødvendig for å opprettholde
sikkerheten i sameiet.
Det nye systemet vil ha elektroniske låser på de samme dørene som i dag. Det vil også ha
mulighet for fremtidige endringer, noe vi ikke har i dag. Dagens nøkkelbrikker vil kunne benyttes
også i det nye systemet, men det vil bli gjort en gjennomgang av samtlige brikker slik at brikker på
avveie blir stengt.
Vedtaksforslag
Styret gis fullmakt til å benytte inntil kr 350.000, - på å bytte adgangskontrollsystemet til et system
med bred utbredelse i Norge.

Saken er fremmet av styret
Styrets innstilling
Styret anbefaler at dagens adgangskontrollsystem byttes.
Sakens flertallskrav
Alminnelig (50%)

Vedlegg 1
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Sak 8 Betongrehabilitering
Bakgrunn

Det har vinteren 2022 blitt observert noen rustutslag i betongen i garasjen. Styret har bedt
Obos om en vurdering, og etter befaring anbefalte de at det ble gjennomført en grundigere
undersøkelse. Dette ble utført vinteren 2022. Konklusjonen er at gulvet i garasjen
inneholder en så høy andel klorider, at det er fare for skader på betong og armering.
Nedre del av vegger og søyler er også i faresonen.
Det vil være behov for ytterligere undersøkelser, beskyttelse av armering, og
overflatebehandling av gulvet i parkeringsgarasjen. Dette er nødvendig for å stoppe
utviklingen av skader, for å hindre tilføring av mer salt i betongen, slik at det ikke skal
oppstå skader som vil bli vesentlig mer kostbare å reparere enn skadene som er avdekket
pr i dag.
Totalt kostnadsomfang kan bli stort. Det kan bli omfattende arbeider som også vil medføre
stenging av (deler av) garasjen mens arbeidene pågår.
Styret vil arbeide videre med flere undersøkelser, beskrivelse av tiltak, og innhenting av
tilbud. Et forprosjekt kommer opp som sak på ordinært årsmøte. Endelig iverksettelse av
tiltak må opp på nytt ekstraordinært årsmøte.
Vedtaksforslag
Årsmøtet gir styret fullmakt til å iverksette undersøkelser, beskrivelse av nødvendige arbeider, og
innhenting av tilbud på betongrehabilitering og ny overflatebehandling. Fullmakten gjelder for
kostnader inntil 500.000,-.

Saken er fremmet av styret
Styrets innstilling
Styret anbefaler at forslag til fullmakt vedtas
Sakens flertallskrav
Alminnelig (50%)

Vedlegg 1
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VALGKOMITEEN INNSTILLER FØLGENDE PERSONER:

A. Som styreleder for 2 år foreslås :
Ole Vestersjø

Fernanda Nissens gate 1D (gjenvalg)

B. Som styremedlem for 2 år foreslås:
Sissi Wing Sze Suen Spireaveien 6E (gjenvalg)
Styremedlemmer som ikke er på valg:
Peder E. Høie Fernanda Nissens gate 1D

C. Som varamedlem for 2 år foreslås:
Torgeir Rusten Fernanda Nissens gate 1B (gjenvalg)
Varamedlem som ikke er på valg:
Ehud Kafri Fernanda Nissens gate 1D

D. Som valgkomité for 1 år foreslås:
Jónína Margrét Arnórsdóttir Fernanda Nisssens gate 1A
Jan Gunnar Brandvold Fernanda Nissens gate 1B (gjenvalg)
Aleksandr Radulovic Fernanda Nissens gate 1D (gjenvalg)

Valgkomiteen for Fernandas Hage Sameie
Jan GunnarBrandvold
Aleksandar Radulovic

Vedlegg 1
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Styrets arbeid
Møtevirksomhet
Styret har hatt møter med ca. en måneds mellomrom gjennom året, totalt 11 møter. I
tillegg har det vært avholdt en del møter og befaringer med leverandører og andre.
På grunn av Covid -19, har alle møter blitt avholdt på Teams. Varamedlemmer har deltatt
på møtene med forslags- og uttalerett.

Saker under arbeid og planlegging
Elbilladere
Styret inngikk høsten 2021 en avtale med Wennstrom net AS om levering og montering av
nye ladebokser, samt drift av ladelanlegget. Avtalen inkluderer support på alle ladepunkter
i anlegget, samt 5 års garanti på nye ladebokser. Ladeanlegget vil fortsatt benytte
skytjenesten SmartCharge som styringssystem.
Det ble i februar montert 12 nye ladepunkter, det er nå totalt 53 ladepunkter i anlegget.
Nye ladere bestilles via styret, styret legger opp til å sende bestillinger en gang i kvartalet.
Ytterligere informasjon om elbillading finnes på Vibbo.
Nettside/beboerportal
For seksjonseiere og leietakere benyttes beboerportalen Vibbo, hvor det er lagt inn både
nyttig informasjon, og løpende nyheter. Informasjonsskriv blir ikke sendt ut, men
informasjon blir lagt ut fortløpende på Vibbo. Viktige meldinger sendes også som epost
eller sms, mindre viktige meldinger legges ut som nyheter uten at det sendes melding til
andre enn de som har lagt inn varsel på app. Vibbo oppdateres etter hvert som vi ser
behov for det. Den enkelte seksjonseier og leietaker vil finne informasjon om det meste på
denne siden. Fernandashage.no vil forbli en enkel nettside med kontaktopplysninger.
Skifte av eier gjøres automatisk på vibbo. Det er viktig at utleiere registrerer leietakerne på
vibbo. Dette er også den registreringen av utleie som skal gjøres i henhold til vedtektene.
Facebookgruppen “Vi som bor i Fernandas hage” blir ikke lenger benyttet av styret.
Gruppen når ikke ut til alle eiere og beboerer, og den har medlemmer som ikke har
tilknytning lenger. Vibbo er en bedre kanal for informasjon som treffer de som skal
informeres. I tillegg har ikke styret full administrasjonskontroll på facebookgruppen, i og
med at tidligere styreleder ikke vil gi fra seg funksjonen som hovedadministrator. Sameiere
og leietakere kan være medlem av denne gruppen for å informere/hjelpe hverandre.
Vedlegg 1
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HMS/internkontroll
Obos har et HMS/internkontrollsystem, som vi har inkludert i inngått avtale om
forretningsførsel. HMS og internkontroll følges opp med rutiner for kontroller ihht til det
som lovpålagt, og ellers lagt inn i systemet.
Aktivitetene består hovedsakelig av vaktmesters inspeksjoner, service og kontroller i ulike
serviceavtaler, styrets HMS-runder og HMS-evaluering, samt årlig HMSinformasjon/sjekkliste for den enkelte eier/leietaker.
Foruten kontroller som er årlige eller med kortere intervall, så er det i 2021 gjennomført 3årskontroll på elektrisk anlegg. Det ble ikke avdekket avvik på fellesanlegget, men to avvik
i forbindelse med hovedsikringen i to leiligheter, er oversendt til de berørte eierne.
På slutten av 2020 gikk alle nødlysene som ble installert ett år tidligere i feilmodus.
Utbedring av ble utført i mars 2021, som en reklamasjonssak. Det er avdekket noen nye
feil på kontroll høsten 2021, og noen feil på de som ble skiftet ut.
Avvik på øvrige kontroller er fulgt opp og utbedres av de vi har serviceavtaler med.
Årlig HMS-informasjon og HMS sjekkliste ble sendt ut til sameierne i mars. Vi har ikke bedt
om tilbakemelding ved annet enn avvik – noe vi ikke har mottatt.
I forhold til Covid-19 har det blitt satt opp plakater på oppslagstavler og heiser om å vise
forsiktighet, unngå berøring og holde avstand. Det er ikke gjort ekstra tiltak på vask. Det er
vurdert som sikrere å be alle om å ikke berøre kontaktpunkter direkte.
Porttelefonanlegget
Klokkene blir nå oppdatert med ujevne mellomrom. Ønske om endringer sendes styret på
styret@fernandashage.no.
Styret minner om at det er mulig å ringe opp med leilighetsnummer i tillegg til navn.
Vaktmesteravtale/Avtaler på drift og kontroll
Det er driftsavtaler på mange av de store og viktige installasjonene i bygget (heis,
rør/sprinkel, ventilasjon, elektro etc.) hvor det utføres periodisk kontroll av tekniske
anlegg.. Som generell vaktmester benyttes Avantor, som går ukentlige runder for å sjekke
sprinkel, lys, elbilladere, pumper, dører etc., og sjekker en del andre punkter med lenger
intervall. I tillegg tilkalles de ved behov, og låser opp for, og setter i gang håndverkere. De
har også utført noen reparasjoner og ryddeoppgaver selv, når dette er nødvendig. Avtalen
er timebasert.
I 2020 ble det gjort en gjennomgang av allerede inngåtte serviceavtaler. Noen ble
reforhandlet og i noen tilfeller ble det skiftet leverandør. De faste kostnadene ble betydelig
redusert i 2021, og utført service har fungert godt.
Vedlegg 1
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Vaktmester bruker få timer i måneden i FN1, siden sameiet har avtaler på drift av de store
installasjonene. Vaktmesteravtalen er allikevel en god sikkerhet å ha, for å sikre at saker
følges opp med rett kompetanse. Styret tar fortsatt selv hånd om enkelte befaringer, og
viser rundt håndverkere etc når de har mulighet. Situasjonen med covid-19 og
hjemmekontor ar gjort at styret i større grad har kunnet organisere håndverkere og
reparasjoner, enn hva en kan forvente i fremtiden.
Energiforbruk/kostnad
Etter at det i 2020 var spesielt lave energipriser, har det i 2021 vært svært høye
energipriser. Dette gjelder både elektrisitet og fjernvarme. Sameiet har et forbruk på ca
200.000 kWh elektrisitet og ca 800.000 kWh fjernvarme. Forbruket på fjernvarme var litt
høyere 2021 enn 2020, hovedsakelig på grunn av lavere temperatur i januar og februar
2021 enn foregående år. Det forventes høye energipriser også fremover.
Det har vært gjort mindre tiltak på å redusere varmen og strømforbruk i fellesarealer.
Utevarmen er redusert ved inngang C og D, Dette kan se ut til å fungere, noe som gjør at
vi kan vurdere å ikke bruke den på alle inngangene. I så fall kreves det endringer på en
pumpe, noe som blir vurdert. Utelys er justert, garasje ventilasjonen er redusert etter
behov, og lamper som skiftes erstattes med LED. Varmen i oppgangene og i garasjen
holdes på så lavt temperatur som forsvarlig. Det store forbruket går allikevel på varme og
varmtvann i leilighetene, noe som den enkelte må følge opp. De høye prisene gjør det mer
aktuelt å vurdere om det må installeres målere i hver leilighet.
Sykkelbod
Sykkelboden ble ryddet for mange herreløse sykler i 2020. Høsten 2021 ble syklene både
inne og ute merket på nytt, men nå var det kun et fåtall sykler hvor merket ikke ble fjernet.
Fjerning av noen utendørs sykler ble derfor gjennomført først på dugnaden i 2022.
Nye sykkelstativ i to høyder i halve sykkelboden ble satt inn i 2021. Det har gjort
muligheten for parkering av sykler mye bedre. Det må vurderes å sette inn plasser på den
andre siden også, men vi må samtidig hensynta at de nye stativene ikke passer til alle
syklene, så det kan være aktuelt med ulike løsninger.
Det har blitt merket et mindre område i garasjen til parkering av sykkelvogner, men det se
ikke ut til at det har vært behov for dette.
Adgangskontroll
Nytt låssystem på tekniske rom, felles terrasser og bommer bli installert våren 2021. Hver
sameier har fått en nøkkel. Det er en del eiere som ikke hentet nøklene. Ekstra nøkler kan
i fremtiden bestilles hos Access Låsspesialisten, men styret må godkjenne bestilling.
Adgangskontrollsystemet med brikker har fungert bra i 2021, men det er har i begynnelsen
av 2022 hatt en feil på et kretskort som synligjorde at vi har et anlegg som har begrenset
tilgang til reservedeler.
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Kameraovervåkning
Kameraene ved innganger og i garasje/boder har heldigvis ikke blitt benyttet i 2021. Ved
innbrudd i bodene under D i begynnelsen av 2022 ble det avdekket problemer med
systemet. Det har ikke vært serviceavtale på anlegget, men dette opprettes i 2022
sammen med en gjennomgang av systemet.
Garasjeporten
Garasjeporten har hatt noen mindre stopp som har blitt rettet raskt. Vi har hatt en påkjørsel
på fotocellen. Det er viktig at deg gis beskjed til styret med en gang om den ikke fungerer.
Det er fjernkontroller tilgjengelig for de som ønsker å kjøpe. Se informasjon på Vibbo.
Vedlikeholdsplan
Byggene er ni år gamle. Vi må i årene som kommer forvente utskifting og utbedring av
enkeltkomponenter og teknisk anlegg, samt økt vedlikehold. Det er derfor utarbeidet en
vedlikeholdsplan i 2020, slik at vi kan spre vedlikeholdet over tid. På enkelte installasjoner
kan det også være vanskelig å få tak i reservedeler og kompetent servicepersonell. Dette
kan medføre utskifting tidligere enn antatt.
Planen avdekket at det er behov for vedlikehold utover normal drift for ca 600.000,- årlig de
nærmeste årene. I dette er det ikke forutsatt rehabilitering av garasjen som er beskrevet i
en egen sak. Etter at sameiet er 20-25 år må det forventes at kostnadene øker
ytterligere.
Frem til 2028 er det forutsatt at det må gjøres vesentlige utbedringer eller utskiftinger på ;
 Male oppganger (utføres 2022 – vedtatt årsmøte 2021)
 Male vinduer på utsiden, vaske fasade, og kontrollere/utbedre blikk på fasade
 Skifte alle styresko og ruller på heisdørene, samt noen wirer på heisene (utført
2021)
 Skifte adgangskontrollsystemet, kameraovervåkningen og porttelefoner
 Vask av ventilasjon innvendig, og spyling av avløpsrør og drensrør
 Skifte utelys og lys i kjeller
 Utbedringer på styring av lys og varme
 Rehabilitering betong og nytt dekke i garasjen
Mulige oppgraderinger som er identifisert i tillegg til vedlikehold ;
 Drenering og fast dekke på østsiden (planlagt 2022. vedtatt årsmøte 2021)
 Varme- og vannmålere, og energioppfølgingssystem
 Flislegge trapper og fellesganger
 Flere sykkelstativ
Større vedlikeholdsarbeider og investeringer må fremlegges for årsmøtet i årene fremover.
Det kan være at noen beslutninger må tas raskt, på ekstraordinære møter, dersom det er
tekniske anlegg som svikter.
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Gjesteparkering - Nytt system for utstedelse av digital parkeringstillatelse for
gjester
Det ble i april 2021 innført et nytt system for gjesteparkering gjennom P-Service. Beboere i
Fernandas Hage Sameie kan utstede en digital parkeringstillatelse når de får besøk. Man
må logge inn på www.gjest.p-service.no for å registrere dette. Informasjon om hvordan
dette gjøres ligger ute på Vibbo. Man kan velge om man vil stå parkert inntil 6 timer eller
om man vil stå parkert inntil 24 timer/1 døgn.
Det er ikke mulig å reservere plassene, og det er fortsatt slik at det ikke er tillatt for
beboere å benytte seg av gjesteparkeringen til egen bil.
Dugnad
På grunn av covid-19, ble dugnaden i 2021 utført først 1. juli, og da i litt redusert omfang.
I 2022 er vi heldigvis tilbake med tradisjonell vårdugnad i månedsskiftet april/mai.
Tilbakelevering nøkler
Styret har fremdeles uavhentede nøkler til enkelte seksjoner som ble samlet inn i for noen
år siden i forbindelse med oppfølging av reklamasjonssaker. Nåværende og tidligere styrer
har ved flere anledninger forsøkt å levere disse nøklene tilbake. Styret vil destruere disse
nøklene i løpet av kort tid dersom de ikke hentes. Ta kontakt snarest dersom destruering
skal unngås.
Diverse saker om drift

Hovedinngangsdørene i C og D er utbedret ved at profil med hengsler er skiftet,
og det er satt en ekstra hengsel på døren. Det blir samtidig satt på ekstra hengsel på hver
dørene, men de vil allikevel være utsatt om de holdes åpne på feil måte. Det er viktig at en
ved flytting eller lignende, ikke legger noe mellom dør og karm på hengslesiden, når en vil
holde døren oppe. Et skal settes kile under døren om den skal holdes åpen. Det er kjøpt
inn ekstra profiler for å kunne utbedre raskere, men det koster ca 10.000,- og medfører
åpen dør i en periode, hver gang noen ødelegger døren.

Det er gjennomført ekstra vask i tekniske rom, kjellerkorridorer og
inngangspartier. I forhold til tidligere er det er avtalt støvsuging av kjellerkorridorer, og vask
av inngangspartier hver 3. måned. Unntak er en gang i året som dette utføres på dugnad,
men i 2021 ble det utført 4 ganger.

Heisene har stoppet et par ganger i løpet av året. Heisleverandøren har vurdert
heisene, og det er gjennomført en del vedlikeholdsarbeider i begynnelsen på 2021. Dette
omfatter skifte slitedeler på de mest brukte heisdørene (plan U og 1), kupeene og
motvektene. Vi forventer også at det må skiftes en heiswire i 2022/23. Skifte av slitedeler
på de mindre brukte dørene har vi utsatt et par år.

Søppelbrønnene ble ved årskiftet 2021/22 bygget om og endret for å få mer plass
til papir, og mindre til vanlig avfall. Det ble i denne sammenhengen byttet plass på brønner
for papir og vanlig avfall. Vi tror at dette samsvarer mer med behovet, og det reduserer
kostnadene.

Diverse mindre utbedringer på det elektriske anlegget er utført.
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Ny brannsentral. Det er ikke krav om brannalarm på bygget, men vi har anlegg
som dekker fellesarealene. Dette er en ekstra sikkerhet for oss som bor i Sameiet.
Sentralene er plassert langt inne i tekniske rom i kjellerne. Dette er ugunstig, og det har
derfor blitt satt opp en ny sentral i A-oppgangen som er lettere tilgjengelig.

Avløp. Det har vært et par saker relatert til avløpssystemet i enkelte leiligheter.
Kartlegging og utbedring er utført av sameiets rørlegger. Dette inkluderer
kamerainspeksjon og spyling/rengjøring av deler av avløpssystemet. Hovedavløpet gikk
tett i sommer, og måtte spyles opp. Det oppfordres til å ikke helle annet i vask, sluk eller
toalett enn hva det er beregnet for.

Hundelufting Det er 2 skilter med ordlyden “Takk for at du lufter hunden et annet
sted” mot gangveien ved Akerselven. Etterlevelsen av oppfordringen synes å være
begrenset, og det vil våren 2022 bli plantet noe for å lede hunder utenfor eiendommen,
ihht årsmøtevedtak 2021.

Lekkasjer. Det er en lekkasje inn til trappen i 1C. Det har ikke lykkes å finne ut hvor
denne lekkasjen kommer inn. Lekkasjen har oppstått ved to tilfeller. Det har oppstått to
lekkasjer i kjelleren på hhv varmtvann og radiatorvann, uten at dette har medført skader av
betydning.


Husorden og beboersaker
Generell orden i sameiet er svært bra. Det er lite konflikter, lite søppel som ikke tas
hånd om, og lite andre brudd på husordensreglene. Det er alltid noe vi kan bli flinkere på,
men inntrykket er at de aller fleste er hensynsfulle, tenker på naboene, og gjør sitt beste
for at sameiet skal være en god plass å bo for alle.
Styret har i ett tilfelle måttet sende en klage/advarsel til en sameier som bevisst utførte en
skadelig handling mot en annen sameier.
Vi har ikke registrert tyverier i 2021, men i begynnelsen av 2022 var det innbrudd i boder
under D, hvor det ble stjålet sykler.
Oversikt garasje
Det er viktig at separat salg av plasser blir meldt til både styret og Obos, samt at eierskifte
blir tinglyst.
Reklamasjonssaker
Det gjenstår nå kun et reklamasjonspunkt med ustabile forhold på varmtvann i enkelte
leiligheter i D-oppgangen. Det er mistanke om at det
er feil med distribusjonsanlegget til varmtvannet (sirkulasjonsledning). Det
er lagt ned en betydelig innsats i feilsøking for å forsøke å avdekke hvor feilen er. Det
er også forsøkt med flere tiltak som per nå ikke har ført frem. Tiltak er blant annet skifte av
sirkulasjonspumpe, ny innregulering av ventiler, skifte av ventiler på hovedanlegg, logging
av temperatur fra fjernvarmeleverandøren, rensing av ventiler mv.
Styret vil utover i 2022 fortsette arbeidet for å få lukket siste reklamasjonspunkt.
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Veilag Fernanda Nissens gate
Det var igangsatt prosess for jordskiftesak i desember 2019. Saken gjelder fordeling av
kostnader for vedlikehold av Fernanda Nissens gate. Saken ble behandlet i jordskifteretten
i 2020.
Jordskifteretten kom tilbake i februar 2021 med forslag til ny avtale til veilag. Retten har
som forventet konkludert med en mellomløsning hvor de har tatt hensyn til sameienes
ulike synspunkter. Som resultat av dette skal vårt sameie ha en andel på 9 % av
vedlikeholdskostnadene på Fernanda Nissens gate.
Det er sameiene Fernanda Nissens gate 2-6 og Elvelunden som har betalt vedlikeholdet
hittil. Vi må forvente en faktura fra dem på etterbetaling for årene frem til nå.
Veilaget ble stiftet med første årsmøte høsten 2021. Prosessen har vært treg, og veilaget
er pr dags dato ikke formelt registrert eller kommet i drift.
Veilag med FN3
Det har vært kontakt om å etablere et veilag med FN3 vedrørende felles vei ned fra
Dominos. Veilaget skal fordele ansvar og kostnader for drift av vei med felles bruk. FN3
har ikke vært særlig interessert, og så lenge nåværende situasjon fungerer, ligger denne
saken stille.
Dialog med utbygger av FN 3/Overvannshåndtering/oppstillingsplass for brann- og
renovasjonsbiler
I årsmøtesak i 2021 ble det vedtatt å inngå avtale med utbygger i FN3 om oppstillingsplass
for brann- og avfallsbil, mot at de skulle bidra til bedre overvannshåndtering, og opprusting
av arealet lengst øst på vår eiendom.
Avtalen er signert, og utbygger av FN3 sende inn søknad om igangsetting av tiltak til pbe,
sommeren 2021. Tillatelse til gjennomføring er mottatt tidlig i 2022. Det forventes at
arbeidene gjennomføres i 2022.
Maling av trapperom
På årsmøtet i 2021 ble det vedtatt å male vegger og opptrinn i oppgangene.
Tilbudsinnhenting og kontrahering av entreprenør ble gjennomført i 2021. Arbeidene
startet tidlig i 2022. Det har blitt malt en vaskekant på utsiden i alle trappene, for å dekke
fuge som har vært mindre pen, og for at slitasje ved vask skal bli mindre. Arbeidene blir
utført innenfor vedtatte budsjett.
Ny avtale med Altibox på Internett og TV
Ny avtale med Altibox ble vedtatt på årsmøtet i 2021. Oppgradering innebar en prisøkning
som følge av oppgradert løsning, og utskifting av dekoderne. Prosessen med
oppgradering og utskifting av dekodere gikk, med noen få unntak, greitt.
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Det har vært lite driftsavbrudd på TV og internett, men våren 2022 har Altibox ikke levert
kanaler fra TV2. Kompensasjon med valg av andre kanaler er informert om på vibbo.
Oppgradering av utomhusanlegget
Det ble på årsmøtet i 2021 vedtatt mer beplantning for å lede trafikk opp fra gangveien ved
Akerselven bort fra plenen. Hundelufting skaper problemer for planter, lysstolper og barns
lek og trygghet. Det er innhentet tilbud på, og bestilt arbeider med noe beplantning. Det er
også bestilt oppgradering av dekket mellom inngang C og gangveien ved Akerselva. Dette
ble utført litt tidlig på våren, og kompletteres senere på våren.
Skifte fliser
Det er en del løse fliser i inngangspartiene. Vansker med å få tak i flislegger har gjorte at
arbeidene er utsatt til 2022.
Tilstand av betong i garasjen
Det har vinteren 2022 blitt observert noen rustutslag i betongen i garasjen. Styret har bedt
Obos om en vurdering, og etter befaring anbefalte de at det ble gjennomført en grundigere
undersøkelse. Dette ble utført vinteren 2022. Konklusjonen er at gulvet i garasjen
inneholder en så høy andel klorider, at det er fare for skader på betong og armering.
Nedre del av vegger og søyler er også i faresonen.
Det vil være behov for ytterligere undersøkelser, beskyttelse av armering, og
overflatebehandling av gulvet i parkeringsgarasjen. Dette er nødvendig for å stoppe
utviklingen av skader, for å hindre tilføring av mer salt i betongen, slik at det ikke skal
oppstå skader som vil bli vesentlig mer kostbare å reparere enn skadene som er avdekket
pr i dag.
Totalt kostnadsomfang kan bli stort. Det kan bli omfattende arbeider som også vil medføre
stenging av (deler av) garasjen mens arbeidene pågår.
Styret vil arbeide videre med flere undersøkelser, beskrivelse av tiltak, og innhenting av
tilbud. Et forprosjekt kommer opp som sak på ordinært årsmøte. Endelig iverksettelse av
tiltak må opp på nytt ekstraordinært årsmøte.
Revurdering av avtale på solskjerming
Eksisterende avtale er fra 2014, og er moden for gjennomgang og revisjon. Dette kommer
opp som egen sak p årsmøtet. Mulige alternativer til typer screen og markiser over
balkonger, hvor det ikke er balkong over, vil bli vurdert. Styret vil be flere leverandører om
priser.
Oppdatering av husordensreglene
Dagens husordensregler fremstår som lite systematisert, og vel detaljerte. Det er ønske
om å gjøre en revisjon av reglene. Dette vil i så fall bli tatt opp på et fremtidig årsmøte.
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Annen informasjon om sameiet
Styret - kontaktinformasjon
Styret kan kontaktes via styret@fernandashage.no eller Vibbo
Vibbo
Du kan finne informasjon om sameiet 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. Det oppfordres til at
alle krysser av for at de aksepter elektronisk informasjon. Dette gjør kommunikasjonen
med den enkelte sameier lettere.
I forhold til ny lovgivning og nye vedtekter fra 2021, skal informasjon om leietaker gis til
styret. Dette gjøres ved å legge dem inn som beboere på Vibbo. Da vil de også få
meldinger og tilgjengelig informasjon på Vibbo.

OBOS Eiendomsforvaltning AS

Hammersborg torg 1
Postboks 6668, St. Olavs plass 0129 Oslo
Telefon: 02333
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.
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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 24.05.22 og er åpent for avstemning i 3 dager
Siste dato for avstemning er 27.05.22
Selskapsnummer: 2928

Selskapsnavn: Fernandas Hage Sameie

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:
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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

Dag Midling Larsen og Frøy Nore Mossige velges til å signere protokollen.
For
Mot

Sak 3

Årsrapport og årsregnskap

Årsrapport og årsregnskap godkjennes. Årets resultat overføres til egenkapital
For
Mot

Sak 4

Fastsettelse av honorarer

Styrets godtgjørelse settes til 125.000,For
Mot
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Sak 5

Ny avtale screens/markiser

Årsmøtet ber styret om at gjeldende avtale for screens og markiser heves, og at
det samtidig inngås ny avtale med solskjermingsleverandør. For at en ny avtale
ikke skal komme i konflikt med husordensreglene , endres §15 i disse til ; § 15.
MARKISER OG SOLSKJERMING Byggets enkle fasade og lyse karakter vil gjøre
at eventuelle markiser og screens blir godt synlige. Seksjonseiere med balkong
over sin balkong, får godkjennelse til å montere markiser i balkongen. Dersom
man skal feste en markise direkte på fasaden, må en løsning godkjennes av styret.
Utvendige screens på vinduer kan installeres. For all fastmontert solskjerming,
forutsettes det at de leveres av leverandør sameiet har avtale med, og i henhold
til retningslinjer som er avtalt med denne leverandøren.
For
Mot

Sak 6

Nytt adgangskontrollsystem

Styret gis fullmakt til å benytte inntil kr 350.000, - på å bytte
adgangskontrollsystemet til et system med bred utbredelse i Norge.
For
Mot

Sak 7

Betongrehabilitering i garasjen

Årsmøtet gir styret fullmakt til å iverksette undersøkelser, beskrivelse av
nødvendige arbeider, og innhenting av tilbud på betongrehabilitering og ny
overflatebehandling. Fullmakten gjelder for kostnader inntil 500.000,-.
For
Mot
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Sak 8

Valg av tillitsvalgte

Styreleder (1 skal velges)
Ole Vestersjø
Styremedlem (1 skal velges)
Sissi Wing Sze Suen
Varamedlem (1 skal velges)
Torgeir Rusten
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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.

