Årsmøte 2022
Gamlelinja Borettslag
Hybrid årsmøte avholdes 2022

Selskapsnummer: 521

Velkommen til årsmøte i Gamlelinja Borettslag
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:

Du finner avstemningen på:
https://vibbo.no/521
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 møteleder
3. Valg av protokollvitner
4. Årsrapport og årsregnskap
5. Fastsettelse av honorarer
6. Vedtektsendring - valg av delegater til OBOS’ generalforsamling
7. Oppgradering av borettslagets lekeplasser.
8. Søknad om tillatelse til å bygge balkong i 2 etg. på sidevegg i GL 61b
9. Søknad om tillatelse til å sette inn vinduer på gavlvegg i GL 61b
10. Kartlegging av energieffektiviseringtiltak
11. Valg av tillitsvalgte
12. Valg av delegater til OBOS' generalforsamling
13. Valg av valgkomitè
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Med vennlig hilsen,
Styret i Gamlelinja Borettslag
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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 møteleder
Krav til flertall:
Alminnelig (50%)

Anders Thorud foreslås som møteleder
Forslag til vedtak
Anders Thorud velges som møteleder

Sak 3

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

Valg av to eiere til å signere protokollen. Ane Carmen Roggen og Maria Blomkvist
foreslått. Protokollen vil bli sendt til signering digitalt.
Forslag til vedtak
Ane Carmen Roggen og Maria Blomkvist er valgt.
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Sak 4

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. S-521 Årsrapport Ferdig.pdf

Sak 5

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

Godtgjørelse for styret foreslås satt til kr 250 000.
a)
Saken har flere forslag til vedtak. Først stemmer du for eller mot saken:
• For Fastsettelse av honorarer
• Mot Fastsettelse av honorarer
b)
Hvilket av forslagene stemmer du for dersom det skulle bli flertall for saken?
1. Styrets godtgjørelse settes til kr 250 000.
2. Forslag fra Sara Kate Clarke: Styrets godtgjørelse settes til kr 400 000
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Sak 6

Vedtektsendring - valg av delegater til OBOS’ generalforsamling
Krav til flertall:
To tredjedels (67%)

OBOS BBL, heretter kalt OBOS, er et andelslag som hvert år gjennomfører
generalforsamling, der medlemmer i OBOS kan møte og stemme på saker. Deltagelsen
på OBOS’ generalforsamling er nedfelt i OBOS’ vedtekter §8. Andelseiere i borettslag
som er tilknyttet OBOS, slik som vårt borettslag er, velger delegater som får stemmerett
på OBOS’ generalforsamling. Valg av delegerte skal gjøres hvert år på borettslagets
generalforsamling (årsmøte).
For å sikre at vi velger delegerte som kan ivareta borettslagets interesser på
generalforsamlingen i OBOS, har OBOS foreslått følgende vedtektsendring i vårt
borettslag:
Forslag til vedtak
Det tilføyes følgende tekst som eget punkt i vedtektenes bestemmelse om saker som
skal behandles på ordinær generalforsamling.
Nytt punkt: «Valg av delegert med vara til OBOS BBLs generalforsamling»

Sak 7

Oppgradering av borettslagets lekeplasser.
Forslag fremmet av:
Audun Westad
Krav til flertall:
Alminnelig (50%)

Basert på innspill fra beboere er det et ønske fra styret om å oppgradere borettslagets
lekeplasser slik at de kan tilpasses en bredere målgruppe enn det det nå er tilrettelagt
for. Lekeplassene våre er sentralt plassert i borettslaget og fungerer som naturlige og
tilgjengelige møteplasser for våre beboere, særlig for småbarn. Vi ønsker å tilpasse disse
slik at de blir aktuelle for flere aldersgrupper og at de dermed er attraktive å ta i bruk for
alle våre beboere, ikke bare de yngste barnefamiliene. Dette er en oppgradering som
har blitt etterspurt av beboere i borettslaget og som vi tror kan øke trivselen for mange.
For å få til dette ønsker vi å investere i lekeapparat/klatrestativ tilpasset en eldre
målgruppe, samt utendørs bordtennis-, fussball- og sjakkbord. I tillegg ønsker vi å
oppgradere sittegruppene på alle lekeplassene slik at det blir et trivelig sted å sitte og
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oppholde seg. Vi tenker også at Grønn gruppe vil kunne bli utfordret til å tenke ut gode
løsninger for områdene. Styrets forslag til oppgradering er følgende:
Tunet:
Fussbalbord
Bordtennisbord
Sittegrupper med sjakkbord
Nordre lekeplass:
Bordtennisbord
Sittegruppe
Søndre lekeplass:
Klatrestativ
Sittegruppe
I en slik prosess vil det også gjøres vurderinger om enkelte element på lekeplassene
skal/bør fjernes eller flyttes. Dette vurderes både ut ifra slitasje, bruk og nødvendighet
for å lage plass til nye element. Oppgraderingen og utformingen av lekeplassene vil
gå inn i en helhetsvurdering av borettslagets områder totalt, og den enkelte lekeplass.
Styret vil presisere at det kan komme noen endringer i hva som settes opp ut fra
pris, tilgjengelighet, plassutnyttelse m.m.. Hovedessensen i forslaget er altså å utvide
lekeplassenes relevans for ulike aldersgrupper.
Det totale innkjøpsbudsjettet av nye elementer for dette vil ligge på ca. 200 000 kr.
Arbeid og tilpasninger kommer i tillegg. Styret vil selvfølgelig også se etter muligheter
for å få dekket deler av investeringen via aktuelle søknadsordninger slik at det er mulig
å få kostnadene for borettslaget senket.
Forslag til vedtak
Generalforsamlingen gir sin tilslutning til at alle lekeplassene oppgraderes for å fungere
for flere aldersgrupper. Det kan brukes inntil 200 000. Kr på innkjøp av nytt utstyr til
dette.
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Sak 8

Søknad om tillatelse til å bygge balkong i 2 etg. på sidevegg i GL
61b
Forslag fremmet av:
Alona Dushyn
Krav til flertall:
Alminnelig (50%)

Vi søker generalforsamlingen om samtykke til balkong i 2 etg. på sidevegg på bolig 61b
som vist på vedlagt tegning. Basert på hustype 96C 4-4 fra “Plan-og bygningsetaten”
12.07.2004.
Forslag til vedtak
Vi søker generalforsamlingen om samtykke til balkong i 2 etg. på sidevegg på bolig 61b
som vist på vedlagt tegning. Basert på hustype 96C 4-4 fra “Plan-og bygningsetaten”
12.07.2004.
(NB: tegningen er basert på tegningen og planer fra “Plan-og bygningsetaten”).
Vinduene og balkong følger skjema for innsetting av vinduer og bygging
balkong/terrasse med rekkverk som er oppgitt på Gamlelinja Borettslag sine nettsider
og lignende endringer har blitt utført av andre boliger i borettslaget. Størrelsene basert
på informasjon fra “Plan-og bygningsetaten” til hustype 96C 4-4.
Styret er forelagt godkjent nabovarsel. Vi vil videre søke godkjenning fra Plan- og
bygningsetaten.
Vedlegg
2. 2022-03-06 17.07.08.jpg
3. 2022-03-06 17.06.59.jpg
4. Søknad om tillatelse til å bygge balkongi 2 etg - Google Docs.pdf

Sak 9

Søknad om tillatelse til å sette inn vinduer på gavlvegg i GL 61b
Forslag fremmet av:
Alona Dushyn
Krav til flertall:
Alminnelig (50%)
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Vi søker generalforsamlingen om samtykke til å sette inn vinduer på gavlvegg på bolig
61b som vist på vedlagt tegning
(NB: tegningen er basert på en tidligere søknad fra lignende bolig i borettslaget,
Gamlelinja 39a og Gamlelinja 63a).
Vinduene følger skjema for innsetting av vinduer som er oppgitt på Gamlelinja
Borettslag sine nettsider og lignende endringer har blitt utført av andre boliger i
borettslaget. Vi vil videre søke godkjenning fra Plan- og bygningsetaten.
Forslag til vedtak
Forslagstiller: Alona og Oleksandr Dushyn
Saksfremstilling: Vi søker generalforsamlingen om samtykke til å sette inn vinduer på
gavlvegg på bolig 61b som vist på vedlagt tegning
(NB: tegningen er basert på en tidligere søknad fra lignende bolig i borettslaget,
Gamlelinja 39a og Gamlelinja 63a).
Vinduene følger skjema for innsetting av vinduer som er oppgitt på Gamlelinja
Borettslag sine nettsider og lignende endringer har blitt utført av andre boliger i
borettslaget. Vi vil videre søke godkjenning fra Plan- og bygningsetaten.
Vedlegg
5. 2022-03-01 23.42.27.jpg
6. 2022-03-01 23.42.35.jpg
7. Søknad om tillatelse til å sette inn vinduer på gavlvegg i GL 61b - Google Docs.pdf

Sak 10

Kartlegging av energieffektiviseringtiltak
Forslag fremmet av:
Geir Haugen
Krav til flertall:
Alminnelig (50%)

Det er opprettet en ny ordning der man kan be om støtte til kartlegging av ulike
energitiltak.
Borettslag og boligsameier kan få støtte til kartlegging som gir konkrete anbefalinger om
smarte klimatiltak.
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Kartleggingen skal gi konkrete anbefalinger om mulige tiltak med tilhørende teknisk
løsning, kostnader og lønnsomhet.
Støttenivået avhenger av hvor mange boenheter byggene har og kostnader med
gjennomføringen av kartleggingen. Kartleggingsstøtten økes for de som signerer
kontrakt på gjennomføring av kartlagte energibesparende tiltak. Maksimalt støttenivå
vil være mellom 150.000 kroner – 525.000 kroner.
https://www.enova.no/bedrift/bygg-og-eiendom/kartleggingsstotte-til-borettslag-og-boligsameier/
Forslag til vedtak
Gamlelinja borettslag skal søke om støtte til kartlegging av mulige
energieffektiviseringstiltak, inkludert utbygging av solenergi.

Sak 11

Valg av tillitsvalgte
Det skal velges styreleder for 2 år, to styremedlemmer for 2 år og tre varamedlemmer
for 1 år. Valgkomiteen har innstilt flg:

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

Valg av 2 styremedlem Velges for 2 år
Følgende stiller til valg som styremedlem:
• Karin Ranaas
• Siglinde Maria Lunde

Valg av 3 varamedlem Velges for 1 år
Følgende stiller til valg som varamedlem:
• Janne Helen Lund
• Nicolai Løken
• Yngve Gauslå
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Sak 12

Valg av delegater til OBOS' generalforsamling
Vi skal velge delegater til OBOS sin generalforsamling. Delegatene og varadelegatene
sitter i ett år.

Roller og kandidater
Valg av 1 delegat Velges for 1 år
Følgende stiller til valg som delegat:
• Morten Huuse Fjøren

Valg av 1 varadelegat Velges for 1 år
Følgende stiller til valg som varadelegat:
• Siglinde Maria Lunde

Sak 13

Valg av valgkomitè

Roller og kandidater
Valg av 3 medlem Velges for 1 år
Følgende stiller til valg som medlem:
• Kjersti Wernø
• Sara Kate Clarke
• Trond Brækhus
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ÅRSRAPPORT FOR 2021
Tillitsvalgte
Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært:
Styret
Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Audun Westad
Siglinde Maria Lunde
Morten Fjøren
Eugenia Tecusan
Kjersti Wernø

Gamlelinja 41 C
Gamlelinja 32 A
Gamlelinja 45 F
Gamlelinja 48 A
Gamlelinja 4 B

Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem

Yngve Gauslå
Rooble Mahamood Abdi Jama
Karin Raanaas

Gamlelinja 31 B
Gamlelinja 45 E
Gamlelinja 21 C

Delegert til generalforsamlingen i OBOS
Delegert
Kjersti Wernø

Gamlelinja 4 B

Varadelegert
Siglinde Maria Lunde

Gamlelinja 32 A

Valgkomiteen
Trond Brækhus
Sara Kate Clarke
Turid Misje

Gamlelinja 35 D
Gamlelinja 55 B
Gamlelinja 51 B

Styrets medlemmer består i dag av 2 menn og 3 kvinner.
Generelle opplysninger om Gamlelinja Borettslag
Borettslaget består av 180 andelsleiligheter.
Gamlelinja Borettslag er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer 948288923, og ligger i bydel Søndre Nordstrand i Oslo kommune med følgende
adresse:
Gamlelinja 5-63 4-52
Gårds- og bruksnummer:
185
56 60 61

64

Første innflytting skjedde i 1983. Tomten, kjøpt i 1986 er på 48 350 m2.
Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen
bolig i foretakets eiendom (borett), og å drive virksomhet som står i sammenheng med
dette.
Gamlelinja Borettslag har ingen ansatte.

Vedlegg 1
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Gamlelinja Borettslag

Forretningsførsel og revisjon
Forretningsførselen er utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS i henhold til kontrakt.
Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS.
Borettslagets revisor er PricewaterhouseCoopers AS.
KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2021
Styret mener at årsregnskapet gir et riktig bilde av borettslagets eiendeler og gjeld,
finansielle stilling og resultat. Informasjon om borettslagets 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.
Borettslaget har negativ egenkapital i balansen (udekket tap). Dette er nærmere omtalt i
årsregnskapet under noten for udekket tap.
Inntekter
Driftsinntekter i 2021 var til sammen kr 10 046 223.
Dette er omtrent som budsjettert. Andre inntekter består i hovedsak av tilskudd., parkering
og ladeinntekter.
Kostnader
Driftskostnadene i 2021 var til sammen kr 6 739 910.
Dette er ca. 400 000 tusen mer enn budsjettert og skyldes blant annet kostnader til juridisk
bistand og noe høyere kostnader til Forsikring og Tv/bb enn budsjettert.
Resultat
Årets resultat på kr 2 547 293 fremkommer i resultatregnskapet og foreslås overført til
egenkapital. Eventuelt avdrag på langsiktig gjeld (lån) er ikke tatt hensyn til.
Disponible midler
Borettslagets disponible midler (omløpsmidler fratrukket kortsikt gjeld) var pr 31.12.2021
kr 5 249 094 og viser borettslagets likviditet. De disponible midlene bør til enhver tid være
positive, som en del av forutsetningene for videre drift.
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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Gamlelinja Borettslag

KOMMENTARER TIL BUDSJETT FOR 2022
Til orientering for generalforsamlingen 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 1 795 000 til generelt vedlikehold.
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. Ny forskrift for innkreving av tilsyns- og
feiegebyr er under utarbeidelse, inntil denne foreligger budsjetterer vi med samme
kostnader som i 2021. Eiendomsskatten følger egne satser.
Energikostnader
Energikostnadene har historisk sett har vært variable og er vanskelige å anslå. Vi har
budsjettert med kr 215 000 for 2022.
Forsikring
Forsikringspremien for 2022 er budsjettert med kr 943 000. Premieendringen er en følge
av indeksjustering på bygninger på 4 % fra 1. januar, samt forsikringsselskapets
individuelle prisjustering basert på skadehistorikken i Gamlelinja Borettslag.
Lån
Gamlelinja Borettslag har lån i Handelsbanken.
Gjenværende hovedstol er på kr 48 630 357,- og den flytende renten er 1,6%. Lånet er
avdragsfritt frem til 01.04.2023. For opplysninger om opprinnelig lånebeløp og restsaldo
henvises til note i regnskapet.
Forretningsførerhonorar
Forretningsførerhonorar for 2021 utgjør kr 208 356,-.
Medlemskontingenten til OBOS er kr 200 pr. andelsleilighet for 2022.
Felleskostnader
I budsjettet har styret tatt hensyn til ovennevnte, samt øvrige prisendringer knyttet til
produkter og tjenester borettslaget anskaffer. Dette danner grunnlaget for foreløpig
fastsettelse av felleskostnader for 2022.
Driften i 2022 forutsetter en økning av felleskostnadene på 4,1 % fra 01.01.22.
De økte felleskostnadene i 2022 vil ifølge budsjettet øke borettslagets disponible midler.
For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet.

Vedlegg 1
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Til generalforsamlingen i Gamlelinja Borettslag

Uavhengig revisors beretning
Konklusjon
Vi har revidert Gamlelinja Borettslags årsregnskap som består av balanse per 31. desember 2021,
resultatregnskap og oppstilling over endring av disponible midler for regnskapsåret avsluttet per
denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.
Etter vår mening
●
●

oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
gir årsregnskapet et rettvisende bilde av borettslagets finansielle stilling per 31. desember
2021, og av dets resultater og endringer i disponible midler 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
borettslaget 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.

Øvrig informasjon
Styret (ledelsen) er ansvarlig for øvrig informasjon som er publisert sammen med årsregnskapet. Øvrig
informasjon omfatter informasjon i årsrapporten bortsett fra årsregnskapet og den tilhørende
revisjonsberetningen. Øvrig informasjon omfatter også budsjettall som er presentert sammen med
årsregnskapet. Vår konklusjon om årsregnskapet ovenfor dekker ikke øvrig informasjon.
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon. Formålet er
å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom den øvrige informasjonen og
årsregnskapet og den kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen av årsregnskapet, eller
hvorvidt øvrig informasjon ellers fremstår som vesentlig feil. Vi har plikt til å rapportere dersom øvrig
informasjon fremstår som vesentlig feil. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet
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
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Uavhengig revisors beretning - Gamlelinja Borettslag

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til borettslagets evne til fortsatt drift og
opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn
for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning
som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti
for at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som
eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon
blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke
økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.
For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til
https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger.

Oslo, 29. mars 2022
PricewaterhouseCoopers AS

Berit Alstad
Statsautorisert revisor

(2)
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Gamlelinja Borettslag

GAMLELINJA BORETTSLAG
ORG.NR. 948 288 923, KUNDENR. 521
INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET
Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag.
Regnskapsloven stiller strenge krav til hvordan et regnskap skal føres og presenteres. I tillegg
krever forskriften om årsregnskap og årsberetning i borettslag at man må gi mer informasjon.
Dette innebærer blant annet at man må gi informasjon i form av noter, og utarbeide en oversikt
over de disponible midlene i årsregnskapet. Det vil også være informasjon om borettslagets
økonomi i styrets årsmelding. På de neste sidene presenteres borettslagets resultatregnskap,
balanse og tilhørende noter.

Årsregnskapet gir imidlertid ikke en fullstendig oversikt over borettslagets disponible midler ved
årsskiftet. I resultatregnskapet presenteres det en oversikt over borettslagets inntekter og
kostnader. Det regnskapsmessige overskuddet tar ikke hensyn til en del viktige økonomiske
forhold som påvirker borettslagets disponible midler. Dette gjelder for eksempel avskrivninger,
opptak og avdrag på lån, samt kjøp og salg av anleggsmidler. Borettslagets disponible midler er
de økonomiske midlene som borettslaget har til rådighet, og de defineres som omløpsmidler
fratrukket kortsiktig gjeld. Størrelsen på de disponible midlene kan blant annet benyttes til å
vurdere om det er nødvendig å endre størrelsen på innkrevde felleskostnader som den enkelte
beboer betaler, og om det er behov for å ta opp lån eller om det er mulighet til å betale ned ekstra
på eksisterende gjeld.
DISPONIBLE MIDLER
Note

Regnskap
2021
2 701 801

Regnskap
2020
2 386 384

Budsjett
2021
2 701 801

Budsjett
2022
5 249 094

2 547 293
2 547 293

315 417
315 417

2 851 700
2 851 700

1 826 000
1 826 000

5 249 094

2 701 801

5 553 501

7 075 094

SPESIFIKASJON AV DISPONIBLE MIDLER:
Omløpsmidler
5 447 017
Kortsiktig gjeld
-197 923
C. DISP. MIDLER PR. 31.12.
5 249 094

2 868 087
-166 286
2 701 801

A. DISP. MIDLER PR. 01.01.
B. ENDRING I DISP. MIDLER:
Årets resultat (se res.regnskapet)
B. ÅRETS ENDR. I DISP. MIDLER
C. DISP. MIDLER PR. 31.12.
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GAMLELINJA BORETTSLAG
ORG.NR. 948 288 923, KUNDENR. 521
RESULTATREGNSKAP
Note
DRIFTSINNTEKTER:
Innkrevde felleskostnader
Andre inntekter
SUM DRIFTSINNTEKTER
DRIFTSKOSTNADER:
Personalkostnader
Styrehonorar
Revisjonshonorar
Forretningsførerhonorar
Konsulenthonorar
Kontingenter
Drift og vedlikehold
Forsikringer
Kommunale avgifter
Energi/fyring
TV-anlegg/bredbånd
Andre driftskostnader
SUM DRIFTSKOSTNADER

Regnskap Regnskap
2021
2020

2
3

9 906 724
139 499
10 046 223

4
5
6

-35 233
-40 612
-52 000
-250 000
-250 000
-250 000
-9 000
-8 295
-9 000
-203 275
-198 320
-203 000
-153 769
-22 988
-30 000
-36 500
-36 000
-36 000
-1 173 433 -2 794 489
-840 000
-894 483
-799 765
-825 000
-2 322 404 -2 302 090 -2 310 000
-270 594
-103 949
-135 000
-725 875
-629 152
-645 000
-665 345
-905 580
-974 300
-6 739 910 -8 091 240 -6 309 300

7
8
9
10
11

DRIFTSRESULTAT

8 820 308
570 835
9 391 143

Budsjett
2021

Budsjett
2022

9 914 000 10 318 000
50 000
50 000
9 964 000 10 368 000

-52 000
-250 000
-9 000
-208 000
-160 000
-36 000
-1 795 000
-943 000
-2 358 000
-300 000
-750 000
-926 000
-7 787 000

3 306 314

1 299 903

3 654 700

2 581 000

33
-759 053
-759 020

1 482
-985 968
-984 486

0
-803 000
-803 000

0
-755 000
-755 000

ÅRSRESULTAT

2 547 293

315 417

2 851 700

1 826 000

Overføringer:
Reduksjon udekket tap

2 547 293

315 417

FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER:
Finansinntekter
Finanskostnader
RES. FINANSINNT./-KOSTNADER

Vedlegg 1
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GAMLELINJA BORETTSLAG
ORG.NR. 948 288 923, KUNDENR. 521
BALANSE
Note

2021

2020

EIENDELER
ANLEGGSMIDLER
Bygninger
Tomt
Andre varige driftsmidler
Aksjer og andeler
SUM ANLEGGSMIDLER

14
15

OMLØPSMIDLER
Kundefordringer
Forskuddsbetalte kostnader
Andre kortsiktige fordringer
Driftskonto OBOS-banken
Sparekonto OBOS-banken
SUM OMLØPSMIDLER

17

SUM EIENDELER

83 100 000 83 100 000
3 125 103 3 125 103
1
1
2 700
2 700
86 227 804 86 227 804

0
187 881
9 963
5 234 088
15 084
5 447 017

27
172 256
0
2 680 807
14 996
2 868 087

91 674 821 89 095 891

EGENKAPITAL OG GJELD
EGENKAPITAL
Innskutt egenkapital 180 * 100
Udekket tap
SUM EGENKAPITAL

18

18 000
18 000
-2 589 459 -5 136 752
-2 571 459 -5 118 752

GJELD
LANGSIKTIG GJELD
Pante- og gjeldsbrevlån
Borettsinnskudd
SUM LANGSIKTIG GJELD

19
20

KORTSIKTIG GJELD
Leverandørgjeld
Skyldige offentlige avgifter
Påløpte renter
Annen kortsiktig gjeld
SUM KORTSIKTIG GJELD

21

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

48 630 357 48 630 357
45 418 000 45 418 000
94 048 357 94 048 357

80 801
0
67 689
49 433
197 923

96 658
203
67 963
1 462
166 286

91 674 821 89 095 891

Pantstillelse
Garantiansvar

22

94 418 000 94 418 000
0
0

Oslo, 28.03.2022
Styret i Gamlelinja Borettslag
Audun Westad /s/ Morten Fjøren /s/ Eugenia Tecusan /s/
Kjersti Wernø /s/ Siglinde Maria Lunde /s/
Vedlegg 1
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NOTE: 1
REGNSKAPSPRINSIPPER
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, god
regnskapsskikk for små foretak og etter forskrift om årsregnskap og årsberetning i
borettslag.
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. Bygninger er ikke avskrevet da
det er gjennomført vedlikehold som oppveier for verdiforringelse. Tomter avskrives
ikke. 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
Leietillegg påbygg
Parkering
Opplagsplass kano/kajakk
SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER

9 757 776
84 312
72 000
136
9 914 224

REDUKSJON GRUNNET TOMME LEIEFORHOLD
Parkering
Diverse
SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER

-7 250
-250
9 906 724

NOTE: 3
ANDRE INNTEKTER
Tilskudd
Lader
Nettinnbetalinger
Nøkler
SUM ANDRE INNTEKTER

Vedlegg 1
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NOTE: 4
PERSONALKOSTNADER
Arbeidsgiveravgift
-35 250
Yrkesskadeforsikring
17
SUM PERSONALKOSTNADER
-35 233
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 250 000.
NOTE: 6
REVISJONSHONORAR
Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr 9 000.
NOTE: 7
KONSULENTHONORAR
Juridisk bistand
Tilleggstjenester, OBOS Eiendomsforvaltning AS
Andre konsulenthonorarer
SUM KONSULENTHONORAR
NOTE: 8
DRIFT OG VEDLIKEHOLD
Drift/vedlikehold bygninger
Drift/vedlikehold VVS
Drift/vedlikehold elektro
Drift/vedlikehold utvendig anlegg
Drift/vedlikehold brannsikring
Drift/vedlikehold garasjeanlegg
Egenandel forsikring
Kostnader dugnader
SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD

-135 000
-17 803
-966
-153 769

-681 186
-77 446
-196 923
-108 949
-1 575
-62 459
-30 000
-14 896
-1 173 433

Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av
bygningene.
NOTE: 9
KOMMUNALE AVGIFTER
Eiendomsskatt
Vann- og avløpsavgift
Feieavgift
Renovasjonsavgift
SUM KOMMUNALE AVGIFTER

-8 714
-975 874
-8 550
-1 329 265
-2 322 404

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

Vedlegg 1
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NOTE: 11
ANDRE DRIFTSKOSTNADER
Container
Skadedyrarbeid/soppkontroll
Diverse leiekostnader/leasing
Driftsmateriell
Vaktmestertjenester
Andre fremmede tjenester
Trykksaker
Møter, kurs, oppdateringer mv.
Andre kontorkostnader
Porto
Bank- og kortgebyr
Velferdskostnader
SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER

-626
-52 527
-56 477
-4 730
-307 726
-127 816
-6 860
-2 718
-17 300
-2 752
-2 979
-82 834
-665 345

NOTE: 12
FINANSINNTEKTER
Renter av sparekonto i OBOS-banken
SUM FINANSINNTEKTER

33
33

NOTE: 13
FINANSKOSTNADER
Renter og gebyr på lån i Handelsbanken
Renter på leverandørgjeld
SUM FINANSKOSTNADER

-758 738
-315
-759 053

NOTE: 14
BYGNINGER
Kostpris/bokført verdi 1985
SUM BYGNINGER
Tomten ble kjøpt i 1986.
Gnr.185/bnr.56 M. flere

83 100 000
83 100 000

Bygningene er ikke avskrevet. Styret har i stedet vurdert at tilstrekkelig vedlikehold er
gjennomført, jf. noten om drift og vedlikehold.
NOTE: 15
VARIGE DRIFTSMIDLER
Kopimaskin
Tilgang 2006
Avskrevet tidligere

40 400
-40 399

SUM VARIGE DRIFTSMIDLER

1
1

SUM ÅRETS AVSKRIVNINGER

0
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NOTE: 16
LANGSIKTIGE FORDRINGER
AKSJER OG ANDELER
Selskapet eier aksjer i Multinett AS. Denne investeringen er regnskapsført etter kostmetoden,
dvs. at de er bokført til opprinnelig kjøpspris.
Antall aksjer: 18, pålydende: kr 150.-, balanseført verdi: kr 2 700.-.
NOTE: 17
ANDRE KORTSIKTIGE FORDRINGER
Utlegg skadesaker
SUM ANDRE KORTSIKTIGE FORDRINGER

9 963
9 963

NOTE: 18
UDEKKET TAP (NEGATIV EGENKAPITAL)
Balansen i årsregnskapet viser negativ egenkapital. Dette skyldes at eiendelene, deriblant
bygningene, står bokført til opprinnelige priser.
Konsekvensen av dette er at de balanseførte verdiene av eiendelene ikke gjenspeiler
markedsprisen. Erfaring med omsetning av enkeltleiligheter gir informasjon om at den
totale verdien av selskapets eiendommer er høyere enn den balanseførte verdien. Dermed
vurderes den faktiske egenkapitalen til å være positiv av styret i selskapet.
NOTE: 19
PANT- OG GJELDSBREVLÅN
Handelsbanken
Lånet er et annuitetslån med flytende rente.
Rentesatsen pr. 31.12.21 var 1,60 %. Løpetiden er 37 år.
Opprinnelig 2016
Nedbetalt tidligere
Nedbetalt i år

-48 630 356
0
0
-48 630 357
-48 630 357

SUM PANT- OG GJELDSBREVLÅN

AVDRAGSFRIHET PÅ LÅN
Selskapet har 1 lån med avdragsfrihet. I tabellen nedenfor er det estimert både hva
lånekostnadene for den enkelte andel vil øke med pr. måned når selskapet begynner å betale
avdrag, og fra hvilket tidspunkt avdragene begynner å løpe. Estimatet forutsetter at avdragsog rentebetingelsene pr. 31.12 beholdes uendret. Da fremtidige endringer i lånebetingelsene
vil kunne medføre endringer i den informasjon som fremkommer av tabellen, må man utvise
forsiktighet med å bruke beregningene som grunnlag for økonomisk planlegging eller
investeringer.
Det understrekes at felleskostnadene i et borettslag ikke nødvendigvis vil øke fra det tidspunkt
avdragene begynner å løpe. Det er borettslagets styre som bestemmer om felleskostnadene
skal økes og fra hvilket tidspunkt. Dersom avdragsfriheten gjelder lån hvor det er inngått
avtale om mulighet for individuell nedbetaling, vil de månedlige felleskostnadene
økes med det beløp som er angitt i tabellen under.
Alle tall er avrundet til nærmeste 50 kroner.
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Første
avdrag er
Leilighetsnr
Handelsbanken
01/04-2023
Potensiell endring i felleskostnader fra 01/03-2023
1029, 1031, 1061, 1063, 1064, 1065
400
1067, 2030, 2032, 2061, 2062, 2064
400
2065, 2151
400
1028, 1030, 1032, 1033, 1062, 1066
450
1148, 1149, 1150, 1151, 2028, 2029
450
2031, 2033, 2063, 2066, 2067, 2148
450
2149, 2150
450
1004, 1005, 1013, 1024, 1037, 1055
600
1059, 1078, 1080, 1084, 1085, 1086
600
1091, 1092
600
1003, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010
650
1011, 1012, 1014, 1016, 1022, 1023
650
1025, 1026, 1027, 1034, 1035, 1036
650
1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043
650
1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049
650
1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1056
650
1057, 1058, 1060, 1069, 1072, 1074
650
1075, 1076, 1077, 1079, 1081, 1082
650
1083, 1087, 1088, 1089, 1090, 1093
650
1095, 1100, 1102, 1103, 1104, 1105
650
1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111
650
1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117
650
1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123
650
1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129
650
1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135
650
1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141
650
1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147
650
1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161
650
1162, 1163
650
1001, 1002, 1015, 1017, 1018, 1019
700
1020, 1021, 1068, 1070, 1071, 1073
700
1094, 1096, 1097, 1098, 1099, 1101
700
1152, 1153, 1154, 1155
700
NOTE: 20
BORETTSINNSKUDD
Opprinnelig innskudd
Korrigering
SUM BORETTSINNSKUDD

-45 182 300
-235 700
-45 418 000

NOTE: 21
ANNEN KORTSIKTIG GJELD
Gebyrer
Påløpte kostnader, leverandørfaktura
SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD

Vedlegg 1
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NOTE: 22
PANTSTILLELSE
Av anleggets bokførte gjeld er følgende sikret ved pant:
Borettsinnskudd
Pantelån
TOTALT

45 418 000
48 630 357
94 048 357

Eiendommen som er stillet som sikkerhet hadde pr. 31.12.2021 følgende bokførte verdi:
Bygninger
Tomt
TOTALT

Vedlegg 1
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Annen informasjon om borettslaget
Styrets arbeid
Styrets arbeid
Styret, inklusive varamedlemmer som innkalles til alle møter, har i inneværende periode
bestått av 4 kvinner og 4 menn. Det er per mars 2022 avholdt 10 styremøter og behandlet
117 saker. Styret har per mars 2022 mottatt og besvart 1437 e-poster siden forrige
Generalforsamling.
Styret har det siste året jobbet med flere større prosjekter. En av disse har vært arbeidet
med garasjeportene. De gamle portene var utslitte og hadde gjort en god tjeneste for oss i
mange år. I juni ble de nye portene installert. For Lillegarasjen ble det satt inn lignende
type porter som de som var der, da de er tilpasset bruksmengden. I Langgarasjen ble det
oppgradert med en port som tåler større bruksbelastning, da det er flere biler som skal
gjennom der enn på portene i Lillegarasjen. Etter noen oppstartsvansker ble utbedret, har
dette lettet på arbeid for styret og fjernet en del frustrasjon for beboere. Det som er leit
med garasjeportene er at vi gjentatte ganger har måtte tilkalle service grunnet at noen
tukler med knapper og ledninger uten å være kyndige på følgene av hva som gjøres. Etter
styrets siste melding om dette har vi heldigvis vært forskånet fra slike hendelser, men
oppfordringen blir stående: Vennligst ikke rør.
De nye garasjeportene åpnes med en såkalt GSM-løsning. Det betyr at beboere kan ringe
til portene, så åpnes de. Det har vært et stort manuelt arbeid som styret har gjennomført
med å registrere alle beboeres telefonnumre og kontaktinformasjon i en egen database for
at dette systemet skal fungere.
Styret har også jobbet mye og grundig med en rettstvist etter å ha blitt stevnet av en
beboer. Informasjon om dette ligger som vedlegg til denne meldingen om styrets arbeid.
I garasjeanlegget er de gamle lysstoffrørene byttet ut med nye og energibesparende LEDlamper. Dette sikrer brukerne av garasjen et bedre lys i tillegg til at det sparer borettslaget
for utgifter via å kreve mindre vedlikehold og bruke mindre energi.
Parkeringsplassene utendørs er også merket opp på nytt og fremstår bedre nå som alle
striper er lettere synlig.
Utvidelsen av dugnad til å være en todagers-event har også satt seg som en god rutine
nå. Dette gjør det lettere for flere å delta, da det er noe mer fleksibilitet i når en kan få det
til. Vi har også satset på å gjøre dette til en liten happening for de yngste, så de kan få en
liten medalje og noe godt å bite i som takk for innsatsen.
Planen for husleieøkning er fulgt og har fungert slik intensjonen har vært. Ved
indeksregulering 01.01.2022 er neste planlagte husleieøkning, utover årlig
indeksregulering, planlagt fra 01.01.2023. Borettslaget vil da ha opparbeidet seg en solid
egenkapital som gjør at vi står godt rustet til å betjene lånet som har nedbetalingsstart i
2023.
Oppgradering av styrerommet har også vært noe vi har brukt en del tid på for å sikre at de
beboere som ønsker å gjøre en innsats for fellesskapet har et hyggelig og innbydende
sted å samles. Ved å få tak i litt brukt og litt nytt fremstår styrerommet nå som et moderne
arbeidsrom og det er nå tilpasset til å kunne holde hybride møter (møter som er dels fysisk
Vedlegg 1
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og dels digitale). Vi takker alle som har donert gjenstander og innsats for å få denne
oppgraderingen ferdigstilt!
Noe som har engasjert flere beboere denne perioden er flaggstangen. Det gjelder spesielt
rundt markeringen av Pride, men også til hverdags. Styret er takknemlig for engasjementet
her og er glad for å kunne si at vi nå har vimpel hengende til hverdags og at vi har kjøpt
inn samefolkets flagg til bruk på deres nasjonaldag og regnbueflagg til bruk under Pride.
Gamlelinja er et inkluderende sted å bo og det ønsker vi også at skal vises på denne
måten.
Arbeidet med søppelbøttene rundt i borettslaget nærmer seg ferdig og i løpet av våren
2022 vil de gamle, grønne søppelkassene være byttet ut med nye, sorte søppelkasser.
Samtidig vil de gamle og grønne strøsandkassene byttes ut i nye sorte strøsandkasser for
å matche de nye søppelbøttene. Fargeendringen er gjort så det skal stå mer i stil til
fargepaletten som allerede er i bruk i Gamlelinja, da alle enheters avfallsbeholdere er
sorte.
Styret har også jobbet en del med hvordan styret arbeidet. Vi har laget en manual som
forteller litt om hvordan det er å jobbe i styret og hvordan vi ønsker å ha det i styret. Denne
manualen har fått navn Styreveileder Del 1 og er tilgjengelig på nettsidene våre til
inspirasjon for beboere som kan tenke seg å bli med i styret en gang, men også som en
forventningsavklaring til de som kommer nye inn i styret. Det jobbes også med en
Styreveieleder Del 2 som er et styreinternt dokument som omhandler prosedyrer og enkel
«How to»-guide til de vanligste sakene vi får inn.
I dette som omhandler styrets eget arbeid har vi også fra styreledelsens side jobbet en del
med det å sikre et godt arbeidsmiljø for styret. Det er dessverre fortsatt noen episoder med
stygt språk, spekulative anklager og generell dårlig folkeskikk som treffer styrets
medlemmer – både skriftlig og muntlig. Det er heldigvis ikke mye og ofte, men nok til at det
er et problem vi har jobbet med. Vi benytter derfor anledning her nå til å minne om at styret
består av frivillige naboer som gjør en innsats for fellesskapet og at en gjerne tenker seg
om på hvordan en formulerer seg i saker, selv om en kan være frustrert eller oppgitt i en
situasjon.
Beboermøtet høsten 2021 var digitalt og det er planlagt et hybrid beboermøte våren 2022
Styret ser at det er langt høyere deltakelse på de digitale beboermøtene som har vært
under koronapandemienenn hva som har vært vanlig før og vi håper at blandingen av
digitalt og fysisk oppmøte kan styrke beboermøte som møteform. Tilbakemeldingen fra
beboerne på dette har vært meget gode.
Styret vil også i år få rette en stor takk til Grønn gruppe som gjennom året gjør en
enestående innsats for å sikre oss innbydende og pene utemiljø. Beboerdrevne initiativ
som dette er noe vi ønsker hjertelig velkommen og som vi ønsker å heie frem.
En stor takk går også til Gamlelinja TV og alle andre som har vært med å sikre oss
smittevernstilpassede arrangement til 17. mai og til jul. Dette har vært til stor gledeog et
viktig lyspunkt i det som har vært en vanskelig tid for mange.
Takk sender vi også til Holmlia Lokalhistorie og Marius Park Pedersen som har skrevet
boken om Gamlelinjas historie. Denne boken ble delt ut til alle beboere som julegave. I
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tillegg til dette er det bestilt opp et stort nok opplag så vi kan dele ut til nye beboere som
kommer de kommende årene i tillegg til at vi har bøker for salg.
Til sist på takkelisten vil vi nevne Gamlelinja borettslag generelt. Det gode bomiljøet vi
sammen deler fikk en stor anerkjennelse ved å bli kåret til Norges nest beste borettslag i
NBBLs konkurranse i 2021 da vi representerte OBOS inn her. Dette er en pris som er til
oss alle og som vi kan bruke til inspirasjon for videre innsats for naboer og nærmiljø.
Utover dette kan vi nevne at styret har jobbet og jobber med:
● Dreneringsarbeider
● Dugnad høst og vår
● Løpende vedlikehold
● Enkeltsaker fra henvendelse fra andelshavere
● Skilting i borettslaget
● Oppfølging av vedlikeholdsnøkkel fra OBOS
● Videreutvikling av nettsider
● Forenkling av rutiner og arbeidsprosesser
● Løpende forhandlinger på lånebetingelser og forsikring for å få ned kostnadene
● Oppfølging av HMS-rapporter
Vedlegg til styrets årsrapport:
Informasjon til beboere i Gamlelinja borettslag angående pågående rettstvist
Gamlelinja borettslag er involvert i en rettslig tvist mot en andelseier om kostnadene for utbedring
av en veranda, og styret ønsker å gi øvrige andelseieren informasjon om status i saken.
Det ble avholdt rettsmøte i Oslo tingrett i desember 2021, og det ble avsagt en dom i tingretten der
borettslaget ble gitt fullt medhold. Borettslaget ble frifunnet for andelseierens krav om dom for at
borettslaget har ansvar for utbedringskostnader knyttet til vedkommende sin veranda.
Borettslaget har tidligere mottatt krav om å utbedre fuktskader ved balkonger på en verandarekke i
borettslaget. Etter å ha innhentet juridisk bistand fra Advokatene i OBOS, avslo styret dette kravet,
da Advokatene i OBOS etter flere gjennomganger av saken og borettslagets vedtekter har kommet
til at den enkelte andelseier har ansvar for å utbedre de aktuelle verandaene, jf. borettslagets
vedtekter punkt 5-1 (9). Denne vedtektsbestemmelsen lyder slik:
«Andelseier har selv vedlikeholdsplikt for verandaer, terrasser, uteboder, gjerder og
lignende, som er utbygget i forhold til den opprinnelige leiligheten, og som ikke fører til
økning av leilighetens boareal, og som det således ikke betales økt husleie for.»
Borettslaget ble saksøkt av en andelseier høsten 2021. Andelseieren krevde at borettslaget dekker
kostnader for utbedring av feil ved verandaen som andelseieren mente at borettslaget hadde
ansvaret for, fordi det var borettslaget som oppførte verandaene i sin tid. Borettslaget mener at det
følger av vedtektsbestemmelsen nevnt over at den enkelte andelseier har vedlikeholdsansvaret for
verandaen, og at dette også omfatter eventuelle feil fra da verandaen ble oppført.
Oslo tingrett ga borettslaget medhold i dette i en dom avsagt før jul. I dommen gjennomgås
vedtektsbestemmelsen, og Oslo tingrett uttalte blant annet følgende:

Vedlegg 1

28 av 60

S-521 Årsrapport Ferdig.pdf

18

Gamlelinja Borettslag

«Ved tolkning av vedtektsbestemmelsen har retten lagt særlig vekt på ordlyden, herunder
slik at subjektive tolkningsmomenter som andelseiernes opprinnelige forståelse av ordlyden
og borettslagets etterfølgende praksis kommer i bakgrunnen. Retten viser til Rt20111641.
Vedlikeholdsplikt må etter en naturlig språklig forståelse oppfattes som en plikt til å holde
noe i tilnærmet den stand det opprinnelig hadde. Retten legger til grunn at årsaksforholdet
har begrenset betydning for om det er tale om «vedlikehold» eller andre former for
utbedring. Det vises i denne forbindelse til begrepet «vedlikehold» slik det benyttes i
burettslagslova §§ 5-12 og 5-17.
Ved tolkning av bestemmelsen legger retten derfor til grunn at begrepet «vedlikeholdsplikt»
omfatter plikt til alminnelig ivaretakelse av bygningsmassen, eksempelvis spyling av
terrasser, beising, utskifting av råttent og fuktskadet treverk, reparasjon eller utskrifting av
beslag, takrenner og membran og lignende ved behov.»
Retten kom etter dette til at andelseieren hadde vedlikeholdsplikten for verandaen, og at dette
også omfatter vedlikehold/utbedringer som er nødvendig som følge av eventuelle feil ved
oppføringen.
Retten uttalte videre at dersom borettslaget skulle være ansvarlig for kostnadene for utbedring av
feil ved verandaen, måtte dette basere seg på et annet rettslig grunnlag enn vedlikeholdsplikten.
Retten kom imidlertid til at det ikke forelå noe annet rettslig grunnlag for et slikt krav, og frifant
derfor borettslaget i saken.
Andelseieren har anket dommen, og vi presiserer derfor at saken ikke er endelig avgjort
(rettskraftig). Lagmannsretten vil nå ta stilling til om anken kan fremmes. Hvis anken fremmes, vil
dommen fra Oslo tingrett deretter bli overprøvd. Borettslaget vil holde fast ved at Oslo tingretts
dom er riktig.
Når saken er endelig avgjort, vil borettslaget forholde seg til resultatet fra domstolsbehandlingen av
saken, enten det er Oslo tingretts dom som blir stående, eller dersom Borgarting lagmannsrett
skulle komme til et annet resultat. Vi vil sende ut informasjon til alle andelseiere om resultatet i
saken når den er endelig avgjort.
Dommen fra Oslo tingrett er vedlagt her i anonymisert form for de som ønsker å lese den.
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Dommer:

Dommerfullmektig med
alminnelig fullmakt

Saken gjelder:

Fastsettelsesdom om kostnadsansvar ved utbedring av
balkonger

Maria Bergram Aas

Advokat Per Danielsen
mot
Gamlelinja Borettslag
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Advokat Caroline Marie Sandberg
Landmark
v/advokatfullmektig Live Karbø Onstad
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DOM
Saken gjelder tvist om ansvaret for kostnader knyttet til vedlikehold / utbedring av en
veranda i et borettslag.
Framstilling av saken
Saksøkeren
er andelseier i Gamlelinja borettslag (heretter borettslaget) på
Holmlia i Oslo.
bor i andelen med adresse
. Borettslaget, som er
saksøkt i saken, består av 180 boenheter, herunder både rekkehus og leiligheter.
Borettslaget ble oppført i 1982.
For andelene med adresse
herunder
andel,
ble balkongene i andre etasje etablert i regi av borettslaget rundt 1990.
I 2007 ble det fattet enstemmig styrevedtak i borettslaget om å utvide verandaene i rekkene

I 2009 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i borettslaget, hvor følgende nytt
punkt 5-1(9) ble vedtatt til vedtektene:
«Andelseier har selv vedlikeholdsplikt for verandaer, terrasser, uteboder, gjerder og
lignende, som er utbygget i forhold til den opprinnelige leiligheten, og som ikke fører
til økning av leilighetens boareal, og som det således ikke betales økt husleie for».
Det er uomtvistet at vedtektsbestemmelsen omfatter
medførte økt boareal.

veranda, idet den ikke

I 2014 ble det gjennomført alminnelig rehabilitering av bygningsmassen i borettslaget,
herunder beising / maling av ytre flater.
I perioden 2016-2018 ble det observert «brune flekker» på enkelte verandaer i den aktuelle
rekken. Styret i borettslaget engasjerte deretter selskapet OPAK AS til å gjennomføre
nærmere undersøkelser. OPAK v/ spesialrådgiver Jan Skau avga rapport den 14. juni 2019
hvor det ble konstatert fukt og råteskade og pekt på mulige årsaker. Det ble anbefalt
utskifting av bærebjelke m.v. Rapporten omtalte kun verandaen i nr.
Styret innhentet så en ny rapport fra Best Totalentrepenør AS, fordi enkelte andelseiere
anførte at årsaken til fuktskade var beise- og malearbeidene som ble utført av borettslaget i
2014.
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I rapport av 19. april 2021 uttalte Inge Paulsen på vegne av Best Totalentrepenør AS /
Skade 1 AS at skadeårsaken var «utett membran på terrasse i
der det er råte i
bærende konstruksjoner». Paulsen vurderte det slik at skadestedet var i
og at
resterende terrasser var ok.
Etter anmodning fra styret i borettslaget utarbeidet OBOS en juridisk vurdering 4. mai
2021 av om borettslaget eller andelseierne hadde ansvar for utbedring av skadene. OBOS
v/ advokat Berg ga uttrykk for at vedtektsbestemmelsen fra 2009 medfører at
vedlikeholdsansvaret faller på andelseierne.
Den 30. mai 2021 varslet
v/ advokat Danielsen borettslaget om søksmål vedrørende
spørsmålet om ansvar for utbedring av hans veranda. Borettslaget avviste ansvar ved brev
av 10. juni 2021.
innga søksmål til Oslo tingrett 24. september 2021. Borettslaget innga tilsvar den
18. oktober 2021.
Sluttmøte ble holdt 8. desember 2021, og det ble ført slike bevis som fremgår av
rettsboken.
Saksøkerens påstandsgrunnlag
Rundt 1989 – 1990 etablerte andelseierne selv verandaer som var i bruk i flere år frem til
borettslaget i 2007 vedtok å bytte dem ut og etablere nye.
Etter en tid oppstod det fukt og råte i de nye balkongene. Det har fra sakkyndighold blitt
tilrådt større og kostbare utbedringsarbeider. Skadene skriver seg mest sannsynlig fra
konstruksjonsfeil knyttet til måten verandaene ble bygget i 2007. En mulig årsak er også i
borettslagets senere rehabiliteringsarbeider, som ble forestått i 2014, hvor alt utvendig
treverk ble beiset. Dette ble ikke profesjonelt utført.
Uansett skadeårsak var borettslaget byggherre ved begge de to mulige skadeutløsende
tiltakene. Borettslaget har ansvaret for å bære kostnadene som påløper for å utbedre
fuktskadene på verandaene. Dette er en rett / plikt som følger av borettslagsloven om
forholdet mellom
og borettslaget. Det følger også av at borettslaget var leverandør
av balkongen i sin tid og slik er erstatningsrettslig skadevolder for det som angår
vedlikeholdsarbeidene i 2014. Borettslaget har et kontraktsrettslig ansvar for mangel ved
leveringen av balkongen i 2007 liksom for de mulig skadegjørende handlingene i
forbindelse med rehabiliteringen i 2014. Borettslaget har også deliktsansvar for
konstruksjonsfeilene fra 2007 og malearbeidene i 2014.
Kostnadene knyttet til utbedring av verandaene må derfor bæres av borettslaget.
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Saksøkerens påstand
1. Kostnadene med utbedring av manglene ved
Gamlelinja borettslag.

balkong bæres av

2. Gamlelinja borettslag betaler sakskostnadene.
Saksøktes påstandsgrunnlag
Det følger av vedtektenes punkt 5-1-(9) at ansvaret for vedlikehold av verandaen faller på
andelseieren,
Dette omfatter eventuelle fukt- eller råteskader på
veranda,
uansett årsak. Begrunnelsen for vedtektsendringen som ble fastsatt i 2009 var ønske om å
flytte hele ansvaret for balkonger, terrasser og tilbygg over på andelseiere, altså
vedlikehold-, reparasjons- og utskiftingsansvar, inkludert ansvar for eventuelle
konstruksjonsfeil e.l. Borettslaget står fritt til å beslutte vedtekter som legger opp til en
annen ansvarsfordeling enn det som følger av burettslagslova.
Borettslagets praksis er at andelseierne selv vedlikeholder og forestår reparasjoner /
utskifting i tilknytning til egne balkonger, tilbygg mv. uavhengig av skadeårsak. Dersom
styret skulle akseptere ansvar i denne saken ville dette stride mot prinsippet om lik
behandling av andelshaverne.
har under enhver omstendighet ikke sannsynliggjort at det er mangler ved hans
veranda som kan skyldes måten den ble konstruert på i 2007, eller malearbeidene i 2014.
Det er ikke grunnlag for erstatningsansvar.
Borettslaget må derfor frifinnes.
Saksøktes påstand
1. Gamlelinja borettslag frifinnes.
2. Gamlelinja borettslag tilkjennes sakskostnader.
Rettens vurdering
1. Innledning
Saken behandles etter reglene i tvistelovens kapittel 10. Domsgrunnene er utformet i tråd
med tvisteloven § 10-4 (4).
Gamlelinja borettslag frifinnes for
krav om fastsettelsesdom for ansvar for
utbedringskostnader knyttet til hans veranda.
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2. Omfanget av

vedlikeholdsplikt etter vedtektene

Tvisten knytter seg til vedlikeholdsplikt eller plikt til utbedring av anført fuktskade på
utvendige flater og konstruksjoner. Dette er en plikt som i utgangspunktet tilfaller
borettslaget jf. borettslagsloven § 5-12 jf. § 5-17. Gamlelinja borettslag har imidlertid
besluttet interne vedtekter som avviker fra den rettslige normalordningen i borettslag, jf.
punkt 5-1 (9):
«Andelseier har selv vedlikeholdsplikt for verandaer, terrasser, uteboder, gjerder og
lignende, som er utbygget i forhold til den opprinnelige leiligheten, og som ikke fører
til økning av leilighetens boareal, og som det således ikke betales økt husleie for».
Det er ikke omtvistet at vedtektsendringen fra 2009 var gyldig.
Ved tolkning av vedtektsbestemmelsen har retten lagt særlig vekt på ordlyden, herunder
slik at subjektive tolkningsmomenter som andelseiernes opprinnelige forståelse av
ordlyden og borettslagets etterfølgende praksis kommer i bakgrunnen. Retten viser til Rt2011-1641.
Vedlikeholdsplikt må etter en naturlig språklig forståelse oppfattes som en plikt til å holde
noe i tilnærmet den stand det opprinnelig hadde. Retten legger til grunn at årsaksforholdet
har begrenset betydning for om det er tale om «vedlikehold» eller andre former for
utbedring. Det vises i denne forbindelse til begrepet «vedlikehold» slik det benyttes i
burettslagslova §§ 5-12 og 5-17.
Ved tolkning av bestemmelsen legger retten derfor til grunn at begrepet
«vedlikeholdsplikt» omfatter plikt til alminnelig ivaretakelse av bygningsmassen,
eksempelvis spyling av terrasser, beising, utskifting av råttent og fuktskadet treverk,
reparasjon eller utskrifting av beslag, takrenner og membran og lignende ved behov.
At plikten som utgangspunkt tilfaller andelseierne er ikke til hinder for at borettslaget
likevel forestår vedlikeholdsarbeid, slik som i 2014 da hele borettslagets bygningsmasse
ble beiset. Borettslaget står i prinsippet fritt til å tilby andelseierne vedlikehold som går ut
over den rettslige forpliktelsen som følger av burettslagsloven og vedtektene, men er ikke
forpliktet til dette.
Vedtektsbestemmelsens bakgrunn og tilblivelse understøtter også at formålet med
vedtektsendringen i 2009 var å overføre hele vedlikeholdsansvaret for verandaene til
andelseierne. Retten legger til grunn at bestemmelsen kom til etter at en rekke andelseiere
følte seg forfordelt da et tidligere styre i 2007 hadde vedtatt utbygging av terrassene i den
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Når det gjelder male- og beisearbeidene i 2014 tar retten ikke stilling til om det foreligger
ansvarsgrunnlag, da det uansett ikke er sannsynliggjort adekvat årsakssammenheng
mellom eventuelle feil ved malearbeidene og fuktproblemene på
veranda.
Retten har ved bevisvurderingen tatt utgangspunkt i at enkelte bygningsdeler på
veranda mest sannsynlig er noe preget av fukt.
Det sakkyndige vitnet Paulsen konstaterte fuktskader på verandaen tilknyttet
herunder råte i bærende konstruksjoner. Det fremgikk av hans rapport, basert på
befaring 15. april 2021, at det var observert råte tilknyttet nr
der utbedring måtte
foretas, mens resterende terrasser var «ok». Paulsen forklarte i retten at fuktskadene var
mest fremtredende i den delen av rekken som var lengst borte fra sjøen, og at han ikke
observerte fuktskader i verandaen på
andel. Retten har sett hen til at Paulsen –
under sin forklaring – trodde saksøkeren
var beboer i nr.
Det fremgikk likevel
klart av hans forklaring at han ikke kunne huske å ha observert eller målt fukt i
som er tema for rettens behandling.
Forklaringen til det sakkyndige vitnet Skau tilsier likevel at det er sannsynliggjort noe
fuktproblematikk i tilknytning til
veranda. Den fremlagte skriftlige rapporten fra
Skau omfattet utelukkende
Skau undersøkte imidlertid
veranda få dager før sluttbehandling, på direkte oppdrag fra
Det er en svakhet at
det ikke fremlagt bilder eller rapport fra den nye undersøkelsen av
andel, og at
borettslaget ikke ble varslet på forhånd slik at de kunne delta. Skau ga likevel en troverdig
forklaring i retten om at han målte og observerte fukt i treverket på
veranda.
Omfanget av råteskadene er imidlertid ikke spesifisert, ut over en nærmere og relativt
detaljert beskrivelse av en skademekanisme som ifølge Skau er den samme for hele
verandarekken i rekkehusbygget, men med noe varierende grad av fukt ved de respektive
verandaene i rekken.
Når det gjelder årsaksmekanismen for de fuktproblemene som er sannsynliggjort mener
retten derfor den mest sannsynlige årsaksmekanismen er redegjort for i Skaus rapport om
nr.
«På store deler av terrassebjelkene og på undersiden av finerplatene er det brune skjolder etter
vanndråper, fukt/kondens. Vi mener vanndråpene følger undersiden av finerplata og at dråpene
smitter ned på bærebjelken på innsiden, mot boligen. Når dette pågår over flere år, og alle
materialene er malt (sannsynlig i mange strøk), mener vi at vann trenger inn i toppen av
bærebjelken, og kanskje delvis inn fra enden av finerplata, men dette får aldri tørket opp.
Råteskadene oppstår. Grunnen til at vi mener kondens er årsaken her er at bærebjelken er mest
skadet fra innsiden av terrassen og mindre lengre innover i treverket, ut mot havesiden. Hvis dette
hadde vært lekkasjer fra utsiden, ved takrenna, ville bjelken ha vært mest skadet på yttersiden».

Skaus beskrivelse av forholdene i
peker slik retten ser det på to samvirkende årsaker.
Konstruksjonsmåten er en avgjørende årsak til fuktproblemene, samtidig som problemene
kan ha blitt forsterket av måten materialene på undersiden og kanten av verandaen er malt.
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Det er imidlertid ikke sannsynliggjort at eventuelle feil i tilknytning til malearbeidene i
2014 har en så vesentlig plass ved årsaksmekanismen at det er naturlig å knytte ansvar til
dette, jf. Rt. 2002 s. 64. I Skaus rapport er det pekt på at materialene sannsynligvis er malt i
mange strøk. I lys av tidsforløpet fra 2007 til 2014 legger retten til grunn at verandaene var
overflatebehandlet minst en gang før borettslaget beiset bygningsmassen i 2014. Det er
ikke fremlagt bevis om hvilken type maling det er tale om, ut over vitnet Paulsens
forklaring om at overflaten fremstod hard og derfor ble antatt å være oljemaling. Det er
heller ikke omtalt fukt- eller råteskader i andre deler av borettslaget, med en relativt
omfattende bygningsmasse som formentlig ble malt med samme malingstype.
Det er etter dette verken sannsynliggjort uaktsomhet fra borettslagets side i forbindelse
med beise- og malearbeidene i 2014, eller adekvat årsakssammenheng til senere oppståtte
fuktskader. Det er da ikke grunnlag for å konstatere erstatningsansvar.
søksmål har etter dette ikke nådd frem, slik at Gamlelinja borettslag frifinnes.
Sakskostnader
Borettslaget har vunnet saken, og har i tråd med tvisteloven § 20-2 (1) krav på dekning av
sine sakskostnader i anledning saken. Det er ikke gjort gjeldende å foreligge
lempingsgrunner som omtalt i § 20-2 (3).
Gamlelinja borettslag v/ advokatfullmektig Onstad har fremlagt sakskostnadskrav stort kr.
25 500. Kravet bygger på
angivelse av tvistesummens størrelse – kr 102 000 – og
er likt som det saksomkostningskrav
prosessfullmektig fremsatte. Kravet faller
innen rammen av 20 % av sakens tvistesum, jf. tvisteloven § 10-5 (2).
ved hans
prosessfullmektig har ikke hatt merknader til kravets størrelse.
Retten finner at kravet ikke går ut over det som knytter seg til nødvendig og rimelig
advokatarbeid i anledning saken, der Gamlelinja borettslag var den saksøkte part.
dømmes etter dette til å betale 25 500 i sakskostnader til Gamlelinja
borettslag.

Vedlegg 1

37 av 60

-8-

S-521 Årsrapport Ferdig.pdf

21-134435TVI-TOSL/07

DOMSSLUTNING
1. Gamlelinja borettslag frifinnes.
2.

dømmes til å betale kr 25 500 i sakskostnader til Gamlelinja
borettslag innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.

Retten hevet

Maria Bergram Aas

Veiledning om anke i sivile saker vedlegges.
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Veiledning om anke i sivile saker
I sivile saker er det reglene i tvisteloven kapitler 29 og 30 som gjelder for anke. Reglene for anke over dommer,
anke over kjennelser og anke over beslutninger er litt ulike. Nedenfor finner du mer informasjon og veiledning
om reglene.
Ankefrist og gebyr
Fristen for å anke er én måned fra den dagen avgjørelsen ble gjort kjent for deg, hvis ikke retten har fastsatt en
annen frist. Disse periodene tas ikke med når fristen beregnes (rettsferie):
- fra og med siste lørdag før palmesøndag til og med annen påskedag
- fra og med 1. juli til og med 15. august
- fra og med 24. desember til og med 3. januar
Den som anker, må betale behandlingsgebyr. Du kan få mer informasjon om gebyret fra den domstolen som har
behandlet saken.
Hva må ankeerklæringen inneholde?
I ankeerklæringen må du nevne
- hvilken avgjørelse du anker
- hvilken domstol du anker til
- navn og adresse på parter, stedfortredere og prosessfullmektiger
- hva du mener er feil med den avgjørelsen som er tatt
- den faktiske og rettslige begrunnelsen for at det foreligger feil
- hvilke nye fakta, bevis eller rettslige begrunnelser du vil legge fram
- om anken gjelder hele avgjørelsen eller bare deler av den
- det kravet ankesaken gjelder, og hvilket resultat du krever
- grunnlaget for at retten kan behandle anken, dersom det har vært tvil om det
- hvordan du mener at anken skal behandles videre
Hvis du vil anke en tingrettsdom til lagmannsretten
Dommer fra tingretten kan ankes til lagmannsretten. Du kan anke en dom hvis du mener det er
- feil i de faktiske forholdene som retten har beskrevet i dommen
- feil i rettsanvendelsen (at loven er tolket feil)
- feil i saksbehandlingen
Hvis du ønsker å anke, må du sende en skriftlig ankeerklæring til den tingretten som har behandlet saken. Hvis
du fører saken selv uten advokat, kan du møte opp i tingretten og anke muntlig. Retten kan tillate at også
prosessfullmektiger som ikke er advokater, anker muntlig.
Det er vanligvis en muntlig forhandling i lagmannsretten som avgjør en anke over en dom. I ankebehandlingen
skal lagmannsretten konsentrere seg om de delene av tingrettens avgjørelse som er omtvistet, og som det er
knyttet tvil til.
Lagmannsretten kan nekte å behandle en anke hvis den kommer til at det er klart at dommen fra tingretten ikke
vil bli endret. I tillegg kan retten nekte å behandle noen krav eller ankegrunner, selv om resten av anken blir
behandlet.
Retten til å anke er begrenset i saker som gjelder formuesverdi under 250 000 kroner
Hvis anken gjelder en formuesverdi under 250 000 kroner, kreves det samtykke fra lagmannsretten for at anken
skal kunne bli behandlet.
Når lagmannsretten vurderer om den skal gi samtykke, legger den vekt på
- sakens karakter
- partenes behov for å få saken prøvd på nytt
- om det ser ut til å være svakheter ved den avgjørelsen som er anket, eller ved behandlingen av saken
Hvis du vil anke en tingretts kjennelse eller beslutning til lagmannsretten
En kjennelse kan du som hovedregel anke på grunn av
- feil i de faktiske forholdene som retten har beskrevet i kjennelsen
- feil i rettsanvendelsen (at loven er tolket feil)
- feil i saksbehandlingen

Vedlegg 1

39- av
1 -60

S-521 Årsrapport Ferdig.pdf
21-134435TVI-TOSL/07

Kjennelser som gjelder saksbehandlingen, og som er tatt på bakgrunn av skjønn, kan bare ankes dersom du
mener at skjønnsutøvelsen er uforsvarlig eller klart urimelig.
En beslutning kan du bare anke hvis du mener
- at retten ikke hadde rett til å ta denne typen avgjørelse på det lovgrunnlaget, eller
- at avgjørelsen åpenbart er uforsvarlig eller urimelig
Hvis tingretten har avsagt dom i saken, kan tingrettens avgjørelser om saksbehandlingen ikke ankes særskilt. Da
kan dommen isteden ankes på grunnlag av feil i saksbehandlingen.
Kjennelser og beslutninger anker du til den tingretten som har avsagt avgjørelsen. Anken avgjøres normalt ved
kjennelse etter skriftlig behandling i lagmannsretten.
Hvis du vil anke lagmannsrettens avgjørelse til Høyesterett
Høyesterett er ankeinstans for lagmannsrettens avgjørelser.
Anke til Høyesterett over dommer krever alltid samtykke fra Høyesteretts ankeutvalg. Samtykke gis bare når
anken gjelder spørsmål som har betydning utover den aktuelle saken, eller det av andre grunner er særlig viktig å
få saken behandlet av Høyesterett. Anke over dommer avgjøres normalt etter muntlig forhandling.
Høyesteretts ankeutvalg kan nekte å ta anker over kjennelser og beslutninger til behandling.
Hvis de blir tatt til behandling, er det som regel hvis spørsmålet har betydning utover den aktuelle saken, hvis
andre hensyn taler for at anken bør prøves, eller hvis saken reiser omfattende bevisspørsmål.
Når en anke over kjennelser og beslutninger i tingretten er avgjort ved kjennelse i lagmannsretten, kan
avgjørelsen som hovedregel ikke ankes videre til Høyesterett.
Anke over lagmannsrettens kjennelser og beslutninger avgjøres normalt etter skriftlig behandling i Høyesteretts
ankeutvalg.
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Styret
Styrerommet har e-post gamlelinja@styrerommet.no. Se Gamlelinja Borettslags
hjemmeside på www.gamlelinja.no for ytterligere informasjon. Styret ber om at
henvendelser til styret sendes som vedlegg i e-post, dette for å lette arkivering og holde
oversikt.
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
Holmlia Vaktmesterservice ivaretar den daglige drift og det løpende vedlikeholdet i
henhold til stillingsbeskrivelse. Holmlia Vaktmesterservice kan kontaktes på
telefon 23 16 93 90.
Vektertjeneste
Borettslaget har avtale med Securitas om vakthold. Dersom andelseier har behov for
assistanse, kan vektertjenesten kontaktes på 91 66 05 16.
Parkering
Borettslaget har noen plasser som leies ut etter ventelister. Beboere som ønsker plass,
kan ta kontakt med OBOS Tveita på telefon 23 16 51 00.
Nøkler/skilt
Nøkler og port åpner til garasjen fås kjøpt hos Holmlia Vaktmesterservice. . Holmlia
Vaktmesterservice kan kontaktes på telefon 23 16 93 90.
Forsikring
Borettslagets eiendommer er forsikret i IF SKADEFORSIKRING(35704) med
polisenummer 2364128. Forsikringen dekker bygningene og fellesareal. Forsikringen
dekker også veggfast utstyr, bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den
enkelte bolig. Oppstår det skade i leiligheten, skal andelseier 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 borettslagets forsikring brukes, kan andelseier belastes hele eller deler av
egenandelen dersom forholdet ligger innenfor andelseiers ansvar.
Den enkelte andelseier 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
borettslagets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er andelseiers 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 borettslaget 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 borettslaget 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.
Garantert betaling av felleskostnader
Borettslaget har avtale med OBOS Factoring AS om garantert betaling av felleskostnader.
OBOS Factoring AS garanterer for overførsel til borettslaget hver måned og overtar
deretter alt ansvar og risiko for eventuell manglende innbetaling av felleskostnader.
Utleie av egen bolig (bruksoverlating)
Det er ikke tillatt å leie ut eller overlate bruken av boligen til andre uten styrets samtykke
og godkjennelse av leietaker. Søknadsskjema for utleie/bruksoverlating fås ved
henvendelse til OBOS Eiendomsforvaltning AS.
Forkjøpsrett
Forkjøpsretten er en viktig medlemsfordel i OBOS. For hver enkelt bolig blir det ved salg
fastsatt en egen frist for å melde bruk av forkjøpsretten (meldefrist). Medlemmer som vil
benytte forkjøpsrett, kan melde seg direkte via OBOS annonsen på www.obos.no.
Ved spørsmål om forkjøpsretten kan du henvende deg til OBOS på telefon 22865500.
Avtale om leveranse av elektrisk kraft
OBOS Eiendomsforvaltning AS har fremforhandlet en kraftavtale med Entelios på vegne
av selskapene. Gamlelinja Borettslag er tilsluttet avtalen med kraftleveranse til våre
fellesanlegg.
Fjernvarme
Gamlelinja Borettslag får levert fjernvarme fra Fortum Varme AS (tidligere Hafslund
Fjernvarme AS).
Stiftelsen MinVarme
Som er en videreføring av Holmlia fjernvarmeprosjektet er det opprettet en stiftelse med
navnet «MinVarme». Stiftelsen har som formål å ivareta interessene til brukere av
fjernvarme eller de som bruker annen energi til oppvarming og varmt tappevann.
MinVarme vil også arbeide for økt forståelse og kunnskap samt informere om ulike støtte
og bidragsordninger for ENØK tiltak.
Bakgrunnen for etablering av en felles organisasjon er usikkerhet omkring tilstanden i
fjernvarmenettet, totalkostnader for energileveranser, forventede drifts- og
investeringskostnader i årene som kommer. Det er også mange uklare juridiske og
tekniske forhold knyttet til varmeleveransene. Opplysninger om stiftelsen finnes på
minvarme.no.
Energimerking
Ved salg eller utleie av boliger skal det utarbeides en energiattest. På
www.energimerking.no kan andelseieren utarbeide energiattest for sin bolig.
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Kabel-TV
Telenor Norge AS er borettslagets leverandør av TV- og bredbåndstjenester. Har du
spørsmål knyttet til dette kan du ringe Telenor på telefon 915 09 000 eller besøke deres
nettside www.telenor.no.
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Større vedlikehold og rehabilitering
2021
Byttet porter i garasjen.
2020
Drenert hele nr 46- rekken. Fire enheter.
2019
El bil plasser. Oppgradert utemiljø.
2018
Etablert infrastruktur til 84 el-bil plasser. Oppgradert hjemmesiden.
2017
Omfattende utbedring av Gamlelinja 61 a/b og 42/44. Nytt leketog på
lekeplassen på tunet.
2016
Omfattende utbedring av to lekeplasser på nedre gangvei. Ny utebelysning.
Nye felles postkasser.
2015
Avsluttet gjenstående arbeider etter rehabiliteringen. Utbedret omfattende
vannskade i nr 42 og 44. Etablert 6 ladestasjoner for elbiler.
2014
Beising av store deler av bygningene. Avdekket omfattende råteskader på
panel og konstruksjon som er utbedret. Manglende brannskiller i ca 70 boder
utbedret. Skiftet ut flere trapper og rekkverk. 63-rekken stabilisert med ny
støttemur og i tillegg er det gjort store arbeider med omlegging av ledninger
for avløpsvann.
2013
Rehabilitering vedtatt i XGF 16.01.2013.
I ekstraordinær generalforsamling avholdt 16. januar 2013 ble følgende
rehabilitering vedtatt:
Utskifting av ytterdører og vinduer, kostnadsramme inntil 25 millioner
Utskifting av panel og etterisolering av gavlvegger, kostnadsramme inntil 8
millioner
Utskifting av ventilatorer og kanaler på loftet, kostnadsramme inntil 4 millioner
Utskifting av radiatorventiler med nye samt innsetting av termostater på
samtlige fjernvarmeovner, kostnadsramme inntil 2 millioner

2013

2012

2011

2010
Vedlegg 1

Generalforsamlingen ga styret fullmakt til:
Å godkjenne andelseiers søknader om skifte til heve/skyvedør i forbindelse
med rehabiliteringen. Å godkjenne innsetting av vinduer på gavl i forbindelse
med rehabiliteringen, under forutsetning av at vinduene er i henhold til
bygningsgrammatikken, at det foreligger skriftlig akspept fra berørte naboer
og at vinduene forøvrig tilfredsstiller alle offentlige krav.
Merkostnaden for disse tiltakene utover standardleveransen må bekostes av
den aktuelle beboer.
Det er redegjort for arbeidene i innkallingen.
Utskifting av samtlige vinduer og ytterdører. 2-roms leilighetene har fått
stuevinduer som kan åpnes. Skiftet panel og etterisolert alle gavler, samt
rettet opp manglende brannisolering på gavler mellom 2-roms leilighetene.
Påbegynt beising av hele borettslaget (fullføres i 2014). Skiftet alle raftebord.
Skiftet alle motorer til avtrekksvifter og renset alle avtrekkskanaler.
Eiendomsmassen er nå 30 år, og det merkes på at det har måttet gjøres
mindre utbedringsarbeider på flere av leilighetene. Det har ikke vært igangsatt
større enkeltstående vedlikeholdsarbeider i 2012, da styret har prioritert å
forberede den store jobben med utskifting av vinduer og ytterdører,
etterisolering m.m. som har planlagt oppstart våren 2013.
Tre store lekeplasser er oppdatert med nytt utstyr.
Det er etablert permanente fartsdumper.
Man har foretatt en tilstandsvurdering av dører, vinduer og kledning i
borettslaget.
Div rehabiliteringsoppg. i brl., m.m.
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Det er gjennomført en rekke rehabiliteringsoppgaver i borettslaget i 2010. Den
største vedlikeholdsoppgaven var rehabilitering av en terrasse i Gamlelinja 48
B og C. Her ble det bl.a. skiftet membran, lagt nytt gulv og rekkverk. Av andre
arbeider i borettslaget nevnes skifting av trapper for adkomst til leiligheter,
bytting av vindskier, utbedring av skader etter lekkasjer m.v.
Takstein er renset og mose fjernet. Ødelagte taksteiner skiftet.
Det er montert nytt overvåkingsutstyr i begge garasjene.
Utskliende masse er sikret ved nr. 63.
Optisk/ionisk røykvarsler leil, m.m.
Gowens Engros har montert optisk og ionisk røykvarsler i alle leiligheter. Der
er også levert et nytt brannslukkingsapparat og et brannteppe. Dette vil bli
kontrollert periodisk. Nytt lyspunkt ved snuplassen på midtre linje. Det er
montert flere fartsdempere. Alle kummer er slamsugd.
Alle boliger er beiset. Varmeveksler er skiftet til en modell med høyere ytelse.
Målere for varmt tappevann er skiftet i hver leilighet. En bolig er utbedret etter
sig i grunnkonstruksjonen. Et tak er skiftet.
Veier/parkeringsplasser asfaltert, m.m
Det er lagt kantstein ved innkjøringen til nedre gangvei. Det er bygget ny
parkeringsplass for 8 biler ved innkjøringen til Gamlelinja. Toget er pusset opp
og flyttet og inngangspartiet er renovert og beplantet. Ny infrastruktur med en
kombinert fiber- og kobberkabel for det offentlige telenettet er installert.
Det er satt opp nye bommer i gangveiene.
Betongkonstruksjonen i parkeringsanlegg er rehabilitert. Både det frittstående
garasjeanlegget og garasjen under husrekke nr. 51 og nr 53, og mellom
husrekke nr. 49 og nr. 51 er tettet for lekkasjer. Det elektriske anlegget til
motorvarmer ute er gjennomgått og oppgradert. Varmekabler i gangveien er
kontrollert og termostater skiftet.
Borettslaget ble påført store kostnader i forbindelse med rehabilitering av
fuktskader på et tilbygg til en av boligene.
Det er påløpt store kostnader i forbindelse med en dreneringsskade rundt en
av boenhetene. Varmekabler er anlagt i to stikkveier. Flere fartsdumper er
montert på nedre gangvei.
Lekeplassen er oppgradert. Steinsetting og vedlikehold av mur ved
langgarasjen er utført.
Det er utført noe betongrehabilitering i garasjen.
Alle husene beiset av andelseierne. Råtne bord/vegger ble skiftet ut i
forbindelse med beising av husene. Høytrykkspyling av kloakkanlegg.
Utbedret betongskader i garasjeanlegg.
Anlagt containerplass og gjesteparkering.
Skiftet takrenner.
Garasjehuset rehabilitert etter betongskader. Høytrykkspyling og rehabilitering
av kloakkanlegg.
Fra januar til mars ble det installert individuelle målere til bruk for måling av
varmt forbruksvann samt til boligoppvarming.
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Søknadomtillatelsetilåbyggebalkongi2etg.påsideveggiGL61b 


Forslagstiller:AlonaogOleksandrDushyn 

Saksfremstilling:Visøkergeneralforsamlingenomsamtykketilbalkongi2etg.på
sidevegg på bolig 61b somvistpåvedlagttegning.Basertpåhustype96C4-4fra
“Plan-ogbygningsetaten”12.07.2004. 


(NB:tegningenerbasertpåtegningenogplanerfra“Plan-ogbygningsetaten”). 

Vinduene og balkong følger skjema for innsetting av vinduer og bygging
balkong/terrasse med rekkverk som er oppgitt på Gamlelinja Borettslag sine
nettsider og lignende endringer har blitt utført av andre boliger i borettslaget.
Størrelsenebasertpåinformasjonfra“Plan-ogbygningsetaten”tilhustype96C4-4. 
Styret er forelagt godkjent nabovarsel. Vi vil videre søke godkjenning fra Plan- og
bygningsetaten. 

MvhAlonaogOleksandrDushyn 



Gamlelinja61b 
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SøknadomtillatelsetilåsetteinnvinduerpågavlveggiGL61b 


Forslagstiller:AlonaogOleksandrDushyn 

Saksfremstilling:V
 isøkergeneralforsamlingenomsamtykketilåsetteinnvinduer
pågavlveggpåbolig61bsomvistpåvedlagttegning 

(NB:tegningenerbasertpåentidligeresøknadfralignendeboligiborettslaget,
Gamlelinja39aogGamlelinja63a). 

VinduenefølgerskjemaforinnsettingavvinduersomeroppgittpåGamlelinja
Borettslagsinenettsideroglignendeendringerharblittutførtavandreboligeri
borettslaget.VivilvideresøkegodkjenningfraPlan-ogbygningsetaten. 

MvhAlonaogOleksandrDushyn 
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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 og er åpent for avstemning i 0 dager
Siste dato for avstemning er
Selskapsnummer: 521

Selskapsnavn: Gamlelinja Borettslag

BRUK BLOKKBOKSTAVER
Leilighetsnummer:

Navn på eier(e):

Signatur:

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 møteleder

Anders Thorud velges som møteleder
For
Mot

Sak 3

Valg av protokollvitner

Ane Carmen Roggen og Maria Blomkvist er valgt.
For
Mot

Leilighetsnummer:

Navn på eier(e):
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Fortsetter på neste side

Sak 4

Årsrapport og årsregnskap

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

Sak 5

Fastsettelse av honorarer

a)
Saken har flere forslag til vedtak. Først stemmer du for eller mot saken:
For fastsettelse av honorarer
Mot fastsettelse av honorarer
b)
Dersom det blir flertall for saken, hvilket forslag stemmer du for?
Styrets godtgjørelse settes til kr 250 000.
Forslag fra Sara Kate Clarke: Styrets godtgjørelse settes til kr 400 000

Sak 6

Vedtektsendring - valg av delegater til OBOS’ generalforsamling

Det tilføyes følgende tekst som eget punkt i vedtektenes bestemmelse om saker
som skal behandles på ordinær generalforsamling.
Nytt punkt: «Valg av delegert med vara til OBOS BBLs generalforsamling»
For
Mot

Sak 7

Oppgradering av borettslagets lekeplasser.

Generalforsamlingen gir sin tilslutning til at alle lekeplassene oppgraderes for å
fungere for flere aldersgrupper. Det kan brukes inntil 200 000. Kr på innkjøp av
nytt utstyr til dette.
For
Mot

Leilighetsnummer:

Navn på eier(e):
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Sak 8

Søknad om tillatelse til å bygge balkong i 2 etg. på sidevegg i GL 61b

Vi søker generalforsamlingen om samtykke til balkong i 2 etg. på sidevegg på
bolig 61b som vist på vedlagt tegning. Basert på hustype 96C 4-4 fra “Plan-og
bygningsetaten” 12.07.2004.
(NB: tegningen er basert på tegningen og planer fra “Plan-og bygningsetaten”).
Vinduene og balkong følger skjema for innsetting av vinduer og bygging
balkong/terrasse med rekkverk som er oppgitt på Gamlelinja Borettslag sine
nettsider og lignende endringer har blitt utført av andre boliger i borettslaget.
Størrelsene basert på informasjon fra “Plan-og bygningsetaten” til hustype 96C
4-4.
Styret er forelagt godkjent nabovarsel. Vi vil videre søke godkjenning fra Plan- og
bygningsetaten.
For
Mot

Sak 9

Søknad om tillatelse til å sette inn vinduer på gavlvegg i GL 61b

Forslagstiller: Alona og Oleksandr Dushyn
Saksfremstilling: Vi søker generalforsamlingen om samtykke til å sette inn vinduer
på gavlvegg på bolig 61b som vist på vedlagt tegning
(NB: tegningen er basert på en tidligere søknad fra lignende bolig i borettslaget,
Gamlelinja 39a og Gamlelinja 63a).
Vinduene følger skjema for innsetting av vinduer som er oppgitt på Gamlelinja
Borettslag sine nettsider og lignende endringer har blitt utført av andre boliger i
borettslaget. Vi vil videre søke godkjenning fra Plan- og bygningsetaten.
For
Mot
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Sak 10

Kartlegging av energieffektiviseringtiltak

Gamlelinja borettslag skal søke om støtte til kartlegging av mulige
energieffektiviseringstiltak, inkludert utbygging av solenergi.
For
Mot

Sak 11

Valg av tillitsvalgte

Styreleder (1 skal velges)
Audun Westad
Styremedlem (2 skal velges)
Karin Ranaas
Siglinde Maria Lunde
Varamedlem (3 skal velges)
Janne Helen Lund
Nicolai Løken
Yngve Gauslå

Sak 12

Valg av delegater til OBOS' generalforsamling

Delegat (1 skal velges)
Morten Huuse Fjøren
Varadelegat (1 skal velges)
Siglinde Maria Lunde

Sak 13

Valg av valgkomitè

Medlem (3 skal velges)
Kjersti Wernø
Sara Kate Clarke
Trond Brækhus
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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.

