Årsmøte 2022
Lille Langerud Velforening
Digitalt årsmøte avholdes 27. april - 30. april 2022

Selskapsnummer: 5874

Velkommen til årsmøte i Lille Langerud Velforening
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 27. april kl. 20:00 og lukker 30. april kl. 20:00.
Du finner avstemningen på:
https://vibbo.no/5874
Her vil du også finne lenke til det frivillige videomøtet som holdes 27. april kl. 18:00.
Det holdes også et frivillig møte 27. april kl. 18:00 , Teams-møte.
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 internett og TV-løsning
6. Utredning av felles sykkelboder
7. Solcellepaneler på tak
8. Søknad om oppsetting av drivhus i Langerudsvingen 7A
9. Valg av tillitsvalgte

Med vennlig hilsen,
Styret i Lille Langerud Velforening
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Sak 1

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

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

Sak 2

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

Valg av to eiere til å signere protokollen. Protokollen vil bli sendt til signering digitalt.
Styret foreslår Tore Myrvold og Arild Busengdal som protokollvitner.
Forslag til vedtak
Tore Myrvold og Arild Busengdal er valgt.

Sak 3

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

a) Godkjenning av årsrapport og årsregnskap
b) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital.
Forslag til vedtak
Årsrapport og årsregnskap godkjennes. Årets resultat overføres til egenkapital.
Vedlegg
1. Arsrapport 2021 Lille Langerud Velforening.pdf
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Sak 4

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

Godtgjørelse for styret foreslås satt til kr 127.000.
Forslag til vedtak
Styrets godtgjørelse settes til 127.000

Sak 5

Ny internett og TV-løsning
Krav til flertall:
Alminnelig (50%)

Styret har mottatt flere henvendelser fra beboere som ønsker en ny og mer fleksibel
løsning for TV og internett. Stort sett går dette på to ting, man ønsker raskere og mer
stabilt internett samt muligheten til å velge bort TV-kanalpakken som inngår.
I dagens løsning har vi et kabelnett fra Telenor. Her inngår en TV-pakke og samt
muligheten til å bestille internett. Dette er en kollektiv løsning, som man ikke kan
reservere seg mot.
Styret ønsker en bedre og mer fleksibel løsning for TV og internett i Velforeningen.
Styret har vært i kontakt med dagens leverandør, samt flere andre leverandører, men kun
en leverandør har vært villig til å legge ny fiberforbindelse til alle leilighetene.
Styret har derfor fremforhandlet en kontrakt med OBOS OpenNet, som årsmøtet skal
stemme over.
Med den nye løsningen vil alle leiligheter få et moderne og raskt internett med
fibertilkobling med en hastighet på inntil 1 Gbps (både på opp- og nedlasting).
Kostnaden dekkes gjennom husleien, på lik måte som TV-pakken i dag.
Dette betyr at Velforeningen betaler for internett til alle, men at TV-kanaler og strømme
tjenester må bestilles av hver enkelt eier.
Dagens dekoder må leveres tilbake til Telenor.
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Installasjonen av det nye anlegget er kostnadsfri for Velforeningen mot at vi binder oss
til denne løsningen i 5 år. Prisen per leilighet er 329 kr per måned, noe som er marginalt
høyere enn dagens TV-pakke fra Telenor.
Ut fra de undersøkelser styret har gjort vil de fleste spare penger på en slik løsning.
Hos dagens leverandør, Telenor, koster tilsvarende internett hastighet over 1000 kr pr
måned.
De som ønsker seg lineær TV (TV med dekoder), og som ikke bruker internett, vil komme
noe dyrere ut da de må betale for en dekoder og TV-pakke hos en annen leverandør.
Styrets innstilling
Styret ønsker å bytte TV- og internettløsning til OBOS Open Net.
Forslag til vedtak
Styrets forslag til ny internettløsning vedtas.

Sak 6

Utredning av felles sykkelboder
Forslag fremmet av:
Karin Marie M Berling
Krav til flertall:
Alminnelig (50%)

De fleste husstandene, om ikke de fleste beboerne, i LLV har vel en sykkel. Slik det er
nå har mange sykkelen parkert foran huset, noen har den i boden og andre bærer den
opp og ned av kjelleren. Med felles sykkelparkering kan vi gjøre det trygt å parkere
sykkelen på en lett tilgjengelig måte for alle. Tilrettelegging for bruk av sykkel er også
et godt miljøtiltak. Mange har de siste årene skaffet el-sykkel, som for de fleste er en
større investering enn man tidligere har brukt på sykkel. Da blir det ekstra viktig at de
står parkert trygt og godt, beskyttet mot tyveri, vær og vind.
Oslo kommune gir tilskudd til bygging av sykkelparkering i sameie/borettslag. Man
kan søke hele året. Det finnes mange gode alternativer for hvordan man lager en god
sykkelparkering, et av kravene for å få støtte fra kommunen er at bygget har tak. Det er
mulig å velge selv om man ønsker at sykkelskuret skal være låsbart eller ikke.
Kommunen har en god guide til forskjellige typer sykkelparkering som man finner her
(eller se vedlegg):

https://klimaetaten-klimamyter.s3.eu-north-1.amazonaws.com/Guide_for_god_sykkelparkering_for_borettslag_
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For vårt område som er ganske stort vil det mest naturlige være å etablere flere punkter
for sykkelparkering slik at alle har en sykkelparkering i nærhet til seg. Forslag til egnede
steder er areal som tidligere er brukt til tørkestativ (et fåtall brukes i dag, noen har ikke en
gang tørkeline eller stativ), og tidligere søppelskur som blir ubrukt dersom velforeningen
etablerer nye større punkter for avfallshåndtering.
Styrets innstilling
Situasjonen i Lille Langerud Velforening er at de fleste leiligheter har mulighet til å
parkere sykler utenfor egen leilighet, i egen bod eller garasje der man kan parkere sykler
trygt. Det er derfor ikke et stort behov for en felles parkeringsløsning.
For at sykkelparkering skal bli brukt tror styret det er viktig at den etableres nær egen
inngang, noe som innebærer å etablere ganske mange sykkelparkeringer.
Når det gjelder å bruke tørkestativer som parkeringsplass er noen i bruk som tørkestativ,
mens andre ikke brukes. Det er også tørkestativer som ikke står på vår eiendom (LS1) , der
det ikke er mulig med byggearbeider. Det er en mulighet å benytte dagens søppelskur
til sykkelparkering, dersom vi etablerer en ny avfallsløsning. Noen av søppelskurene er
tiltenkt som nytt avfallspunkt.
Styrets mening er at forslaget innebærer et omfattende arbeid og bør utsettes til etter
at nytt avfallssystem er på plass. Styret anbefaler ikke at forslaget vedtas i år.
Forslag til vedtak
Forslag til vedtak: etablere komite som utreder utforming, finansiering og plassering av
felles sykkelparkering.
Vedlegg
2. Guide for god sykkelparkering for borettslag og sameier.pdf

Sak 7

Solcellepaneler på tak
Forslag fremmet av:
Levin Løssfelt (LS1D) og Reidun Berntsen (LS7C)
Krav til flertall:
Alminnelig (50%)

Bakgrunn:
Vi ønsker selv å kunne installere solcellepaneler på takene våre og har til det formål
kontaktet Otovo og Solcellespesialisten for å se hva det vil koste.
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I skrivende stund har vi oppsummert fått følgende estimat fra leverandørene.
Solcellespesialisten:
Opplegg - 16 paneler pr tak
Effekt - ca 5800 kwh pr år
Kostnad - 70.000,- pr bygg inkl sikring, estimert 20.000,- i tillegg for elektriker
Otovo:
Avventer detaljert svar.
Under følger en del spørsmål med svar som er like uavhengig av hvilken leverandør man
evt velger.
• Vedlikeholdskostnader, evt også hvor ofte det bør vedlikeholdes?Vedlikeholdskostnader
er tilnærmet kr 0,- Service kan bestilles, men ikke nødvendig. Etter 15 år skal vekselretter
byttes (ca 20 000,- pr bygg)
• Tåler taket vårt et solcelleanlegg?
Solcellepanelene veier 15 kg/m2, med andre ord ikke mer enn et større snøfall, og taket
vil tåle dette.
Konsulent som gjorde oppgradering av tak i 2019 mener også at det ikke er et problem.
For sikkerhets skyld kan de bistå ved prosjektering når man skal legge solcellepaneler,
slik at man trygger arbeidet.
• Hvordan festes det uten å skade taket?
Det legges skinner løst på tak og panelene festes i skinner. Skinnene sikres med
ballaststein. Altså ingenting som skrus fast i taket.
• Er det økt brannfare?
Nei
• Vil det medføre høyere forsikringssum?
Det medfører ikke økt forsikringssum grunnet relativt lav pris på solcelleanlegg i forhold
til verdien på bygget. Det er avklart med Gjensidige.
• Kan solcellepanelene flyttes når man må vedlikeholde taket, hvem betaler det?
Man kan ikke flytte solcellepanelene selv, dette må gjøres av profesjonelle. Det må
bekostes av den enkelte husstand.
Kostnaden vil trolig være relativt høy, kanskje 50% av installasjonsomkostningene, da
det i praksis vil være en demontering og remontering av anlegget
Vanskelig å anslå hvor ofte det er behov for vedlikehold av tak, det ble sist totalrenovert
i 2019.
• Hva kreves av innvendig sikringsskap?
Sikringsskap trenger en 16a kurs for å drifte dette. De husene vi kjenner til har minimum
3x32a kurs, men hvis noen har mindre enn dette kan det løses på to måter. Man kan velge
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å oppgradere sikringsskapet sitt, eller man kan velge å legge på færre solcellepaneler
slik at belastningen går inn under det sikringsskapet tåler. Hvis man senere oppgraderer
sikringsskapet er det mulig å også utøke antall solcellepaneler i ettertid.
• Hvordan kan ledning fra tak føres ned til sikringsskap uten å penetrere veggen vår?
AC kabel fra tak føres ned langs vegg og må bores gjennom grunnmur og inn til
sikringsskapet.
• Må dette ned i hvert enkelt sikringsskap eller kan det være en felles løsning for en rekke?
Er det flere leiligheter pr bygg kan strøm kun kobles til fellesmåler.
• Er dette en fasadeendring som krever søknad til Plan- og bygg?
Tvilsomt at det kreves søknad om fasadeendring, det sjekkes med Byantikvaren. I
skrivende stund har vi ikke fått svar.
• Hva gjør jeg hvis jeg produserer mer strøm enn huset mitt bruker?
Det er mulig å ha en avtale slik at hvis man produserer mer strøm enn man bruker, så kan
det sendes inn i strømnettet og man får betalt for den strømmen man produserer.
• Er det mulig å få rabatt hvis flere beboere går sammen og bestiller solcellepaneler
samtidig?
Dette undersøkes, men i skrivende stund har vi ikke fått svar.
Styrets innstilling
Våre tak er gamle og krever jevnlig vedlikehold. Vi la nytt takbelegg på alle tak i 2019,
og det gjenstår nå ca 12 år av garantiperioden.
Vi er derfor akkurat nå i en god situasjon med tanke på vedlikehold av taket, men
erfaringen tilsier at det vil komme nødvendig vedlikehold i løpet av de neste 15-20 årene.
Levetiden på solcelleanlegg er 25-30 år.
Ved reparasjon av taket vil eier av solcelle-anlegget måtte bekoste en demontering og
remontering av anlegget, som er en betydelig kostnad og risiko.
For at Velforeningen skal sikre at midler er tilgjengelig kan man enten øke husleien for
aktuell leilighet eller kreve innbetaling når det er aktuelt. Det siste vil innebære en risiko
for Velforeningen, og er noe som må tinglyses på leiligheten. Ved tidligere utbygginger
har Velforeningen økt husleien på aktuell leilighet for å dekke inn økt kostnad og risiko.
Om man antar en kostnad på 50.000 over 15 år vil husleien måtte økes med ca 280
kr pr måned. Med en slik ekstra kostnad vil lønnsomheten på anlegget være vesentlig
redusert.
Det er pr i dag ikke mulig med felles-løsninger pr bygg, da alle leiligheter har egen
strømmåler.
Styret mener at forslaget trenger mer utredning og anbefaler ikke forslaget.

8 av 59

Forslag til vedtak
Godkjenne at hver enkelt husstand kan be styret om tillatelse til å installere
solcellepaneler på taket sitt. Vedlikehold av disse bekostes av den enkelte husstand.
Hvis solcellepanelene må flyttes grunnet vedlikehold av tak, bekostes dette av den
enkelte husstand. Installasjon av solcellepaneler på tak må ikke påvirke bygningens tak
eller fasade, eller på annen måte bryte med andre vedtatte regler for velforeningen.
Forslaget forutsetter at vi i mellomtiden har fått bekreftet fra Byantikvaren og Gjensidige
at det ikke er noen hindringer eller signifikante kostnader på forsikring forbundet med
solcellepaneler på tak.

Sak 8

Søknad om oppsetting av drivhus i Langerudsvingen 7A
Krav til flertall:
Alminnelig (50%)

Søknad om å sette opp drivhus i Langerudsvingen 7 A
Beskrivelse
Vi ønsker å sette opp drivhus med størrelse 1,98 x 2,59 m (5,1 kvadratmeter) i ytterste
hjørne på gressplenen i Langerudsvingen 7A. Drivhusets høyde er 1,35 m/2,19. For
mer informasjon, se bilder under, samt lenken til drivhuset Qube Drivhus med sokkel
fra grontfokus.no. Vi ønsker å sette opp drivhuset i løpet av mai.
Plassering
Planen er å sette huset 50 cm inn fra gjerdet på begge sider. Vi skal bestille drivhus med
sort ramme, slik at den estetiske helheten blir ivaretatt.
På baksiden og venstre side av drivhuset skal vi fjerne gjerdet og porten, og plante
solbærspirea og andre busker slik at baksiden ikke oppleves så naken og beskyttes litt.
Nabovarsel
Naboene på rekka er forespurt og har ingen innvendinger mot å sette opp drivhuset.
Flere har uttrykt at det blir fint.
Grunnarbeid
Oppføring av drivhuset vil kreve at vi graver 20 cm ned i bakken og legger
dreneringsmasse (pukk/subbus) og støper ned fundamenter som gjør drivhuset stabilt.
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Styrets innstilling
Søker ønsker å oppføre drivhuset i en del av hagen som ikke er på egen tomt. Dette
gjør at forslaget må stemmes over av årsmøtet. Plasseringen er innenfor det som i dag
disponeres som hage av søker, se vedlagte bilder.
Søker har fått aksept av naboene for oppføringen av drivhuset.
Styret mener at søknaden bør godkjennes og anbefaler derfor årsmøtet å godkjenne
søknaden.
Forslag til vedtak
Søker får sette opp drivhus i henhold til søknad.
Vedlegg
3. Bilder drivhus i Langerudsvingen 7 A.pdf

Sak 9

Valg av tillitsvalgte
Se egen redegjørelse fra Valgkomiteen under Styrets Arbeid 2021 i årsrapporten.
Velforeningen mangler en kandidat som ønsker å ta over styreledervervet i 2023.
Torkel Ravndal har ett år igjen av sin valgperiode.
Terje Strøm har ett år igjen av sin valgperiode.
Styret takker Asbjørn Englund, Jan Petter Riis, Helge Hessen og Nina Iren Hoven for god
innsats i styret!
Innstilling
Styret anbefaler at valgkomiteens forslag vedtas.

Roller og kandidater
Valg av 1 styreleder Velges for 1 år
Følgende stiller til valg som styreleder:
• Haakon Smeby
• Tar gjenvalg som styreleder.

Valg av 2 styremedlem Velges for 2 år
Følgende stiller til valg som styremedlem:
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• Arild Busengdal
• Langerudsvingen 12A
• Bill Gystad
• Langerudsvingen 7C
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Årsrapport 2021

Digitalt Årsmøte: 27. april 2022 kl 18:00

Vedlegg 1
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Lille Langerud Velforening

Digital gjennomføring av årsmøte/generalforsamling i 2022
Det ordinære årsmøte i Lille Langerud Velforening vil bli avholdt digitalt på Vibbo.no.
Vår erfaring fra i fjor var at digitalt årsmøte fører til økt deltagelse blant eierne, noe styret mener
er positivt. Vi har derfor valgt en modell med et informasjonsmøte på video i forkant, der styret
informerer og alle saker kan diskuteres med påfølgende digital avstemming.

Saker som behandles:
Vi behandler de sakene som fremkommer av innkallingen.

Årsmøtet starter:




Informasjonsmøtet starter 27.04.2022 kl 18:00
Digital avstemming starter 27.04.2022 kl 20:00 på Vibbo
Møtet er åpent for avstemming i 3 dager, siste dato for avstemming er 30.04.2022 kl 20:00

Hvordan deltar du?
Digital deltakelse
 Gå inn på Vibbo.no for å delta. Er ditt mobiltelefonnummer registrert, vil du motta en SMS
med lenke til møtet.
 Trykk på lenken og delta. Innkalling, årsrapport og eventuelle andre vedlegg finner du her.
 Se gjennom sakene som skal behandles, still eventuelle spørsmål og avgi din stemme.
Vi anbefaler at du bruker Google Chrome som nettleser for Vibbo.no
Analog deltagelse
 Kan du ikke delta på det digitale årsmøtet, anbefaler vi at du tar kontakt med styret innen
årsmøtet avsluttes.

Vedlegg 1
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Lille Langerud Velforening

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

Haakon Smeby
Asbjørn Englund
Helge Hessen
Nina Iren Hoven
Torkel Edland Ravndal
Jan-Petter Riis
Terje Willy Strøm

Varamedlem

Knut Egger

Langerudhaugen 6 C
Langerudhaugen 8 C
Langerudhaugen 12 D
Langerudhaugen 6 F
Langerudsvingen 7 A
Langerudhaugen 6 E
Langerudhaugen 8 D
Langerudsvingen 14 H

Styrets medlemmer består i dag av 6 menn og 1 kvinne.
Generelle opplysninger om Lille Langerud Velforening
Sameiet består av 105 seksjoner.
Lille Langerud Velforening er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med
organisasjonsnummer 971527625, og ligger i bydel Østensjø i Oslo kommune med
følgende adresse:
Langerudhaugen 2 A-H
Langerudhaugen 4 A-F
Langerudhaugen 6 A-F
Langerudhaugen 8 A-F
Langerudhaugen 12 A-H
Langerudhaugen 14 A-F
Langerudsvingen 1 A-F
Langerudsvingen 3 A-F
Langerudsvingen 5 A-F
Langerudsvingen 7 A-F
Langerudsvingen 9 A-H
Langerudsvingen 12 A-H
Langerudsvingen 14 A-H
Langerudsvingen 16 A-H
Langerudsvingen 18 A-H
Gårds- og bruksnummer:
161
15 7 9

Med eierseksjon forstås sameieandel i bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av
bolig eller annen bruksenhet i eiendommen.
Vedlegg 1
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Lille Langerud Velforening

Lille Langerud Velforening har en ansatt.
Forretningsførsel og revisjon
Forretningsførselen er utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS i henhold til kontrakt.
Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS.
Sameiets revisor er BDO AS.

Vedlegg 1
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Lille Langerud Velforening

Styrets arbeid
Styret har månedlige møter og har i 2021 hatt 11 møter samt et digitalt årsmøte 27. april.
De viktigste prosjektene i 2021 har vært












Reparasjon av vann og avløp etter pålegg fra kommunen
Montere nye fallsikringer på trapper
Reklamasjon på trapper
Drift av ladeanlegget for elbil
Innføre parkeringskontroll
Nedbetaling av lån
Uteområder
o Etablering av lekeplass
o Tilsyn av lekeapparater
o Asfaltering
o Heller i smalgangen
Ny tv- og internett-løsning
Utredning av avfallsløsning
Drift og vedlikehold av fellesområder

Reparasjon av vann og avløp

Redegjort for i fjorårets årsrapport.
Under høsten 2020 fikk beboere og styret i LLV varsel om pålegg av utbedringer av avløp
knyttet til følgende boliger:
 Langerudsvingen 5
 Langerudsvingen 7
 Langerudhaugen 10 (Barnehagen)
Arbeidet ble utført av Stake og Graveservice i løpet mai og juni 2021. Arbeidene er
rapportert til kommunen som ferdigstilt.
Totalkostnaden ble på 292.820 kr.
Montere nye fallsikringer

Som siste ledd i trapperenoveringen fikk vi installert 40 nye fallsikringer på alle trapper
som hadde fallsikring.
Totalkostnad var 197.500 kr, eller 4937 kr pr trapp.
Reklamasjon av trapper

Som diskutert på årsmøtet i 2021 oppsto det sprekker på en del av trappene i sameiet i
løpet av en kald periode i januar 2021. Sprekkene oppsto både på nye trapper og gamle
trapper.
Vedlegg 1

16 av 59

Arsrapport 2021 Lille Langerud Velforening.pdf

6

Lille Langerud Velforening

Styret ba Multirehab undersøke årsakene til sprekkene. Multirehab leide inn en ekstern
spesialist som fastslo at sprekkene oppsto på grunn av bevegelser i grunnen. Etter
undersøkelser ble det fastslått at trappene som har sprekker ikke medfører noen
sikkerhetsrisiko, men først og fremst representerer visuelle skader, og et økt
vedlikeholdsbehov senere.
På gamle trapper har ikke entreprenør noe ansvar for dette, da disse bare ble
overflatebehandlet av entreprenøren. På de nye trappene, som Multirehab satt opp, mente
styret derimot at Multirehab hadde et ansvar. Trappene viste seg å være mangelfullt
konstruert og ikke slik det anbefales for vår type trapper. Dette gjaldt isolering mot grunn
der trappen hviler mot bakken samt metode for innfesting i veggen. Når det er bevegelser i
grunnen vil det oppstå spenninger som medfører overflatesprekker i trappen.
Multirehab mente de ikke kun holdes ansvarlig for slike bevegelser i grunnen og at dette
skyltes at massene rundt trappene ikke hadde satt seg etter dreneningen. Styret fikk
derimot fastslått at trappene skulle hatt isolasjon mot grunnen for å unngå sprekker.
Mulitirehab hadde dermed ikke konstruert trappene etter dagens standard for trapper. Det
er entreprenørs ansvar å påse av de nye trappene de leverte var forskriftsmessig satt opp.
Multirehab tilbød seg å rette opp trappene men ville ha tilleggsbetaling for dette. Styret så
seg da nødt til å engasjere advokat og fikk støtte av OBOS advokatene. Et viktig moment i
forhandlingene var at styret ikke hadde tillitt til at Multirehab ville gjøre en god jobb i
reparasjonsarbeidene, og vi bestemte oss derfor for å søke erstatning og ikke omlevering.
Etter forhandlinger med Multirehab ble styret enige om en erstatning på 450.000, som
skulle tilbakebetales til Velforeningen. Detter utgjør ca 16% av prosjektets kostnad på 2,8
millioner kr. Summen er beregnet som ekstra vedlikeholdskostnader for Velforeningen
som følge av manglene i en periode på 15 år. Advokatutgiftene dekkes stort sett gjennom
vår forsikring.
El-bil ladeanlegget

Det har vært flere spørsmål om hvordan prisen beregnes i lade-anlegget vårt.
Når dette skrives er prisen 3,50 flatt hele døgnet.
Årsaken til at vi ikke har tidsdifferensiert prising er at vår serviceleverandør Fortum ikke
klarer å levere tidsdifferensiert prising i anlegget vårt.
Styret har med bakgrunn i dette, og en generell misnøye med servicen hos Fortum
besluttet å bytte leverandør.
Det er for tiden ingen leverandører som vi kjenner til som tilbyr full dynamisk prising i slike
anlegg som vi har. Med dynamisk prising mener vi en variabel pris som følger strømprisen.
Styret må derfor fastsette en pris og sørge for at denne dekker våre kostnader i forhold til
gjennomsnittskostnader over tid.
Dette betyr at vi i perioder går med underskudd og i perioder med overskudd.
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Styret i Lille Langerud Velforening følger regnskapet nøye og påser at Velforeningen ikke
har fortjeneste på anlegget, men at alt går i null.
Så til hvordan våre kostnader beregnes i et slikt anlegg.
Spotpris for private forbrukere kan ikke brukes som annet enn en indikator på det
generelle prisnivået i markedet.
Det vi betaler i et slikt anlegg, med så stor effekt, følger et helt annet prisregime, med
mange faktorer som påvirker prisen.
Mange har sikkert fått med deg diskusjonen rundt ny nettleiemodell med effektavgift for
privatpersoner. Den ligner på modellen for næringsstrøm, som vi betaler. Næringsstrøm
følger altså noe lignende som den modellen som foreløpig ble utsatt for private.
Prisen vi betaler for strøm i ladeanlegget består av mange komponenter.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aktuell spotpris pr kwh
Effektledd
Avgifter til staten (mva, sertifikater og elavgift)
Avgifter til Fortum (Ca 9% av beløp)
Drift av anlegget (Avgifter til bla.a mobilkobling for laderne)
Det er en differanse i antall Kwh Fortum fakturerer beboerne og det forbruket
Velforeningen betaler for. Dette kan anses som et svinn, og fordeles på alle som
benytter anlegget. Svinnet utgjør anslagsvis 5-8 % av strømmen. Svinnet er bla.a.
strøm til å drive ladeboksene.

Alle disse komponentene påvirker hva vi har av kostnader. Effektleddet kan til tider øke
våre kostnader vesentlig.
Effektleddet påvirkes særlig av hvor mange som lader samtidig, jo flere samtidig jo høyere
pris. Derfor har styret i spesielt dyre perioder skrudd ned totaleffekten for å begrense
utslaget av effektavgiften. Etter noen klager på treg lading skrudde vi totaleffekten noe opp
igjen. I dag ligger den på ca 22 kw, istedet for 32 kw, som er maks i anlegget.
Om våre kostnader går ned, vil vi selvsagt justere prisen ned, men slike endringer vil kun
skje noen få ganger i løpet av året.
Generelt vil det trolig bli lavere priser om sommeren og høyere pris om vinteren.
Regnskap ladeanlegg
Tabellen under viser regnskapet per kvartal for 2021.
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Regnskap 2021
Q1
Q2
Q3
Q4
2021
Inntekt Fortum 21 034,38 27 872,71 27 004,91 39 907,06 115 819,06
Utgifter Elvia
37 811,74 19 112,66 24 609,23 44 542,45 126 076,08
Resultat
- 16 777,36
8 760,05
2 395,68 - 4 635,39 - 10 257,02

Regnskapet viser at vi i 2021 gikk med 10257 kr i underskudd. Noe av dette underskuddet
skyldes svinn, dvs forbruk som ikke belastes den som lader. Eksempel på dette er drift av
selve boksen samt juletrebelysning. Styret vil imidlertid sørge for at vi når vårt mål om
balansert drift i løpet av 2022.

Regnskap 2021
50 000,00
40 000,00
30 000,00
20 000,00
10 000,00
Q1

(10 000,00)

Q2

Q3

Q4

(20 000,00)
Inntekt Fortum

Utgifter Elvia

Resultat

Figur: Regnskap pr kvartal 2021
Figuren under viser prisen brukerne betalte pr måned satt opp mot gjennomsnittspris fra
Elvia og hva man skulle ha betalt for å gå null per måned. «Riktig pris» angir pris med
avgifter og transaksjonskostnader til Fortum samt svinn.
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Figur: Priser pr måned
Figuren under viser fordelingen mellom strømprisen og nettleien pr måned gjennom året.
Effektavgiften inkluderes i nettleien.
Man kan se at strømprisen i starten av 2021 er under 40% av kostnaden, mens utover
året, i takt med stigende strømpris, utgjør strømmen mer enn 60% av totalprisen.
Det er også slik at styret satte ned effekten i anlegget noe for å redusere effektavgiftens
innvirkning på totalkostnaden.

Fordeling strøm/nettleie av kostnad
100 %
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Nettleie

Figur: Fordeling strøm og nettleie pr måned

Innføre parkeringskontroll

Etter vedtak på årsmøte i 2021 inngikk styret avtale med Nor-kontroll om å utføre
parkeringskontroll på velforeningens område.
Parkeringsplassene er merket og skiltet i henhold til regelverket for privat parkering.
Det området som er omfattet av kontroll er Langerudhaugen fra innkjøring til kirken til den
treffer Langerudsvingen samt Langerudsvingen fra Enebakkveien til barnehageveien
treffer Langerudsvingen.
Alle beboere er informert om parkeringsreglementet gjennom informasjon sendt ut på
Vibbo, regler på vår web, samt skiltingen på området.
Generelt kan man si at det er parkeringsforbud, unntatt der det er merket og skiltet
plasser. Dette betyr at kjøretøy kun kan hensettes på oppmerket og skiltet plass.

Vedlegg 1

20 av 59

Arsrapport 2021 Lille Langerud Velforening.pdf

10

Lille Langerud Velforening

Styret har fått tilbakemeldinger på at det nå er en mer oversiktlig trafikksituasjon i
Langerudsvingen syd, samt at det parkeres mindre på stikkveiene. Dette samsvarer med
styrets egne observasjoner og styret mener at parkeringskontrollen har hatt en god effekt
på trafikk og parkeringssituasjonen på området. I og med at det nå er kontroll observerer vi
også at fremmedparkeringen går ned.
Det har vært to innvendinger fra beboerne når parkeringskontroll ble innført:
-

For lite gjesteplasser

-

Problemer med å parkere tilhengere

Styret anser at antall gjesteplasser er tilstrekkelig. Det kan fra tid til annen oppstå
situasjoner der det ikke er ledig gjesteplass utenfor noen rekker, men det er alltid ledige
plasser på området. Styret henstiller beboerne til å vise hensyn til hverandre og ikke bruke
gjesteplassene til langtidsparkering av biler som ikke er i bruk. Vi oppfordrer også til at
garasjeeiere bruker sine garasjer til parkering av bil for å gjøre gjesteplasser mer
tilgjengelig for alle.
Når det gjelder tilhenger er det slik at styret ikke har noen god løsning for dette. For å
parkere en henger lovlig i dag må den enten parkeres på egen tildelt plass, i garasje eller
utenfor kontrollsonene.
En løsning kan være å etablere en egen tilhengerparkering, men da må vi ta av verdifullt
grøntområde, noe styret ikke ønsker. Dernest er det viktig med likbehandling av beboere,
vi kan ikke tildele tilhengerparkering til en liten håndfull beboere.
Nedbetaling av lån

Styret har valgt å nedbetale lånet Velforeningen hadde i DNB.
Lånet var på 1.368.000 og ble innfridd 26. oktober 2021. Med dette sparer velforeningen i
underkant av 50.000 kr pr år i renter.
Lånet ble nedbetalt med oppsparte midler fra Velforeningens sparekonto.
Uteområder
Lekeplass

Utekomiteen har siden årsmøtet fått etablert en lekeplass på gressplenen mellom
Langerudhaugen 14 og Langerudsvingen 9. Lekeplassen ble finansiert av Velforeningen,
men mange nedla en betydelig dugnadsinnsats for selve oppbygningen. Selve leketårnet
ble donert til Velforeningen. Styret har også i løpet av året inngått avtale med et firma som
foretar kontroll av lekeplasser og anbefaler tiltak. Det er gjort en befaring, og Velforeningen
har utført utbedringer basert på leverandørens anbefalinger.
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Asfaltering

Sommeren 2021 ble det asfaltert på de områder der byggingen av ladeanlegget for elbil
hadde ødelagt. Styret samarbeidet med garasjelagene og utførte samtidig noen
reparasjoner på fellesarealer. Også parkeringen for levering ved Barnehagen ble asfaltert.
Hellelegging i Smalgangen

Smalgangen ned mellom Langerudsvingen 1 og 3 fikk lagt nye heller.
Beplantning på området i 2022

Utekomiteen følger opp en beplantningsplan utviklet av en landskapsarkitekt for området
vårt. Dette innebærer i hovedtrekk å plante trær langs stiene som går igjennom området
fra sør til nord, og erstatte trær som er borte.
Komitéen foreslår å plante 18 rognasal, 5 spisslønn og 5 fuglekirsebær. Trærne vil ha en
stammeomkrets på 12-14 cm. Planen vil bli sendt på høring via Vibbo for å innhente
synspunkter fra beboerne.
Styret ber årsmøtet om ny bevilgning til oppgradering av uteområdene på 250.000 for
2022. Det kommende styret vil da behandle både beplantning og nødvendig opprydning
innenfor rammene i budsjettet.
Ny løsning for TV- og internett

Styret har mottatt flere henvendelser fra beboere som ønsker en ny og mer fleksibel
løsning for TV og internett. Stort sett går dette på to ting, man ønsker bedre og mer stabilt
internett samt muligheten til å velge bort TV-kanalpakken som inngår.
I dagens løsning har vi et kabelnett fra Telenor. Her inngår en TV-pakke og samt
muligheten til å bestille internett. Dette er en kollektiv løsning, som man ikke kan reservere
seg mot.
Styret ønsker en mer moderne og fleksibel løsning for TV og internett i Velforeningen.
Styret har vært i kontakt med dagens leverandør, samt flere andre leverandører, men kun
en leverandør har vært villig til å legge ny fiberforbindelse til alle leilighetene.
Styret har derfor fremforhandlet en kontrakt med OBOS OpenNet, som årsmøtet skal
stemme over.
Med den nye løsningen vil alle leiligheter få et moderne og raskt internett med
fibertilkobling med en hastighet på inntil 1 Gbps (både på opp og nedlasting).
Kostnaden dekkes gjennom husleien, på lik måte som TV-pakken i dag.
Dette betyr at Velforeningen betaler for internett til alle, men at TV-kanaler og strømme
tjenester må bestilles av hver eier.
Dagens dekoder må leveres tilbake til Telenor.
Installasjonen av det nye anlegget er kostnadsfri for Velforeningen mot at vi binder oss til
denne løsningen i 5 år. Prisen per leilighet er 329 kr per måned, noe som er marginalt
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høyere enn dagens TV-pakke fra Telenor. Dagens pakke koster 303 kr pr leilighet pr
måned.
Ut fra de undersøkelser styret har gjort vil de fleste spare penger på en slik løsning. Hos
dagens leverandør, Telenor, koster tilsvarende internetthastighet over 1000 kr pr måned.
De som ønsker seg lineær TV (TV med dekoder), og som ikke bruker internett, vil komme
noe dyrere ut da de må betale for en dekoder og TV-pakke hos en annen leverandør.
Avfallsløsningen i velforeningen

Styret har fortsett arbeidet med avfallsløsningen i velforeningen. Etter styrets mening er
dagens avfallsløsning lite tilfredsstillende av flere årsaker.
Den viktigste årsaken til at løsningen vi har i dag ikke fungerer godt er at det er en del
beboere som ikke benytter løsningen på en korrekt måte.
Det er en økende utfordring at beboere setter avfall utenfor avfallskontainere, kaster annet
avfall enn husholdningsavfall, store papp-emballasjer eller overfyller kontainerne. I løpet
av året har Oslo kommune nektet å hente fra enkelte søppelhus, inntil styret lovet bot og
bedring. Beboere som gjør dette, skal vite at noen av de andre beboerne eller Arne har
måttet rydde etter dem. Ryddingen har vært å legge avfallet i kontainerne og også ved
noen anledninger har måttet kjøre dette bort på nærmeste gjenvinningsstasjon.
Styret understreker at avfallskontainere er beregnet på daglig husholdningsavfall. Daglig
husholdningsavfall er sorterte søppelposer, aviser, og mindre pappemballasje. Avfall fra
oppussing, madrasser eller større pappemballasje eksempelvis fra innkjøp av møbler, ny
flatskjerm, nytt kjøkken etc kan ikke legges i beholderne, eller for den sakens skyld settes
ved siden av beholderne.
Styret har skiftet en del avfallsbeholdere i løpet av 2022 og utvidet kapasiteten i de
søppelhusene som har hatt størst problem.
Styret ser det ikke som sin oppgave å være et «avfallspoliti». Vi mener allikevel at vi som
beboere må kunne forvente noe mer av hverandre og at beboere ikke oppfører seg på
denne måten. Vi håper denne litt strenge påminnelsen bidrar til det.
Vi utredet et prosjekt for å skifte ut avfallsløsningen sammen med NIRAS i 2021. Under
denne utredningen hadde vi Oslo Kommune på befaring og har fått godkjent plassering av
seks punkter for avfallsdunker hvor hoveddelen av kontaineren er gravd ned i bakken.
Prosjektet har fortsatt også gjennom 2021 og videre i 2022. Fokus er å finne noe
rimeligere løsninger, og vente på at Velforeningen fikk bygget opp noe mer likviditet.
Arbeidet med å innhente priser fra flere leverandører pågår.
Styret ber årsmøtet om fullmakt til å videreføre prosjektet med en totalramme på inntil 3
millioner kroner. Planen er å gjennomføre prosjektet i andre halvdel av 2022 og 2023.
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Vedlikehold fremover

Under er en oversikt over vedlikeholdsprosjekter fremover:
Styret har utarbeidet en enkel likviditetsoversikt med de planlagte vedlikeholdsoppgavene
de kommende årene:
Tabellen nedenfor er en vurdering av likviditetsbudsjett for årene 2022-2026 og er basert
på regnskapet for 2021. Det er lagt inn 2,5% inntekts og kostnadsvekst.
2022
Tilgjengelig pr. 31.12.2021
Driftsinntekter ordinære
Driftsutgifter ordinære
Netto drift
Etterarbeider trapper

2023

2024

2025

2026

4 198
4 931

5 054

5 181

5 310

5 443

-3 100

-3 178

-3 257

-3 338

-3 422

6 029

1 877

1 924

1 972

2 021

-100

-100

-100

7 651

9 672

Klipperoboter

2,5% vekst årlig
2,5% vekst årlig

-600

Utekomiteen

-250

Avfallshåndtering – nytt system
Tilgjengelig pr. 31.12.

-1 500

-1 500

4 179

3 856

5 679

Ekstraordinære (engangs) arbeider er oppgitt fra styrets leder, og er:
-

100.000 pr år til etterarbeider og ytterlige vedlikehold av trappene
600.000 til innkjøp av klipperoboter
3.000.000 til et eventuelt nytt system for avfallshåndtering (fordeles på 2022-2023)
250.000 til oppgradering av uteområdene.

Eksempler aktuelle rehabiliterings- og investeringstiltak over tid i LLV
•
•
•
•
•
•

Vedlegg 1
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Valgkomiteens og styrets syn ift. styrearbeid i LLV
Redegjørelse
Lille Langerud Velforening (LLV) ledes av et styre som opptrer på vegne av beboerne i alle
forhold som går inn under velforeningens formål og ansvar. Styret følger opp
forretningsfører og vaktmester, forbereder saker til og følger opp saker fra årsmøtet,
håndterer prosjekter, økonomi, henvendelser og andre saker løpende gjennom året. Styret
består av styreleder og inntil 4-6 styremedlemmer, som alle er beboere i LLV.
Valgkomiteen og styret har erfart gjennom mange år at det er krevende å få beboere til å
påta seg styreverv, og da særlig rollen som styreleder. Dagens styreleder, Haakon Smeby,
har sagt seg villig til å ta ett aller siste år som leder i mangel av en etterfølger.
Oppgavemengden, kravene og forventningene til hva styret skal håndtere oppfattes
samtidig å ha økt de senere årene. Dette gjelder både i forhold til eksterne parter,
herunder forretningsfører og Oslo kommune, men ikke minst i forhold til interne anliggende
i form av forespørsler, forsikringssaker, konflikter og saker enkelte beboere regner med at
styret skal ta tak i. Samtidig er oppfatningen at dugnadsånden er på vei ned i samfunnet,
mens viljen til å kjøpe tjenester er økende.
Oppfatningen er at styrets oppgaver burde gå mer i retning av tradisjonelt styrearbeid,
hvilket tilsier at ressursbruken til daglig ledelse, administrasjon, prosjekter og håndtering
av andre oppgaver bør gå ned for beboere som bruker av fritiden sin til styrearbeid.
Dette innebærer i tilfelle at flere oppgaver må settes ut til eksterne, samt at forventningene
enkelte har til hva styret skal håndtere må bli mer realistiske. Får vi til dette tror vi at flere
vil stille seg disponible for styrearbeid i LLV.
Tiltak som foreslås utredet og fremlagt for årsmøtet i 2023
o Kjøp av flere tjenester, herunder prosjektledelse og daglig ledelse
o Bruk av ekstern profesjonell styreleder eller styresekretær
o Evaluering av nivået på styrehonoraret
o Utarbeidelse av veiledning og instruks for styrearbeid i LLV, herunder klargjøring av
hva som ikke er et anliggende for styret
I tilfelle neste års valgkomite innen februar 2023 ikke har fått de nødvendige kandidater til
nytt styre blant beboerne, herunder kandidat til styreledervervet, foreslås det at
valgkomiteen innstiller for årsmøtet bruk av en ekstern profesjonell styreleder. Tilbud og
utkast til avtale vil i så tilfelle bli innhentet for behandling på årsmøtet.

Lille Langerud, 27. april 2022

Valgkomiteen ved Geir Wilsberg og Tore Myrvold, etter dialog med styret
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Valg 2022
Til årsmøte i Lille Langerud Velforening

Valgkomiteen, som har bestått av Geir Wilsberg og Tore Myrvold, foreslår følgende
vedrørende styret:
VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL ÅRSMØTET 2022

Leder: Haakon Smeby, gjenvelges for 1 år
Medlem: Torkel Ravdal, ikke på valg, valgt for 2 år i 2021
Medlem: Terje Strøm, ikke på valg, valgt for 2 år i 2021
Medlem: Arild Busengdal, velges for 2 år
Medlem: Bill Gystad, velges for 2 år

Valgkomiteen for årsmøtet 2023

Valgkomite for neste periode vil bestå av årets avtroppende styremedlemmer:
Nina Iren Hoven
Helge Hessen
Jan Petter Riis
Asbjørn Englund
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KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2021
Styret mener at årsregnskapet gir et riktig bilde av sameiets eiendeler og gjeld, finansielle
stilling og resultat. Informasjon om sameiets forventede økonomiske utvikling er omtalt i
årsrapportens punkt om budsjett for 2022.
Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2021 er satt opp under
denne forutsetning.
Inntekter
Driftsinntekter i 2021 var til sammen kr 5 089 176.
Dette er høyere enn budsjettert og skyldes i hovedsak andre inntekter.
Andre inntekter består i hovedsak av erstatning fra Multirehab.
Kostnader
Driftskostnadene i 2021 var til sammen kr 3 543 631.
Dette er lavere enn budsjettert og skyldes i hovedsak utsettelse av vedlikeholdsprosjekter.
Resultat
Årets resultat på kr 1 515 341 fremkommer i resultatregnskapet og foreslås overført til
egenkapital. Eventuelt avdrag på langsiktig gjeld (lån) er ikke tatt hensyn til.
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 4 448 144.
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.
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 3 670 000 til større 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. I tråd
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med estimater fra aktuelle leverandører har vi budsjettert med samme energikostnader
som beregnet for hele 2021.
Forsikring
Forsikringspremien for 2022 har økt. Premieendringen er en følge av indeksjustering på
bygninger på 4 % fra 1. januar, samt forsikringsselskapets individuelle prisjustering basert
på skadehistorikken i Lille Langerud Velforening.
Lån
Lille Langerud Velforening har ingen lån.
Felleskostnader
I budsjettet har styret tatt hensyn til ovennevnte, samt øvrige prisendringer knyttet til
produkter og tjenester sameiet anskaffer. Dette danner grunnlaget for foreløpig
fastsettelse av felleskostnader for 2022.
Budsjettet er basert på 4,1% økning av felleskostnadene
fra 01.01.22 i tråd med konsumprisindeks.
For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet.
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0121 Oslo

Uavhengig revisors beretning
Til årsmøtet i Lille Langerud Velforening
Konklusjon
Vi har revidert årsregnskapet til Lille Langerud Velforening.

•
•
•

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

Etter vår mening:
•
•

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

Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene International
Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er
beskrevet nedenfor under Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er
uavhengige av selskapet slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for
Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av the
International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre
øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår
vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.
Andre forhold
Budsjettallene som fremkommer i årsregnskapet er ikke revidert.
Styret og forretningsførers ansvar for årsregnskapet
Styret og forretningsfører (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et
rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er
også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap
som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.
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 så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.
Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder
vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av
sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god
revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer.
Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir
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LILLE LANGERUD VELFORENING
ORG.NR. 971 527 625, KUNDENR. 5874
RESULTATREGNSKAP
Note

Regnskap
2021

Regnskap
2020

Budsjett
2021

Budsjett
2022

2

4 856 634
54 878
177 664
5 089 176

4 481 138
0
615 940
5 097 078

4 512 000
0
297 000
4 809 000

4 931 000
0
0
4 931 000

-544 870
-127 000
-14 442
-9 150
-50 000
-141 740
-138 109
-992 803
-372 357
-382 806
-503
0
-125 867
-367 285
-276 700
-3 543 631

-552 941
-3 000
-14 442
-16 316
0
-137 815
-16 383
-4 740 984
-331 316
-378 936
-503
-838
-79 382
-254 737
-293 832
-6 821 422

-632 160
-127 000
0
-12 000
0
-143 000
-50 000
-3 920 000
-353 000
-384 000
0
0
-100 000
-319 000
-367 000
-6 407 160

-623 000
-127 000
0
-15 000
-50 000
-147 000
-100 000
-3 670 000
-394 000
-384 600
0
0
-180 000
-390 000
-271 500
-6 352 100

1 545 544

-1 724 344

-1 598 160

-1 421 100

9 212
-39 415
-30 203

27 882
-115 582
-87 700

0
-48 000
-48 000

0
0
0

ÅRSRESULTAT

1 515 341

-1 812 044

-1 646 160

-1 421 100

Overføringer:
Fra opptjent egenkapital
Til opptjent egenkapital

0
1 515 341

-1 812 044
0

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

3

4
5
15
6

7
8
9
10

11

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

LILLE LANGERUD VELFORENING
ORG.NR. 971 527 625, KUNDENR. 5874
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BALANSE
Note

2021

2020

14
15

521 174
114 500
259 920
895 594

521 174
114 500
524 362
1 160 036

OMLØPSMIDLER
Restanser på felleskostnader
Forskuddsbetalte kostnader
Andre kortsiktige fordringer
Driftskonto OBOS-banken
Skattetrekkskonto OBOS-banken
Sparekonto OBOS-banken
SUM OMLØPSMIDLER

4 392
97 784
0
825 575
15 063
3 688 868
4 631 683

15 837
87 051
135 871
609 475
15 063
3 677 526
4 540 823

SUM EIENDELER

5 527 276

5 700 859

5 343 737
5 343 737

3 828 396
3 828 396

0
0

1 653 000
1 653 000

54 813
2 408
34 529
0
91 789
183 539

56 956
9 908
34 066
4 410
114 123
219 463

5 527 276

5 700 859

0
0

0
0

EIENDELER
ANLEGGSMIDLER
Tomt
Leiligheter/lokaler
Andre varige driftsmidler
SUM ANLEGGSMIDLER

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

16

17
18

SUM EGENKAPITAL OG GJELD
Pantstillelse
Garantiansvar
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Oslo, 01.04.2022
Styret i Lille Langerud Velforening

Haakon Smeby/s/

Asbjørn Englund/s/

Helge Hessen/s/

Nina Iren Hoven/s/

Torkel Edland Ravndal/s/

Jan-petter Riis/s/

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

-30 108
-600
4 856 634

NOTE: 3
ANDRE INNTEKTER
Festeavgift og tomteleie Lille Langerud Garasjer III
Festeavgift og tomteleie Lille Langerud Garasjer
Innbetalt fra Mercantile
Erstatning Multirehab
SUM ANDRE INNTEKTER

10 068
13 796
3 800
150 000
177 664

NOTE: 4
PERSONALKOSTNADER
Ordinær lønn
-394 417
Påløpte feriepenger
-49 302
Arbeidsgiveravgift
-90 153
Pensjonskostnader innskudd
-13 133
AFP-pensjon
-1 233
Refusjon sykepenger
3 368
SUM PERSONALKOSTNADER
-544 870
Det har gjennomsnittlig vært sysselsatt 1 årsverk i selskapet. Selskapet er pliktig til å ha
tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har etablert pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i denne lov.
NOTE: 5
STYREHONORAR
Honorar til styret gjelder for perioden 2020/2021, og er på kr 127 000,NOTE: 6
REVISJONSHONORAR
Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr 9 150,NOTE: 7
KONSULENTHONORAR
Juridisk bistand
Andre konsulenthonorarer - Niras Norge AS
Tilleggstjenester, OBOS Eiendomsforvaltning AS
SUM KONSULENTHONORAR

-95 250
-37 500
-5 359
-138 109

NOTE: 8
DRIFT OG VEDLIKEHOLD
Drift/vedlikehold bygninger
Drift/vedlikehold elektro
Drift/vedlikehold utvendig anlegg

-206 807
-18 169
-767 827
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SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD

-992 803

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

-5 760
-11 128
-428
-365 491
-382 806

NOTE: 10
GARASJER
KOSTNADER GARASJER
Com4 AS - 4G abonnement for elbil-lading
SUM KOSTNADER GARASJER

-503
-503

SUM GARASJER

-503

NOTE: 11
ANDRE DRIFTSKOSTNADER
Lokalleie
Container
Skadedyrarbeid/soppkontroll
Verktøy og redskaper
Driftsmateriell
Snørydding
Andre fremmede tjenester
Trykksaker
Andre kontorkostnader
Porto
Drivstoff biler, maskiner osv.
Vedlikehold biler/maskiner osv.
Bank- og kortgebyr
SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER

-21 000
-34 989
-10 361
-8 490
-13 784
-11 813
-10 557
-1 139
-4 966
-2 116
-12 789
-140 426
-4 270
-276 700

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

7 974
1 238
9 212

NOTE: 13
FINANSKOSTNADER
Renter og gebyr på lån i DNB
SUM FINANSKOSTNADER
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NOTE: 14
LEILIGHETER
Leiligheter
Lokaler
SUM LEILIGHETER

49 000
65 500
114 500

NOTE: 15
VARIGE DRIFTSMIDLER
Traktor
Kostpris
Avskrevet tidligere
Avskrevet i år

101 094
-14 442
-14 442
72 210

Garasjeanlegg
Kostpris
Tilgang 2020
Avgang 2021

244 830
192 880
-250 000

SUM VARIGE DRIFTSMIDLER

187 710
259 920

SUM ÅRETS AVSKRIVNINGER

-14 442

NOTE: 16
PANTE- OG GJELDSBREVLÅN
DNB Bank ASA
Rentesatsen pr. 31.12.21 var 3,15 %. Løpetiden er 6 år.
Opprinnelig 2019
Nedbetalt tidligere
Nedbetalt i år

-1 995 000
342 000
1 653 000
0
0

SUM PANTE- OG GJELDSBREVLÅN
NOTE: 17
SKYLDIGE OFFENTLIGE AVGIFTER
Forskuddstrekk
Skyldig arbeidsgiveravgift
SUM SKYLDIGE OFFENTLIGE AVGIFTER

-15 063
-19 466
-34 529

NOTE: 18
ANNEN KORTSIKTIG GJELD
Feriepenger
Gjeld til LL Garasjelag
Påløpte kostnader
SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD

-49 302
-19 009
-23 478
-91 789
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Annen informasjon om sameiet
Styret
Styret kan kontaktes på Vibbo https://vibbo.no/lille-langerud-velforening eller e-post
styret@lillelangerud.no.
Se Lille Langerud Velforenings hjemmeside på www.lillelangerud.no for ytterligere
informasjon.
Vibbo
Du kan finne informasjon om boligselskapet og ditt boforhold ved å logge deg inn på
Vibbo.no. Her finner du oversikt over din bolig, felleskostnader og annen nyttig
informasjon. I tillegg er det en enkel kanal for å kunne kommunisere med styret.
Retningslinjer for styrearbeid
Styret har vedtatt retningslinjer for styrearbeid som klargjør de krav som stilles til de
tillitsvalgte. Retningslinjene omhandler styreansvar knyttet til forvaltning av økonomiske
verdier, habilitet, taushetsplikt, honorering og håndtering av utbetalinger.
Vaktmester
Vaktmester Arne Skogheim ivaretar den daglige drift og det løpende vedlikeholdet i
henhold til stillingsbeskrivelse. Arne har arbeidstid fra 08.00 til 16.00, men med en
kjernetid fra 09.00 til 15.00. Arne er fleksibel når det gjelder presserende oppgaver utenom
vanlig arbeidstid. Oppgaver av privat karakter må avtales direkte med Arne og utføres
utenfor ordinær arbeidstid. Ved ønske om større tjenester (tidsmessig og/eller økonomisk)
skal dette alltid avklares med styret

Parkering
Alle leiligheter har fått tildelt en fast parkeringsplass. Det er innført en parkeringsavgift på
50 kr måneden fra 01.01.2021 for å dekke kostnader med vedlikehold. Beboere som
ønsker det, kan frasi seg plassen og slippe å betale parkeringsavgift.
Styret har inngått avtale med selskapet Nor-kontroll om parkeringskontroll på de deler av
vårt område der vi kan utføre dette. Kontrollområdet er skiltet i henhold til regler for privat
parkering. Våre parkeringsregler finnes på vår hjemmeside.
Nøkler/skilt
Nøkler og parkeringsoblat Nøkler til felles vaskeri og parkeringsoblat kan bestilles hos
vaktmester.
Forsikring
Sameiets eiendommer er forsikret i Gjensidige Forsikring med polisenummer 90125171.
Forsikringen dekker bygningene og fellesareal. Forsikringen dekker også veggfast utstyr,
bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig. Oppstår det
skade i leiligheten, skal seksjonseier sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig og
prøve å kartlegge årsaken til skaden. Skaden meldes til forsikringsavdelingen i OBOS
Eiendomsforvaltning AS på telefon 22868398, eller e-post forsikring@obos.no.
Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig
håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller
betalt av forsikringsselskapet.
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Selv om sameiets forsikring brukes, kan seksjonseier belastes hele eller deler av
egenandelen dersom forholdet ligger innenfor seksjonseiers ansvar.
Den enkelte seksjonseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og
løsøre.
Barnehagen
Barnehagen i Langerudhaugen 10 leies ut til Bydel Østensjø, som driver barnehagen. Det
er ingen dialog med bydelen om avslutning av leieforholdet, men gjennom media er styret
kjent med risikoen for at bydelen avslutter leieforholdet. Også i løpet av dette året var
nedleggelse av barnehagen et tema, men takket være godt engasjement fra berørte
foreldre og beboere, valgte politikerne å trosse bydelens nedleggingsønske. En spesiell
takk til beboere, som har stått ekstra på for dette.
Utleie av vaktmester leiligheten
Leiligheten leies ut gjennom avtale med Utleiemegleren. Nåværende leietaker flyttet inn i
LH8F i august 2019. Kontrakten ble i mars 2022 forlenget med ytterligere 3 år.
Brannsikringsutstyr
Ifølge forskrift om brannforebygging skal alle boliger ha minst én godkjent røykvarsler i
hver etasje, samt manuelt slokkeutstyr i form av pulverapparat eller brannslange. Det er
sameiets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er seksjonseiers ansvar å
sørge for tilsyn og kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette
til styret.
HMS – Helse, miljø og sikkerhet
Internkontroll innebærer at sameiet er pålagt å vurdere risiko, planlegge, organisere,
utføre, vedlikeholde og dokumentere forhold knyttet til helse, miljø og sikkerhet.
Styret ivaretar internkontrollen av blant annet brannvern, felles elektrisk anlegg og
lekeplassutstyr. Har sameiet ansatte må det også oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven om
vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet. Ved innkjøp av tjenester og ved dugnad er det
spesielle rutiner som sikrer forsvarlig HMS.
Hjertestarter
Velforeningen har gått til anskaffelse av en halvautomatisk hjertestarter fra Norsk
Hjertestarterregister. Denne er montert på vestveggen av barnehagen (retning mot
Langerudhaugen 8). Ta gjerne turen forbi, så du husker hvor den er i en nødssituasjon.
Dersom skapet åpnes går en alarm, noe som kan tilkalle ekstra hjelp når man trenger det.
Ved en hjertestans skal du alltid først ringe 113. Hvert minutt uten hjelp reduserer
imidlertid muligheten for gjenopplivning, derfor kan bruk av hjertestarter mens man venter
på ambulansen redde liv. Hjertestarteren kan benyttes av hvem som helst, uten trening
eller erfaring, da en stemme forteller alt man skal gjøre. Les mer på
https://www.norskhjertestarterregister.no/informasjon

Energimerking
Ved salg eller utleie av boliger skal det utarbeides en energiattest. På
www.energimerking.no kan eieren utarbeide energiattest for sin bolig.

Vedlegg 1
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Lille Langerud Velforening

Julegrantenning
Julegrantenning første søndag i advent har vært en tradisjon i mange år. Ansvaret for
arrangementet går på rundgang blant rekkene i Lille Langerud Velforening. Det er
utarbeidet en oversikt over hvilke rekker som har ansvaret for arrangementet det enkelte
år.
Langerudsvingen 16 sto for arrangementet i 2021.
Stafettpinnen går videre til Langerudsvingen 14 i 2022, som må innhente informasjon og
materiell fra LS 16, avtale bistand med vaktmester og sende ut informasjon om
arrangementet til alle beboerne
Større vedlikehold og rehabilitering
Under er en oversikt over større vedlikeholdsarbeider utført de senest årene.
2021
2020
2019
2019
2018
2018
2017 - 2018
2016 - 2017

2016 - 2017
2009 – 2014

Vedlegg 1

Nye fallsikringer
Montert 40 nye fallsikringer
Rehabilitering av trapper Rehabilitering av 69 trapper, nystøp av
36 trapper
Nye tak på rekkehus og Nytt takdekke og nye pipehatter.
barnehage
Nye garasjer
Nye garasjer på trekanttomta til
beboere
Ny vaktmestergarasje
Lille Langerud Velforenings utstyr er
lagret her
Søppelhus
Tak på samtlige søppelhus ble skiftet
høsten 2018.
Balkonger
Balkonger er slipt ned og det er påført
flere lag med beskyttelse for gulvet.
Yttervegger
Rehabilitering av yttervegger for 15
rekker.
Grunnmur
- Yttervegger
- Vindskier og saltak
- Terrasser

Rehabilitering av
barnehagen
Drenering

Alle fasadene er rengjort utvendig og
deretter malt med 2 strøk på samtlige
rekker. Det er foretatt en rekke
reparasjoner på fasader og grunnmur
og ved råteskader.
Fasade rehabilitert og malt.
herunder oppgradering av blant annet
røropplegg for avløp, kummer og veier
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INNLEDNING OG BAKGRUNN

forslag til prosess:

-analyse av behov
-utvikle skisse for parkering,
-avklare ambisjon
-kontakt leverandører
-gjøre seg kjent med areal -evt. søke om midler

Denne guiden skal være et hjelpemiddel
for borettslag og sameier til å velge riktig
sykkelparkeringsløsning av høyest mulig kvalitet
og brukervennlighet. Guiden gir tips til hvordan
borettslag/sameier kan kartlegge behov og
begrensinger, hva slags type sykkelparkering
som finnes på markedet og grunnleggende
dimensjoner for sykler og sykkelparkering.

ulike sykkeltyper, tilgjengelighet, sikkerhet og
opplevd trygghet.

VIKTIGE PRIORITERINGER

Guiden inneholder også en henvisning til
anbefalte produkter, basert på vår kjennskap og
undersøkelse av markedet per dags dato. Etter
hvert som nye produkter kommer på markedet vil
guiden oppdateres.
Løsningene anbefales på bakgrunn av ulike
kvalitetskriterier, passer for mange ulike
sykkeltyper, og gir god opplevelse for brukeren.
Målene og tegningene er også ment for å
opplyse leverandører av parkeringsanlegg og
entreprenører om minstekrav, for å sørge for at
sykkelparkeringen tilfredsstiller anbefalte kvalitetsog funksjonskrav med tanke på brukervennlighet,
Vedlegg 2

installasjon av
sykkelparkering!

•

Sykkelparkeringen har enkel adkomst og
god kapasitet

•

Sykkelparkeringen er beskyttet fra 		
nedbør og tyveri, og oppleves som trygt

•

Sykkelparkeringen skaper 			
parkeringsmuligheter for ulike sykkeltyper
med en bevisst kombinasjon av stativvalg
og tilfredsstillende areal for manøvrering
inn og ut.

•

Stativet gir stor kontaktflate mot sykkelens
ramme og hjul. Den parkerte sykkelen 		
står dermed stabilt, og faren for 			
at den velter eller kommer ut av posisjon
reduseres.

•

Stativet gir låsemuligheter for både 		
ramme, forhjul og bakhjul.
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ANALYSE AV SITUASJON OG BEHOV
Sykler

KAPASITET

Før man velger løsning er det viktig å
avdekke nåværende og fremtidige behov
for sykkelparkering i ditt borettslag/sameie.
Dette kan gjøres ved å gjennomføre en
Elsparkesykkel eller sette sammen en
spørreundersøkelse,
referansegruppe. Undersøkelsen bør være
balansert, og representanter fra ulike standpunkt
må delta.

Ved å følge norm for nybygg angående antall
sykler, kan man få en indikasjon på antall
plasser, men det er ikke sikkert at dette fungerer i
ditt borettslag. Normen sier 3 sykler per 100 m2,
og sier at 10% av arealet bør dimensjoneres for
lastesykler.

VURDER HELHETSBEHOVET

VIKTIGE ASPEKTER Å KARTLEGGE:
•
•
•
•
•
•
•
•

Vedlegg 2

Er det behov for utstyrsbod, vognskjul eller
lignende? Diskuter også hva dere ønsker av
merverdi, det kan være behov for sykkelvask,
luftpumpe eller mekke-område.

Hva har vi, hva mangler vi?
Tilgjengelighet (svingradius, dørbredde)
Tilpasses bygg eller uterom eller 		
tilpasning til det som eksisterer
Kartlegge behovet
Hvem er brukerne?
Lastesykler, dyre/billige, barn osv.
Fremtidig behov, -vil behovet endre seg?
Bygge med mulighet for utvidelse
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SYKKELPARKERING I UTEROM

Foto: Lala Tøyen

VIKTIGE PRIORITERINGER I UTEROMMET:
•
•
•
•
•
•
•
•

Nær inngang?
Ta verdifull plass fra annet?
Adkomst, er det trygt?
Konfliktpunkter: -p-kjeller, -lekende barn,
gående, avfall, brannbiloppstilling?
Behov for å være låsbar?
Overdekket?
Behov for belysning?
Avskjermet fra offentlig rom?
Foto: Lala Tøyen

TENK PÅ UTFORMING!
•
•
•
•
•
•
•

Lette konstruksjoner
Utsikt
Oppholdssoner
Fastmonterte eller flyttbare stativer
Se på helheten
Vurdere arkitektonisk kvalitet, sikt, 		
skygge oppholdskvaliteter.
Treverk klatreplanter, farger.

Hent inn profesjonell hjelp dersom det er aktuelt.

Vedlegg 2
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Forslag til overdekket parkering i gårdsrom

VIKTIGE BEHOV
God lokalisering som gjør det enkelt å få sykkelen
inn og ut hver dag, og god sikkerhet er meget
viktig. Sykkelparkering bør være under tak for vern
mot snø og regn. Det er viktig at det er god nok
plass til å manøvrere syklene smidig inn og ut,
minimum 210 cm.

MERVERDI

I en avgrenset gårdsrom kan en åpen overdekket
sykkelparkering være tilfredstillende.

En servicestasjon med verktøy og luftpumpe
muliggjør vedlikehold og enklere reparasjoner.
I tillegg bør det være strømuttak i oppvarmet
rom for el-sykler. En nyttig funksjon er også
vaskestasjon for sykkel med vannslange og avløp.
Belysning gjør det trygt og enkelt å finne
parkeringen, låse og mekke på sykkelen også i
mørket. Plassene rundt parkeringene berikes av
nye kvaliteter fra belysning, tak, vegetasjonen og
benker.
Husk at mange ser dette hver dag!
Sykkelparkeringen bør inngå som en viktig
miljøfaktor i utearealet.
Vedlegg 2

Ligger sykkelparkeringen ut mot offentlig areal, er låsbare
løsninger som sykkelskur, sykkelbokser og sykkelhanger anbefalt.
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SYKKELPARKERING I KJELLER

Foto: Petra Appelhof

Innendørs sykkelparkering kan være gunstig
dersom man har gode adkomstforhold, enten
det er en klassisk bodkjeller med adkomst via
trapp eller bilparkering i kjeller. I bodkjeller er det
ikke anbefalt å tilrettelegge for lastesykler pga
trapp og begrenset manøvreringsrom i gang. Her
kan en trappeskinne tilrettelegge for smidigere
bevegelse for vanlige sykler opp og ned fra
parkeringsarealet. Parkeringskjeller for bil, med
adkomst direkte fra gata, eller via rampe er ideel
for å tilrettelegge for sikker parkering for alle type
sykler, inkludert lastesykler.

VIKTIGE PRIORITERINGER I KJELLER:
•
•
•
•
•
•
•
Vedlegg 2

Adkomst! Trapp eller rampe?
Lastesykler skal ikke ned trapper!
Trapp kan tilrettelegges med skinne for 		
vanlige sykler
Automatiske dører/dør som åpnes med
knapp
Dørbredde minimum 1,2 m
Svingradius og manøvrering i korridorer
Belysning og oppmerking

Trappeskinne, Foto : Bikefixation
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takhøyde lavere enn 2,75m

Det kreves minst tre bilplasser (2x5m) for å gjøre om bilparkering til sykkelparkering, fordi den ene plassen
må brukes til adkomst til stativene. Her vises transformasjon av tre bilplasser til sykkelparkering med 6
skråstilte a-stativer med en kapasitet på 12 vanlige sykler eller 6 tohjuls lastesykler og 6 vanlige sykler.

takhøyde 2,75m

etasjestativ med plass til 24 sykler

Ved takhøyde minimum 2,75 er det mulig å plassere flere etasjestativ på 1 bilplass med plass til 24 sykler.
Her i kombinasjon med lastesykkelstativ for å tilrettelegge for lastesykler.
Vedlegg 2
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ULIKE PARKERINGSLØSNINGER
Her er en oversikt over ulike sykkelparkeringsløsninger som passer for mange ulike sykkeltyper.
Sykkelparkeringen skal være både sikker og funksjonell, og skal gi gode låsemuligheter for mange ulike
sykkeltyper. Lastesykkelens lengde og bredde bør være dimensjonerende i utforming av parkeringsarealet
dersom parkering skal passe alle typer sykler.

A-STATIV
A-stativet tilbyr flere låsepunkter, passer for både vanlige
sykler av ulike slags (barnesykkel, ungdom- og voksensykkel
og el-sykkel) og lastesykler, dersom parkeringsarealet er
dimensjonert riktig.

LASTESYKKELSTATIV
Tilsvarende A-stativ, men lavere og lengre. Er nyttig ved at
den i sin form tydelig er reservert for lastesykler.

ETASJESTATIV
Et meget effektivt stativ som brukes der behovet for parkering
er stort, men tilgjengelig areal er begrenset. Stativet er stort
og passer derfor best under tak eller innendørs. Det er viktig
at stativet har hydraulisk løftemekanisme. Dette gjør det
enkelt å få sykkelen opp og ned fra den øvre etasjen.

SYKKELBOKS
Kan være frittstående, og derfor passer når det ikke går
an å feste til underlaget. Hver sykkel har egen inngang og
boksene kan bestilles for ulike sykkeltyper.

SYKKELGARASJE
Det finnes ulike modeller for ulike sykkeltyper, men vanligis
5-6 vanlige sykler eller 1-2 lastesykler. Det er et mangfold
av låsesystemer, fra nøkkel til kode til kort og apper til
smarttelefon. En sykkelgarasje bør festes til underlaget.

SYKKELSKUR, ÅPEN ELLER LÅSBAR
Sykkelskur passer bra hvis man ønsker en overdekket
sykkelparkering med maksimal plassutnyttelse. Mange
sykkelskur er modulære og kan dimensjoneres ut fra
tilgjengelig areal. De kan også være tilbygg og kobles på
eksisterende bygg.

Vedlegg 2
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MINSTEKRAV TIL AREAL
Følgende tabell er en oversikt over minstekravet til areal for de ulike løsningene. I tillegg til arealet for selve
parkeringen er det viktig å sørge for god tilgjengelighet via minimum 2,1 m bred adkomst.

Løsning:

høyde (H) dybde (D) bredde (B)

A-stativ vinkelrett vanlig sykkel

-

2,0 m

1,0 m

A-stativ vinkelrett lastesykkel

-

2,6 m

1,0 m

A-stativ 450 vanlig sykkel

-

1,9 m

1,5m

A-stativ 450 lastesykkel

-

1,9 m

1,9 m

Lastesykkelstativ

-

2,6 m

2,0 m

2,75 m

1,9 m

1,5 m

Sykkelboks for vanlig sykkel

1,35

2,0 m

2,2 m

Sykkelboks for lastesykkel

1,45

2,7 m

1,2 m

Sykkelgarasje for vanlige sykler

1,35

2,25 m

2,0 m

Sykkelgarasje for lastesykler

1,35

2,52,7 m

2,2 m

Etasjestativ
(minste stativ 8 plasser)

Vedlegg 2
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ANBEFALTE LØSNINGER
A-STATIV

A-Stativet er et universelt utformet stativ som gir god støtte og låsemuligheter for alle slags sykler. De kommer som
nedstøpbare og overflatemonterte stativ.
Antall plasser
Leverandører*

2 per stativ
Euroskilt,
Sykkelbyprodukter
Laud Produkter, Parkmiljø,
Klaver Cykelparkering, AJ Produkter

Fordeler

-Passer alle sykkeltyper
-krever lite vedlikehold

Ulemper

-Må monteres i underlaget
Foto: Lala Tøyen, Sørligata Borettslag

NEDTREKKBART STATIV

Nedtrekkstativ passer godt hvis man vil makismere antall sykkelparkering innenfor et areal. Skinnene som trekkes ned er
hydrauliske og vil hjelpe deg med å løfte sykkelen.
Antall plasser
Leverandører*

8 per modul (avhengig av modell)
Euroskilt,
Sykkelbyprodukter
Laud Produkter, Falco
Klaver Cykelparkering

Fordeler

-Kan tilpasses et bestemt areal
-Svært plasseffektiv

Ulemper

-Bygges på stedet og krever noe
lengre installering
Foto: falco-urban.pl

SYKKELBOKS

En enkel boks som kommer i ulike varianter som passer vanlig sykkel opp til lastesykkel. Kan leveres i forskjellige farger og
ulike låsesystem. Kan også leveres som modul med flere plasser i samme modul. Kan være frittstående eller festes i bakken.
Antall plasser
Leverandører*

1 per boks
Euroskilt, Sykkelbyprodukter
Laud Produkter, Parkmiljø,
Safebikely,
Klaver Cykelparkering

Fordeler

-Passer alle sykkeltyper
-Gir trygg og tørr parkering
-Kort installasjonstid , enkle å flytte rundt

Ulemper

-Kan virke privatiserende i uterommet
-Krever låsesystem
-Mer plasskrevende enn sykkelgarasje

Foto: Safebikely

Vedlegg
52 av 59Vær
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SYKKELGARASJE

En sykkelgarasje kommer i utgaver som passer både standard- og lastesykkel. Åpne- og lukkemekanikken bør være
hydraulisk slik at den er enkel å bruke. Anlegget kan utstyres med ulike låssystem, som påvirker totalkostanden dersom
systemet trenger strømoppkobling.
Antall plasser

2 (lastesykkel), 6 (vanlig)

Leverandører*

Euroskilt,
Sykkelbyprodukter
Laud Produkter,
Klaver Cykelparkering

Fordeler

-Passer alle sykkeltyper
-beskyttelse mot vær og vind, samt tyveri
-lett å installere og flytte rundt

Ulempe

-Deles med andre brukere
Foto: euroskilt.no/products/bikehangar-sykkel

SYKKELSKUR ÅPEN

En åpen overdekning passer godt i avskjermede gårdsrom, og gir syklene god beskyttelse mot nedbør. Tak kan komme i
ulike størrelser, varianter og materialer, med og uten stativer, og man kan bygge selv.
Antall plasser
Leverandører*

avhengig av ønsket kapasitet
Euroskilt, Falco,
Cyclos, Nola, Norfax,
Blidsbergs Mekaniska, Sykkelbyprodukter
Klaver Cykelparkering , Laud Produkter

Fordeler

-Kan tilpasses et bestemt areal
-Krever ikke låsesystem
-Gir beskyttelse for vær og vind

Ulemper

-Bygges på stedet og krever noe lengre installering
-Sikkerheten avhenger av stativtype
Foto: lala tøyen

SYKKELSKUR LÅSBAR

Et sykkelskur som kan låses passer bra der gårdsrommet ikke er tydelig avskjermet fra offentlig rom. Skurene kommer i
mange forskjellige konfigurasjoner. Skuret kan utstyres med forskjellige låssystemer, og dette påvirker kostnaden.
Antall plasser

avhengig av ønsket kapasitet

Leverandører*

Nola, Euroskilt,
Sykkelbyprodukter
Cyclos, Laud Produkter,
Blidsbergs Mekaniska, Falco

Fordeler

-Kan tilpasses alle sykkeltyper
-Gir trygg og tørr parkering
-Kort installasjonstid , enkle å flytte rundt

Ulemper

-Kan virke privatiserende i uterommet
-Krever låsesystem
Foto: nola.se/products/sirius-cykelhus
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LISTE OVER LEVERANDØRER OG PRODUKTER
A-SYKKELSTATIV:
sykkelbyprodukter.no/tf6.html
euroskilt.no/products/euroskilt-sykkelstativ
laudprodukter.no/produkt/sykkelparkering/sykkelstativ-sykkelparkering/sykkelstativ-linus-a

LASTESYKKELSTATIV:
sykkelbyprodukter.no/transportsykkelstativer.html

NEDTREKKBART ETASJESTATIV :
laudprodukter.no/produkt/utemoblering/sykkelstativ/sykkelstativ-2-hoyder-2parkup-sykkelruten
laudprodukter.no/produkt/sykkelparkering/sykkelstativ-2-hoyder-2parkup
no.falco-urban.com/products/cycle-parking/falcolevel-premium-two-tier-cycle-parking
no.falco-urban.com/products/cycle-parking/falcolevel-eco-two-tier-cycle-parking1
cyklos.se/no/produkt/optima
sykkelbyprodukter.no/vario.html
sykkelbyprodukter.no/vupp.html
norfax.no/sykkelparkering/sykkelparkering-i-to-hoyder
klavercykelparkering.se/produkter

SYKKELBOKSER OG GARASJER:
laudprodukter.no/produktkategori/sykkelparkering/sykkelboks
sykkelbyprodukter.no/biky-xl.html
euroskilt.no/products/bikehangar-sykkelgarasje
safebikely.com
norfax.no/sykkelparkering/sykkelboks

SYKKELSKUR, ÅPEN OG LÅSBAR:
nola.se/products/sirius-cykelhus
nola.se/products/vag-cykeltak
blidsbergs.se/produkt/cykeltak-basta
cyklos.se/no/produkt/leskur-keep
sykkelbyprodukter.no/laringsbare-overdekninger.html
no.falco-urban.com/products/shelters-canopies-cabins/cycle-shelters-and-bicycle-storage
laudprodukter.no/produktkategori/sykkelparkering/sykkelparkeringshus

SYKKELPUMPER / SERVICESTASJONER:
cyklos.se/no/produkt/offentlig-servicestasjon-care4bikes
sandvikplay.no/produkt/9331/sykkel-servicestasjon
laudprodukter.no/produkt/sykkelparkering/servicestasjoner/sykkel-servicestasjon
Vedlegg
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Søknad om å sette opp drivhus i Langerudsvingen 7 A

Oslo, 06.03.22
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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 27.04.22 og er åpent for avstemning i 3 dager
Siste dato for avstemning er 30.04.22
Selskapsnummer: 5874

Selskapsnavn: Lille Langerud Velforening

BRUK BLOKKBOKSTAVER
Leilighetsnummer:

Navn på eier(e):

Signatur:

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

Leilighetsnummer:

Navn på eier(e):
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Fortsetter på neste side

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

Tore Myrvold og Arild Busengdal er valgt.
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 127.000
For
Mot

Sak 5

Ny internett og TV-løsning

Styrets forslag til ny internettløsning vedtas.
For
Mot

Leilighetsnummer:

Navn på eier(e):

57 av 59

Fortsetter på neste side

Sak 6

Utredning av felles sykkelboder

Forslag til vedtak: etablere komite som utreder utforming, finansiering og
plassering av felles sykkelparkering.
For
Mot

Sak 7

Solcellepaneler på tak

Godkjenne at hver enkelt husstand kan be styret om tillatelse til å installere
solcellepaneler på taket sitt. Vedlikehold av disse bekostes av den enkelte
husstand. Hvis solcellepanelene må flyttes grunnet vedlikehold av tak, bekostes
dette av den enkelte husstand. Installasjon av solcellepaneler på tak må ikke
påvirke bygningens tak eller fasade, eller på annen måte bryte med andre vedtatte
regler for velforeningen. Forslaget forutsetter at vi i mellomtiden har fått bekreftet
fra Byantikvaren og Gjensidige at det ikke er noen hindringer eller signifikante
kostnader på forsikring forbundet med solcellepaneler på tak.
For
Mot

Sak 8

Søknad om oppsetting av drivhus i Langerudsvingen 7A

Søker får sette opp drivhus i henhold til søknad.
For
Mot

Sak 9

Valg av tillitsvalgte

Styreleder (1 skal velges)
Haakon Smeby
Styremedlem (2 skal velges)
Arild Busengdal
Bill Gystad
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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.

