Til seksjonseierne i Ellingsrud Boligsameie

Ordinært årsmøte 2022

Tid: 29.03 2022, klokken 19:00
Sted: Ellingsrud Kirke

Innkallingen inneholder sameiets årsmelding og årsregnskap for 2021. Vi
håper du setter av tid til å delta på årets årsmøte.
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Innkalling til årsmøte
Tid: 29. mars 2022, klokken 19:00
Sted: Ellingsrud Kirke
Det formelle årsmøtet starter etter informasjon fra styret om pågående
prosjekter og informasjon om vedlikholdsnøkkel fra Obos Prosjekt v/
Ragnar Engelund.

Saksliste:
1. Konstituering
a) Registrering av møtedeltakere og godkjenning av fullmakter
b) Valg av tellekorps
c) Valg av møteleder og møtereferent
d) Godkjenning av innkalling og saksliste
e) Valg av to protokollvitner til å underskrive sammen med møteleder
2. Årsmelding og årsregnskap for 2021
a) Gjennomgang av årsmelding og årsregnskap
b) Disponering av resultat til egenkapital
3. Valg av tillitsvalgte
a) Valg av 2 styremedlem og 1 varamedlem for 2 år
b) Valg av valgkomité for 1 år
c) Valg av kontrollkomité 1 år
Innkomne forslag
4. Endring av vedtektens § 10.11
5. Bytte til Obos-nett som leverandør av internett
Styret vil være tilgjengelig etter møtet er avsluttet for å svare på spørsmål.
Vi ber sameiere om å følge gjeldende smittevernregler på møtetidspunktet

Oslo, 17.03.2022
for styret i Ellingsrud Boligsameie
Solibo AS
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Årsmelding for 2021
Generelt om sameiet
Sameiet har en egen nettside: https://ellingsrud.lettstyrt.no/. Her finner
man informasjon fra styret og praktisk informasjon. Det er også her man
tar kontakt med styret.
Ellingsrud Boligsameie ligger i Oslo kommune og er registrert med
følgende opplysninger:

Orgnr: 971 284 935
Adresser:

Gårdsnr:

109

Bruksnr:

37

Edvard Munchs vei 59-99, 1063 Oslo

I sameiet er det 292 leiligheter, med 291 sameiere. Den siste leiligheten
tilhører sameiet og er pr. 31.12.2021 utleid. Av de 292 leilighetene er det 275
som disponerer egen parkeringsplass i garasjeanleggene og 17 har egen
parkeringsplass ute.

Samarbeidet mellom vaktmester og assistent, administrasjonsmedarbeider og styret fungerer godt. Styret er meget tilfreds med hvordan
dette har fungert.

Tillitsvalgte valgt på digitalt årsmøte 22.06.21-29.06.21:
Styret
Styret har i perioden bestått av:
Navn

Rolle

Øystein Mogensen
Hanne Knudsen Cervino
Cathrine Roksvaag
Magnus Zachariasen
Jan Hauge
Khadija Bhatti

Styreleder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem

Adr. EMv.

Valgt til

95
89
65
81
67
95

2023
2022
2023
2023
2022
2023

Styremedlem Morten Høie trakk seg i 2021 og varamedlem Jan Hauge
overtok styrevervet.
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Valgkomité:
Det ble valgt 3 personer til valgkomitéen, 2 personer gjenvalgt, 1 person ny.
Navn
Tonci Birkan
Cristian Riveros
Wenche Tønsberg

Adr. EMv. Valgt til
97
59
71

2022
2022
2022

Kontrollkomité:
Lasse Nordal død i 2021. Tonje M. Nilsen ny. Øvrige 2 personer gjenvalgt.
Navn
Per Nymoen
Lasse Nordal
Harald Øye
Tonje M. Merete

Adr. EMv Valgt til
85
93
89
65

2022
død i 2021
2022
2022

OTV
Det er ikke avholdt møte med OTV (oppgangstillitsvalgte) i 2021 grunnet
pandemien. Nedenfor en oversikt over OTV.
EMv. SØRTUNET
59
61
63
65
67
69
71
73
75

Cristian Riveros
Magdalena Valcheva
Trond Haraldsen
Cathrine Roksvaag
Thomas R. Engelhart
Kristin Fodstad
Wenche Tønsberg
Tor Arne Finstad
Liv Bjerke

EMv. NORDTUNET
77
79
81
83
85
87
89
91
93
95
97
99

Inger Lise Østby
Harvinder Singh
Magnus Zachariasen
Anita Horn
Per Nymoen
Jan Arild Hansen
Harald Øye
Roar Lorvik
Wenche Thoresen
ingen OTV
Egil Stor-Re
Øyvind Brevik

SAMEIERMØTER
Det har i 2021 vært avholdt et årsmøte digitalt i juni og et halvårsmøte i
november.
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ADMINISTRASJON
Styret utfører administrasjonen av sameiet. Den administrative ledelse
utføres av styrets leder. Operativ daglig ledelse utføres av sameiets
administrasjonsmedarbeider.
I styret er fordelingen 40 % kvinner og 60 % menn. Dersom
varamedlemmer regnes med er kjønnsfordelingen 50% kvinner og 50%
menn.
Ansatt administrasjonsmedarbeider i 60 % stilling var May B. Høgberg
Hansen.
Vaktmester Tronn Grøndahl var i 2021 engasjert i tilnærmet 100% stilling.
Henry Ulvenes (beboer i sameiet) har fungert på timebasis som vikar og
vaktmesterassistent, engasjert av styret. Styrets vurdering er at sameiet er
best tjent med praktisk operative vaktmestertjenester.
Styret planlegger, saksbehandler og følger opp aktiviteter innen følgende
arbeidsområder:
•

Bygningsmessig vedlikehold

•

Brannvern

•

Uteområder

•

Parkering

•

Økonomi

•

Henvendelser fra sameiere

Arshad Aziz (beboer i sameiet) har ansvaret for flaggheisingen.

Sykefravær i 2021 var 6 dager. Vi har hatt 0 arbeidsskader.

Sameiet er medlem i Ellingsrud Velforening og Huseiernes Landsforbund.

Sameiets hjemmesider er ellingsrud.lettstyrt.no. Hjemmesidene inneholder
informasjon og faktaopplysninger om sameiet.

Ellingsrud Boligsameie

Side 6 av 40

Forretningsførsel og revisjon
Regnskapsførselen er utført av Solibo AS fra juli 2021. Sameiets revisor ble
byttet til BDO AS i 2021.
Virksomhetens art
Sameiet er organisert etter de bestemmelser som følger av Lov om
sameige (sameigelova) og Lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven), og har
til formål å forvalte, drifte og vedlikeholde eiendommen i samråd med, og
til beste for sameierne.
Ytre miljø
Styret er ikke kjent med at sameiets virksomhet påvirker det ytre miljø
utover det som anses som vanlig for et boligselskap.
Forsknings- og utviklingsaktiviteter
Sameiet driver ikke FoU.
Salg, overdragelse og utleie
Salg og utleie skal forelegges styret for godkjenning. Etter vedtektene skal
både salg og utleie av seksjoner godkjennes av styret. Prosedyrene har ikke
fungert tilfredsstillende i 2021, fordi enkelte endringer ikke meldes av
sameier. Sameiet må til enhver tid ha et oppdatert
seksjonseier/beboerregister. I 2021 ble det godkjent 20 salg, samt meldt ifra
om 9 dokumenterte overdragelser. Sameiet har 57 utleieforhold ved
utgangen av 2021, hvilket er 5 flere enn ved utgangen av 2020. Ingen
søknader om utleie er avslått.
Utleiegebyret dekker merarbeidet med administrasjon av utleieforhold, og
er til stadighet gjenstand for manglende forståelse og aksept fra enkelte
sameiere.
Forsikring
Sameiet er forsikret i Protector Forsikring ASA med polisenummer:
1306805-4.1. Den enkelte seksjonseier må selv sørge for hjemforsikring som
dekker innbo og løsøre. Skader på bygningen meldes snarest til styret via
kontaktskjema på nettsiden.
Bygningsmassen har en forsikringsverdi på kr 864 748 484.- for 2022.

Drift og vedlikehold
Oppfølging av skadesaker
En av de store og løpende utfordringene er skader som følge av
vannlekkasje og vanninntrenging grunnet manglende vedlikehold.
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Takstrapporter innhentes fra forsikringsselskapet når skade er en
forsikringssak som angår sameiets bygningsforsikring.
Sameiet hadde 3 forsikringsskader i 2021
Balkong- og terrasserehabilitering
Forespørsel om tilbud på rehabilitering av balkonger og terrasser i de siste
6 av sameiets blokker ble sendt ut. 4 entreprenørfirmaer innga tilbud. Da
tilbudssummene overskred godkjent kostnadsramme, ble prosjekt delt i 3
trinn. Etter en grundig evaluering ble kontrakt på trinn 1, blokkene 4 og 8
inngått med entreprenørfirmaet Kirkestuen som er en del av AF-gruppen.
Byggestart ble satt til uke 2022-1 med ferdigstillelse før jul 2022.
Ureglementerte avtrekk
Det har kommet få klager på uønsket matlukt etter kontrollrunder på
ureglementerte avtrekksvifter.
HMS – Helse, miljø og sikkerhet
Det gjennomføres årskontroller og servicer på teknisk utstyr i henhold til
krav i IK-forskrift. Vi gjennomfører vernerunder i henhold til Norik sitt HMSprogram.
Medarbeidersamtale er gjennomført.
Garasjeanlegg i blokk 8
Katodebeskyttelsen blir fulgt opp regelmessig, og nødvendige justeringer
foretas. Det oppstår til stadighet lekkasjer fordi tettingen i dekket på øvre
plan svikter. Det har vært foretatt befaringer, og alternative tettemetoder
vurderes.
Dør og vindusutskifting
Styret jobber videre med saken. Jfr. vedtektsendring angående kostnader.
Bør også sees i sammenheng med fasaderehabilitering, og legges inn i
vedlikeholdsplan.
Det er innhentet kostnadsoverslag på oppussing av hovedinngangspartier,
som også legges inn i vedlikeholdsplan.
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Gulvbelegg i trapperommene
Utskifting av gulvbelegg ble ferdigstilt i 2021.
Nødbelysning
Batteribackup på nødbelysning i trapperom og korridorer ble skiftet ut i
2020, men lampene virket fortsatt ikke som de skulle. Trolig var det ikke
batteriene, men styringsenheten til lampene som måtte byttes. Da det var
usikkerhet om det var krav til nødbelysning i oppgangene, ble en
forsøksordning med å deaktivere piping fra enkelte lamper iverksatt.
Videre undersøkelser pekte mot at det er krav til nødlys i oppgangene, og
styret undersøker nå alternativer videre.
Brannvern
Norsk Brannvern har kontrollert rutiner ved rømning, slokkeutstyr, og
brannalarmer i de enkelte boenhetene. Kontrollen avdekket at de fleste
boenheter har ett eller flere avvik fra det lovbestemte minimumskravet.
Beboerne er flere ganger blitt oppfordret til å rette disse avvikene.
Norsk Brannvern har etter kontrollen i de enkelte boenhetene og
fellesarealet, kontrollert sameiet som helhet. Det er her funnet flere store
avvik. Siden mengden og størrelsen på avvikende er overraskende stor, og
vurderingen er motstridende med tidligere praksis, vil det bli foretatt
nærmere undersøkelser, før disse store og kostbare avvikende rettes.
Uteområde
Bar Bakke Landskapsarkitekter AS er blitt engasjert for å utarbeide en
oppgraderingsplan med tegninger for alle uteområder i sameiet. På grunn
av andre rehabiliteringsprosjekter i sameiet, er det tenkt at utearealene
skal oppgraderes trinnvis og vurderes løpende, sett i forhold til den
bygningsmessige rehabiliteringen.
Første trinn i oppgraderingen er å etablere møte- og grillplass på sør- og
nordtunet. Mange vil de neste årene miste adgangen til egen balkong og
terrasse, noe som øker behovet for å ha hyggelige uteområder som
beboerne kan benytte seg av. Andre trinn vil være å oppgradere området
utenfor inngangspartiene. Videre er det planlagt beplantning generelt,
sitteplasser og lekeområder. Ved kontraktsslutt med Bar Bakke
Landskapsarkitekter, skal det foreligge nye forslag og tegninger på
utforming av overnevnte områder, som kan presenteres for
anleggsgartner, når sameiet ønsker å videreføre oppgraderingen av
uteområdene. Disse arbeidene legges inn i langtidsplanen.
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Parkering
Parkeringsavtalen med P-service har fungert tilfredsstillende. Vi har i 2021
hatt få problemer med parkeringen.
Avfallshåndtering
Avfallshåndteringen ser ut til å fungere tilfredsstillende. Noen problemer
forekommer pga. dårlig eller manglende
opprevet/oppskåret/sammenbrettet papp, som setter seg fast i nedkastet.
Det er også noen som hensetter søppel på yttersiden av avfallsbrønnene.
Dersom avfallsbrønnen er full eller nedkastet er blokkert, må avfallets eier
alternativt bringe avfallet til en av de andre avfallsbrønnene i sameiet,
eventuelt ta med avfallet hjem og vente til den fulle brønnen blir tømt. Det
å hensette avfall ved brønnen, som da blir tilgjengelig for rotter og fugler,
aksepteres ikke.
Containerleie
Containerleie for deponering av avfall fra sameierne er kostbart i seg selv.
Vi har kjørt ekstra containerleie i 2021, slik at alle i blokk 4 og 8 kunne kaste
ting og rive boder og gulv på sine balkonger, med den hensikt at
betongrehabiliteringen lettere kunne påbegynnes. Dette har medført en
merkostnad.
Ladeanlegg for el- og hybridbiler
Det er installert ladeanlegg for el- og hybridbiler på samtlige
biloppstillingsplasser tilhørende sameierne av firma Ohmia Charging, som
også eier og drifter anlegget.
Langtidsplan for forebyggende vedlikehold
Styret jobber med å sette opp en langtidsplan for vedlikehold i samarbeid
med Obos prosjekt. Det vil begynne i 2022 og det vil da settes opp en
tilstands- og tiltaksrapport som er faglig underbygget av en ekstern
prosjektleder.
Dugnad
Vårdugnaden ble ikke gjennomført i 2021, slik sameiet er vant med,
grunnet pandemien.. 29 sameiere valgte å innbetale kr. 200,- framfor å
stille på dugnaden. Grøntgruppa trenger flere medlemmer.
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En stor takk til alle de flittige og samvittighetsfulle sameierne som benytter
en god del av sin tid til å forskjønne området. Dere er uvurderlige.
Tjenesteleveranser til sameiet
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Forsikringsselskapet er Protector. Avtalenummer er 1306805-3.1.
Kundenummeret er 1436936 og forsikringen kostet for 2021 kr 0.
Bankforbindelse er DNB ASA.
Strømleverandør fellesstrøm er Hurum Kraft AS.
ØkonomiBistand Regnskap AS, EB’s regnskapsfører til juni 2021, hvor
Solibo AS overtok som forretningsfører, herunder oppfølgingen av
utestående fordringer.
Telia leverer fastlinje, kabel-TV og internett
Juridisk bistand utføres av Stadheim Vollen Parelius DA og Eckhoff,
Fosmark & Co DA.
MILLAB Consult AS har de seneste år vært sameiets rådgiver på
betongkonstruksjonene.
Gårdspass og Vaktmesterkompaniet AS leverer containere.
Strøsingel leveres av Kjærstad Transport AS.
Renhold av oppgangene, vaktmesterkontor og styrerom utføres av
Diamante Renhold AS.
Vedlikehold av heisen i oppgang 97 utføres av Thyssen Krupp.
Vedlikehold av elektriske installasjoner utføres i hovedsak av Oslo
Elektriske AS.
Vedlikehold av garasjeporter og bom utføres av Rosings AS.
Vedlikehold av tak utføres av Nortekk AS.
Tømrerarbeid utføres av Aktiv Bygg og Kjenn Entreprenør.
Rørleggerarbeid utføres av VVV Rørleggerforretning AS.
Rørleggervakta benyttes i noen grad ved akutte problemer utenom
ordinær arbeidstid.
Åpning av tette avløp utføres av Oslo Høytrykk inne i eierseksjoner.
TT-teknikk utfører større avløpsjobber.
Rengjøring av avfallsbrønner utføres av NIWI miljøtiltak AS.
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Kontrollkomiteens beretning for perioden 2021-2022
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Kommentarer til årsregnskapet
Styret har valgt å presentere regnskapet for 2021 sammen med
regnskapstallene for 2020. Regnskapet er avgitt under forutsetning av
fortsatt drift.
Resultatregnskapet viser et overskudd på kr 8 066 899. For øvrig vises til
regnskapet med noter, og kommentarer under regnskapsbehandling på
årsmøtet.
Styret er tilfreds med årets resultat målt mot budsjettet, og mener det
fremlagte årsregnskap gir et rettvisende bilde av sameiets drift og stilling i
2021.
Resultat
Årets overskudd kr 8 066 899,- foreslås overført til egenkapital.
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3 Valg av tillitsvalgte
a) Valg av styremedlemmer
Saksgrunnlag:
Valg av 2 styremedlemmer og 1 varamedlem.
Valgkomitéen innstilling v/Tonci Birkan, Cristian Riveros og Wenche
Tønsberg.
Et styremedlemmer i sittende styret stilte ikke til gjenvalg. Tidligere
varamedlem Jan Hauge ble endret til styremedlem, grunnet frafall av
styremedlem i fjor høst/vinter. Valgkomiteen innstiller Hauge for ny
periode for å sikre kontinuitet i styret.
Forslag til vedtak:
Årsmøtet velger:
Navn

Rolle

Oppgang Tidsrom

Øystein Mogensen

Styreleder

EMv 95

Arne Bardalen

Styremedlem

Cathrine Roksvaag

Styremedlem

Jan Hauge

21-23

Ikke på valg

22-24

Ny. På valg

EMv 65

21-23

Ikke på valg

Styremedlem

EMv 67

22-24

På valg

Magnus Zachariasen Styremedlem

EMv 81

21-23

Ikke på valg

Jan Bøhler

Varamedlem

EMv 83

22-24

Ny. På valg

Khadija Bhatti

Varamedlem

EMv 95

21-23

Ikke på valg

b) Valg av valgkomité
Forslag til vedtak:
Navn

Oppgang Tidsrom

Tonci Birkan

EMv 95

2022

på valg

Cristian Riveros

EMv 59

2022

på valg

Wenche Tønsberg

EMv 71

2022

på valg

c) Valg av kontrollkomité
Forslag til vedtak:
Navn

Oppgang Tidsrom

Harald Johnny Øye

EMv 89

2022

på valg

Tonje Merete Nilsen

EMv 93

2022

på valg

Per Nymoen

EMv 85

2022

på valg
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Innkomne forslag
4 Endring av vedtektens § 10.11
Forslagstiller:
Styret
Saksgrunnlag:
Styret foreslår å endre vedtektens § 10.1 1. avsnitt om møteledelse av
årsmøtet. Forslaget går ut på å endre vedtektene til å bli like som
eierseksjonsloven §47.
Lov om eierseksjoner:
§ 47.Ledelse av årsmøtet
Styrelederen leder årsmøtet med mindre årsmøtet velger en annen
møteleder. Møtelederen behøver ikke å være seksjonseier.
Dagens vedtekter:
10.1 Ledelse av årsmøtet
Årsmøtet ledes av styrets leder. Hvis styrets leder ikke er tilstede, ledes
årsmøtet av styrets nestleder. I begges fravær, velges møteleder blant de
tilstedeværende seksjonseiere.
Det skal under møteleders ansvar føres protokoll over alle saker som
behandles, og alle vedtak som treffes på årsmøtet. Protokollen
underskrives av to valgte seksjonseiere, samt møteleder. Protokollen
sendes ut umiddelbart etter årsmøtet, til samtlige seksjonseiere.
Protokollen skal alltid holdes tilgjengelig for seksjonseierne.

Forslag til nye vedtekter, endringer er i fet skrift:
10.1 Ledelse av årsmøtet
Styrelederen leder årsmøtet med mindre årsmøtet velger en annen
møteleder. Møtelederen behøver ikke å være seksjonseier.
Det skal under møteleders ansvar føres protokoll over alle saker som
behandles, og alle vedtak som treffes på årsmøtet. Protokollen
underskrives av to valgte seksjonseiere, samt møteleder. Protokollen
sendes ut umiddelbart etter årsmøtet, til samtlige seksjonseiere.
Protokollen skal alltid holdes tilgjengelig for seksjonseierne.
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Forslag til vedtak:
Endring av sameiets vedtekter §10.1 vedtas.
Styrets vurdering:
Da eierseksjonsloven og vedtektene er forskjellig oppstår det tvil om hvem
som kan velges av sameiermøtet til å være møteleder. Det nye forslaget til
endringer av vedtektene vil føre til at vedtektene ikke setter unødige
begrensinger på sameiermøtets muligheter til å velge den møteleder som
ønskes.
Styrets innstilling:
Forslaget vedtas

5 Bytte til Obos-nett som leverandør av internett
Forslagstiller:
Årsmøtet 2021
Saksgrunnlag:
I henhold til vedtak på årsmøte 2021 skal det på dette årsmøtet velges
internett- og eventuelt strømmetjeneste (TV). Styret og årsmøtet har også
tidligere fått flere forslag til å bytte til annen avtale.
Styret ber årsmøtet ta stilling til to forslag til ny avtale. Reforhandle dagens
avtale eller bytte til OBOS-nett. Avtalen fra OBOS-nett er vesentlig billigere,
men vil ikke inkludere noen form for underholdningsløsning (inkludert TV).
Det vil da være opp til den enkelte boenhet å anskaffe dette selv.
NB: Avtalene er ikke endelig forhandlet og det kan komme enkelte
justeringer.
Vedlagt er tilbud/informasjon, nedenfor er en kort oppsummering
Telia: «Sakte» internett og stor underholdningspakke. 439kr per
måned. 3 års bindingstid
Inneholder dagens pakke, men det vil nå være mulighet til å velge bort
underholdningen eller internett. Oppgradering til ny dekoder og opptak i
«skyen» er inkludert og dette veier opp for en marginal prisøkning
OBOS-nett: «Lynraskt» internett og stor valgfrihet. 179kr per måned 5
år bindningstid.
«Lynraskt» internett. Ingen underholdningspakke (TV) fra sameiet betyr at
dette kan velges helt selv av den enkelte beboer. Populært hos
nabosameier.
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Forslag til vedtak:
Forslaget forkastes
Styrets vurdering:
Styret ser at markedet for digital underholdning er i sterk endring og
mener det er gunstig å avvente situasjonen. En bytting til kun internett
(OBOS-nett) vil redusere de månedlige utgiftene til alle sameiere, men vil
sannsynlig øke kostnadene for gjennomsittsbeboeren. Det må i tillegg
forventes at å fjerne TV er problemfylt for mange eldre sameiere. Det
vurderes at dagens internett vil være tilstrekkelig de neste 3 årene.
Styrets innstilling:
Forslaget forkastes (Fortsette med Telia)
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Fullmakt
Er du forhindret fra å møte på årsmøte kan du avlevere fullmakt.

Fullmaktsgiver
Navn:
Seksjonsnr:

Gir herved fullmakt til:

Fullmektig
Navn:
Seksjonsnr:

Fullmektig gis rett til å møte på årsmøte, samt stemme i
fullmaktsgivers sted for følgende boligselskap:
Boligselskapets navn: Ellingsrud Boligsameie
Fullmaktsgivers (eiers) dato og underskrift:

------------------------------------Signatur

-----------------------------------------Sted, dato

