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Til andelseierne i Manglerudjordet Borettslag
Velkommen til generalforsamling.
Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du
leser gjennom heftet og viser din interesse for borettslaget ved å møte opp på
generalforsamlingen. Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det
styret som skal forvalte Manglerudjordet Borettslag det kommende året.

Hvem kan delta på generalforsamlingen?







Alle andelseiere har rett til å være med i generalforsamlingen med forslags-, taleog stemmerett.
Det er kun én stemme pr. andel.
Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens
husstand har rett til å være til stede og til å uttale seg.
Styremedlemmer, forretningsfører og leier av bolig i borettslaget har også rett til å
være til stede i generalforsamlingen og til å uttale seg.
En andelseier kan ta med en rådgiver til generalforsamlingen. Rådgiveren har bare
rett til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det.
En andelseier kan møte ved fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn én
andelseier, men der flere eier en andel sammen kan de ha samme fullmektig. En
fullmakt kan trekkes tilbake når som helst.

Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.
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Innkalling til generalforsamling
Ordinær generalforsamling i Manglerudjordet Borettslag
avholdes mandag 11. mai 2015 kl. 18:00 i Høyenhall skoles aula.

Til behandling foreligger:
1. KONSTITUERING
A) Valg av møteleder
B) Godkjenning av de stemmeberettigede
C) Valg av referent og minst en andelseier som protokollvitne
D) Godkjenning av møteinnkallingen
2. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2014
A) Årsberetning og regnskap for 2014
B) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital
3. GODTGJØRELSER
A) Styret
B) Andre godtgjørelser
4. INNKOMNE FORSLAG
A) Forslag fra styret om parkering
B) Forslag fra styret om dørpumper på alle oppgangsdører og vaskerier
C) Forslag fra beboer om å legge heller mellom stikkveier til oppganger
D) Forslag fra beboer om vasketider
E) Forslag fra beboer om installasjon av fiber
F) Forslag fra styret om utvikling av Våronnveien 17
Innkomne forslag er tatt inn som egne vedlegg.
5. VALG AV TILLITSVALGTE
A) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år
B) Valg av 4 varamedlemmer for 1 år
C) Valg av 2 delegert(e) med vara til OBOS’ generalforsamling for 1 år
D) Valg av valgkomité for 1 år

Oslo 19.03.2015
Styret i Manglerudjordet Borettslag
Knut Morten Andresen /s/

Thomas Johannessen /s/

Rune Kristiansen /s/

Hanne Sørli /s/

Ouday Coly /s/

3

Manglerudjordet Borettslag

ÅRSBERETNING FOR 2014
Tillitsvalgte
Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært:
Styret
Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Knut Morten Andresen
Thomas Johannessen
Ouday Coly
Rune Kristiansen
Hanne Sørli

Plogveien 37
Rugveien 17
Rugveien 35
Plogveien 47
Rugveien 27

Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem

Linda Møller
Odd Olafsen
Anne-Lita Wester

Plogveien 49
Våronnveien 10
Rugveien 28

Delegert til generalforsamlingen i OBOS
Delegert
Knut Morten Andresen
Thomas Johannessen

Plogveien 37
Rugveien 17

Varadelegert
Rune Kristiansen
Hanne Sørli

Plogveien 47
Rugveien 27

Valgkomiteen
Ellen Bendixen
Siri Kvilhaug
Peder Mathisen

Rugveien 24
Rugveien 17
Rugveien 35

Styrets medlemmer består i dag av 3 menn og 2 kvinner. Borettslaget sørger for at det
ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser.
Generelle opplysninger om Manglerudjordet Borettslag
Borettslaget består av 516 andelsleiligheter. I tillegg kommer 2 tjenesteleiligheter.
Manglerudjordet Borettslag er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med
organisasjonsnummer 954571076, og ligger i bydel 13 Østensjø i Oslo kommune med
følgende adresse:
Plogvn 33-49
Rugvn 5-51 6-36
Våronnvn 1-15 2-14
Gårds- og bruksnummer :
148
244
Første innflytting skjedde i 1958. Tomten, kjøpt i 1986 er på 75 966 m2.
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Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen
bolig i foretakets eiendom (borett), og å drive virksomhet som står i sammenheng med
dette.
Borettslaget driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter.
Borettslaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø.
Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad.
Manglerudjordet Borettslag har 2 ansatte.
Det har ikke vært registrert skader eller ulykker i 2014. Arbeidsmiljøet anses som godt.
Forretningsførsel og revisjon
Forretningsførselen er utført av OBOS i henhold til kontrakt. Autorisert regnskapsfører
(oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS.
Borettslagets revisor er PricewaterhouseCoopers AS.
KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2014
Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av borettslagets eiendeler og gjeld,
finansielle stilling og resultat. Informasjon om borettslagets forventede økonomiske
utvikling er omtalt i årsberetningens punkt om budsjett for 2015.
Borettslaget har negativ egenkapital i balansen (udekket tap). Dette er nærmere omtalt i
årsregnskapet under noten for udekket tap.
Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2014 er satt opp under
denne forutsetning.
Inntekter
Driftsinntekter i 2014 var til sammen kr 22 818 067.
Andre inntekter består i hovedsak av tomteleie og leieinntekter for basestasjon.
Kostnader
Driftskostnadene i 2014 var til sammen kr 17 399 628.
Dette er kr 2 789 328 høyere enn budsjettert og skyldes i hovedsak det ikke var
budsjettert for utskiftning av porttelefoner, låssystem og postkasser, da dette ikke var
vedtatt på tidspunktet for utarbeidelse av budsjettet.
Resultat
Årets resultat på kr 2 421 147 fremkommer i resultatregnskapet og foreslås overført til
egenkapital.
Disponible midler
Borettslagets disponible midler er en vesentlig størrelse knyttet til borettslagets økonomi
og utgjorde pr. 31.12.2014 kr 2 751 168.
For øvrig vises det til de enkelte tallene i resultatregnskapet, balansen og notene.
Styret er ikke kjent med hendelser etter 31.12.2014 som påvirker regnskapet i vesentlig
grad.
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KOSTNADSDIAGRAM - MANGLERUDJORDET BORETTSLAG

Andre driftskostn.
5%
Rep.vedlh./invest.
32%

Avdrag
20%

Div. honorarer
1%
Pers.kost./styreh.
7%
Kom.avg./forsikr.
11%

Energi og brensel
12%

Finanskostnader
12%

KOMMENTARER TIL BUDSJETT FOR 2015
Til orientering for generalforsamlingen legger styret fram budsjettet for 2015.
Tallene er vist som egen kolonne til høyre i resultatoppstillingen.
I posten drift og vedlikehold er det beregnet kr 7 314 000 til større vedlikehold som blant
annet omfatter etablering av nye parkeringsplasser, vedlikehold av eksisterende
parkeringsplasser samt fjerning av «skøytebane» og utvidelse av lekeplass.
Kostnadene til kabel-tv og internett er i 2015 satt til kr 0,-. Styret har tegnet en 5 års
avtale med Canal Digital hvor første året er vederlagsfritt. Fra 2016 vil denne kostnaden
bli tatt inn i budsjettet.
Kommunale avgifter i Oslo kommune
Vann- og avløpsavgiften øker med 22 %, mens renovasjonsavgiften øker med 12,5 %.
Feieravgiften forblir uendret.
Energikostnader
Energikostnadene har historisk sett vært variable og vanskelige å anslå. I tråd med
estimater fra aktuelle leverandører har styret budsjettert med samme energikostnader
som for 2014.

6

Manglerudjordet Borettslag

Forsikring
Forsikringspremien for 2015 antas å øke med ca. 8%. Premieendringen reflekterer
byggekostnadsindeksen som har økt med 6,6 %, samt forsikringsselskapets individuelle
prisjustering basert på skadehistorikken i Manglerudjordet Borettslag.
Lån
Manglerudjordet Borettslag har refinansiert 2 lån fra Eika til Handelsbanken. Den flytende
renten på begge lån er pr. 19.03.15 på 2,6 %.
For opplysninger om opprinnelig lånebeløp og restsaldo henvises til note i regnskapet.
Innskuddsrente i OBOS-banken (pr. 1.1.2015)
Driftskonto
0,35 %
Sparekonto
2,40 %
Forretningsførerhonorar
Forretningsførerhonoraret for 2015 reduseres med kr 22 748. Fra 01.01.15 er det innført
merverdiavgift på forretningsførerhonorar.
Medlemskontingenten til OBOS er kr 200 pr. andelsleilighet for 2015.
Felleskostnader
I budsjettet har styret tatt hensyn til ovennevnte, samt øvrige prisendringer knyttet til
produkter og tjenester borettslaget anskaffer. Dette danner grunnlaget for foreløpig
fastsettelse av felleskostnader for 2015.
På tross av de økte felleskostnadene viser budsjettet at borettslagets disponible midler
reduseres, men styret mener det er forsvarlig i 2015.

For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet.

Oslo 19.03.2015
Styret i Manglerudjordet Borettslag

Knut Morten Andresen /s/

Thomas Johannessen /s/

Rune Kristiansen /s/

Hanne Sørli /s/

Ouday Coly /s/

Til generalforsamlingen i Manglerudjordet Borettslag

Revisors beretning
Uttalelse om årsregnskapet
Vi har revidert årsregnskapet for Manglerudjordet Borettslag, som viser et overskudd på kr 2 421 147.
Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2014, resultatregnskap, oppstilling over endring av
disponible midler for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige
anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.
Styrets ansvar for årsregnskapet
Styret er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret finner
nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.
Revisors oppgaver og plikter
Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har
gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder
International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og
planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon.
En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og
opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder
vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes
misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er
relevant for borettslagets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å
utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk
for en mening om effektiviteten av borettslagets interne kontroll. En revisjon omfatter også en
vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene
utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet.
Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår
konklusjon.
Konklusjon
Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av
den finansielle stillingen til Manglerudjordet Borettslag per 31. desember 2014, og av resultater for
regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god
regnskapsskikk i Norge.

PricewaterhouseCoopers AS, Postboks 748 Sentrum, NO-0106 Oslo
T: 02316, org. no.: 987 009 713 MVA, www.pwc.no
Statsautoriserte revisorer, medlemmer av Den norske Revisorforening og autorisert regnskapsførerselskap
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Andre forhold
Budsjettallene som fremkommer i årsregnskapet er ikke revidert.
Uttalelse om øvrige forhold
Konklusjon om årsberetningen
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i
årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av
overskuddet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.
Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000
”Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjon”, mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig
registrering og dokumentasjon av borettslagets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god
bokføringsskikk i Norge.

Oslo, 24. mars 2015
PricewaterhouseCoopers AS

Cato Grønnern
Statsautorisert revisor

(2)
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138 MANGLERUDJORDET BORETTSLAG
INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET
Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag.
Regnskapsloven stiller strenge krav til hvordan et regnskap skal føres og presenteres. I tillegg
krever forskriften om årsregnskap og årsberetning i borettslag at man må gi mer informasjon.
Dette innebærer blant annet at man må gi informasjon i form av noter, og utarbeide en oversikt
over de disponible midlene i årsregnskapet. Det vil også være informasjon om borettslagets
økonomi i styrets årsmelding. På de neste sidene presenteres borettslagets resultatregnskap,
balanse og tilhørende noter.

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

Regnskap
2014
5 183 449

Regnskap
2013
5 614 781

Budsjett
2014
5 183 449

Budsjett
2015
2 751 168

2 421 147
59 407
-5 015 045
-1 000
0
103 210
-2 432 281

5 348 468
65 829
-4 939 492
-27 750
-1 032 097
103 210
-481 832

4 941 930
61 000
-4 073 048
0
0
0
929 882

1 715 700
60 000
-3 061 000
0
0
0
-1 285 300

2 751 168

5 132 949

6 113 331

1 465 868

SPESIFIKASJON AV DISPONIBLE MIDLER:
Omløpsmidler
3 960 781
Kortsiktig gjeld
-1 209 614
C. DISP. MIDLER PR. 31.12.
2 751 168

6 232 733
-1 049 284
5 183 449

Note
A. DISP. MIDLER PR. 01.01.
B. ENDRING I DISP. MIDLER:
Årets resultat (se res.regnskapet)
Tilbakeføring av avskrivning
Fradrag for avdrag på langs. lån
Red. annen langs. gjeld
Utlån langsiktig fordring
Reduksjon langsiktig fordring
B. ÅRETS ENDR. I DISP. MIDLER
C. DISP. MIDLER PR. 31.12.

15
18
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138 - MANGLERUDJORDET BORETTSLAG
RESULTATREGNSKAP
Regnskap
2014

Regnskap
2013

2
3

22 778 074
39 993
22 818 067

22 395 079 22 821 230 23 772 000
39 560
40 000
40 000
22 434 639 22 861 230 23 812 000

4
5
15
6

-1 492 866
-320 000
-59 407
-14 000
-3 000
-303 296
-645
-103 200
-6 311 803
-567 526
-2 217 863
-3 004 097
-1 821 832
-1 180 093
-17 399 628

-1 622 790 -1 600 000 -1 600 000
-260 000
-320 000
-400 000
-65 829
-61 000
-60 000
-13 750
-15 000
-15 000
0
0
-3 000
-293 040
-308 000
-351 000
-16 141
-20 000
-10 000
-103 200
-103 200
-103 200
-2 359 005 -1 500 000 -7 314 000
-599 623
-635 000
-609 000
-2 107 123 -2 273 100 -2 622 100
-3 434 652 -5 000 000 -5 000 000
-1 713 052 -1 775 000
0
-1 115 048 -1 000 000 -1 200 000
-13 703 253 -14 610 300 -19 287 300

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

7
8
9
10
11

DRIFTSRESULTAT

Budsjett
2014

Budsjett
2015

5 418 439

8 731 386

8 250 930

4 524 700

129 493
-3 126 785
-2 997 292

174 696
-3 557 614
-3 382 918

110 000
-3 419 000
-3 309 000

130 000
-2 939 000
-2 809 000

ÅRSRESULTAT

2 421 147

5 348 468

4 941 930

1 715 700

Overføringer:
Til opptjent egenkapital

2 421 147

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

2014

2013

14

101 927 700
2 746 957
149 503
825 678
105 649 838

101 927 700
2 746 957
208 910
928 887
105 812 455

754
51 193
250 117
0
1 041 719
2 616 999
3 960 782

1 126
0
253 864
1 000
1 434 759
4 542 984
6 233 733

109 610 619

112 046 188

51 600
18 732 137
18 783 737

51 600
16 310 989
16 362 589

85 990 669
3 526 800
99 800
89 617 269

91 005 714
3 526 800
100 800
94 633 314

EIENDELER
ANLEGGSMIDLER
Bygninger
Tomt
Andre varige driftsmidler
Langsiktig fordring, 10 års kontrakt brannsikring
SUM ANLEGGSMIDLER
OMLØPSMIDLER
Kundefordringer
Tap på krav
Kortsiktige fordringer
Garasjeregnskap
Driftskonto i OBOS-banken
Sparekonto i OBOS-banken
SUM OMLØPSMIDLER

15

16

SUM EIENDELER
EGENKAPITAL OG GJELD
EGENKAPITAL
Innskutt egenkapital 516 * 100
Opptjent egenkapital
SUM EGENKAPITAL
GJELD
LANGSIKTIG GJELD
Pante- og gjeldsbrevlån
Borettsinnskudd
Annen langsiktig gjeld
SUM LANGSIKTIG GJELD

17
18
19

12

KORTSIKTIG GJELD
Leverandørgjeld
Skyldig til offentlige myndigheter
Påløpte renter
Påløpte avdrag
Annen kortsiktig gjeld
SUM KORTSIKTIG GJELD

Manglerudjordet Borettslag

974 764
96 043
-1
1
138 806
1 209 614

829 233
69 473
-1
-1
151 579
1 050 284

109 610 619

112 046 188

139 528 000

139 528 000

20

21

SUM EGENKAPITAL OG GJELD
Pantstillelse
Garantiansvar

22

OSLO, 19.03.2015,
STYRET FOR MANGLERUDJORDET BORETTSLAG

KNUT MORTEN ANDRESEN /s/

THOMAS JOHANNESSEN /s/

RUNE KRISTIANSEN /s/

HANNE SØRLI /s/

OUDAY COLY /s/
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NOTE: 1
REGNSKAPSPRINSIPPER
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, god regnskapsskikk for små foretak og etter forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag.
.

INNTEKTER
Felleskostnadene inntektsføres månedlig.
HOVEDREGEL FOR KLASSIFISERING OG VURDERING AV EIENDELER OG GJELD
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige
poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til
anskaffelseskost. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på
etableringstidspunktet.
Bygninger er ikke avskrevet da det er gjennomført vedlikehold som oppveier for verdiforringelse. Tomter avskrives ikke.
Andre varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes økonomiske
levetid.
.

FORDRINGER
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for
avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av
de enkelte fordringene.
.

SKATTETREKKSKONTO
OBOS-konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DNB som er opprettet i henhold til
Skattebetalingsloven § 5-12. Forskuddstrekk blir overført til nevnte konto ved utbetaling av
styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser.
NOTE: 2
INNKREVDE FELLESKOSTNADER
Felleskostnader
Parkeringsleie
Lokaler
Døravdrag
Framleietillegg 2 tj.leil.
Trappevask
Våtromstillegg
SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER

16 836 522
229 860
49 880
1 800
113 232
404 040
5 159 280
22 794 614

REDUKSJON GRUNNET TOMME LEIEFORHOLD
Parkeringsleie
Lokaler
SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER

-11 240
-5 300
22 778 074
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NOTE: 3
ANDRE INNTEKTER
Tomteleie
Telenor. Leie av plass til basestasjon
SUM ANDRE INNTEKTER

12 000
27 993
39 993

NOTE: 4
PERSONALKOSTNADER
Ordinær lønn, fast ansatte
-974 051
Overtid
-106 427
Påløpte feriepenger
-138 806
Arbeidsgiveravgift
-221 343
Pensjonskostnader
-15 866
AFP-pensjon
-13 248
Yrkesskadeforsikring
-3 874
Gaver til ansatte
-4 500
Arbeidsklær
-14 750
SUM PERSONALKOSTNADER
-1 492 866
Det har gjennomsnittlig vært sysselsatt 2 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 2013/2014, og er på kr 320 000.
I tillegg har styret fått dekket servering for kr 10 568, jf. note 11.
NOTE: 6
REVISJONSHONORAR
Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr 14 000.
NOTE: 7
KONSULENTHONORAR
OBOS
Andre konsulenthonorarer
SUM KONSULENTHONORAR

-215
-430
-645
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NOTE: 8
DRIFT OG VEDLIKEHOLD
Drift/vedlikehold bygninger
-3 106 668
Drift/vedlikehold VVS
-614 111
Drift/vedlikehold elektro
-133 318
Drift/vedlikehold utvendig anlegg
-910 820
Drift/vedlikehold fyringsanlegg
-120 670
Drift/vedlikehold brannsikring
-108 561
Drift/vedlikehold vaskerianlegg
-66 359
Drift/vedlikehold parkeringsanlegg
-1 251 296
SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD
-6 311 803
Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av
bygningene.
NOTE: 9
KOMMUNALE AVGIFTER
Vann- og avløpsavgift
Feieavgift
Renovasjonsavgift
SUM KOMMUNALE AVGIFTER

-1 347 679
-3 096
-867 089
-2 217 863

NOTE: 10
ENERGI/FYRING
Elektrisk energi
Olje
Strøm oljefyr el.bereder
SUM ENERGI / FYRING

-334 252
-173 191
-2 496 654
-3 004 097
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NOTE: 11
ANDRE DRIFTSKOSTNADER
Lokalleie
Container
Skadedyrarbeid/soppkontroll
Diverse leiekostnader/leasing
Verktøy og redskaper
Driftsmateriell
Lyspærer og sikringer
Renhold ved firmaer
Andre fremmede tjenester
Kontor- og datarekvisita
Kopieringsmateriell
Trykksaker
Møter, kurs, oppdateringer mv.
Andre kostnader tillitsvalgte
Andre kontorkostnader
Telefon, annet
Porto
Drivstoff biler, maskiner osv.
Vedlikehold biler/maskiner osv.
Bank- og kortgebyr
Velferdskostnader
SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER
NOTE: 12
FINANSINNTEKTER
Renter av driftskonto i OBOS-banken
Renter av sparekonto i OBOS-banken
SUM FINANSINNTEKTER
NOTE: 13
FINANSKOSTNADER
Renter på lån i OBOS-banken
Renter lån Eika Boligkreditt AS
Renter lån Eika Boligkreditt AS
Gebyr på lån i OBOS-banken
Gebyr lån Eika Boligkreditt AS
SUM FINANSKOSTNADER

Manglerudjordet Borettslag

-3 600
-243 419
-5 521
-896
-2 251
-38 382
-15 133
-623 508
-7 574
-43 765
-3 690
-4 676
-1 109
-10 568
-2 808
-39 168
-31 126
-17 991
-83 635
-879
-395
-1 180 093

5 478
124 015
129 493

-43 059
-2 604 120
-477 856
-550
-1 200
-3 126 785
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NOTE: 14
BYGNINGER
Kostpris/Bokf.verdi 1986.
24 402 000
Tilgang 1987
10 450 000
Tilgang 1997
67 075 700
SUM BYGNINGER
101 927 700
Tomten ble kjøpt i 1986.
Gnr.148/bnr.244
Tjenesteleilighet hvor innskudd ikke er beregnet: Nr. 1079 og 1034.
Bygningene er ikke avskrevet. Styret har i stedet vurdert at tilstrekkelig vedlikehold er
gjennomført, jf. noten om drift og vedlikehold.
NOTE: 15
VARIGE DRIFTSMIDLER
Feie/sugemaskin
Kostpris
Avskrevet tidligere
Avskrevet i år

17 600
-9 680
-3 520
4 400

Gressklipper nr. 1
Tilgang 2007
Avskrevet tidligere
Avskrevet i år

44 950
-44 947
0
3

Gressklipper nr. 2
Kostpris
Avskrevet tidligere
Avskrevet i år

196 900
-112 516
-28 129
56 255

Vaskemaskin
Kostpris
Avskrevet tidligere
Avskrevet i år

51 881
-29 648
-7 412
14 821

Vaskemaskin nr. 2
Kostpris
Avskrevet tidligere
Avskrevet i år

52 898
-21 411
-7 557
23 930

Vaskemaskin nr.3
Kostpris
Avskrevet tidligere
Avskrevet i år

52 898
-21 411
-7 557
23 930

Vaskemaskin nr. 4
Kostpris

36 630
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Avskrevet tidligere
Avskrevet i år
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-5 233
-5 232

SUM VARIGE DRIFTSMIDLER

26 165
149 503

SUM ÅRETS AVSKRIVNINGER

-59 407

NOTE: 16
KORTSIKTIGE FORDRINGER
Fordringer/håndkasse for ansatte/tillitsvalgte
Skattetrekk overført OBOS
Andre forskuddsbetalte kostnader (blir kostnadsført i 2015)
SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER

15 000
47 185
187 932
250 117

NOTE: 17
PANTE- OG GJELDSBREVLÅN
Eika Boligkreditt AS1
Lånet er et annuitetslån med flytende rente.
Rentesatsen pr. 31.12.14 var 3,00%. Løpetiden er 30 år.
Opprinnelig 2010
Nedbetalt tidligere
Nedbetalt i år

-80 000 000
5 227 488
1 783 264
-72 989 248

Eika Boligkreditt AS2
Lånet er et annuitetslån med flytende rente.
Rentesatsen pr. 31.12.14 var 3,00%. Løpetiden er 15 år.
Opprinnelig 2010
Nedbetalt tidligere
Nedbetalt i år

-17 335 000
3 317 856
1 015 725
-13 001 419

OBOS Banken
Lånet er et annuitetslån med flytende rente.
Rentesatsen pr. 31.12.14 var 4,10%. Løpetiden er 3 år.
Opprinnelig 2012
Nedbetalt tidligere
Nedbetalt i år
SUM PANTE- OG GJELDSBREVLÅN
NOTE: 18
BORETTSINNSKUDD
Opprinnelig 1958
SUM BORETTSINNSKUDD

-5 857 457
3 641 401
2 216 056
0
-85 990 667

-3 526 800
-3 526 800
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NOTE: 19
ANNEN LANGSIKTIG GJELD
Depositum parkeringsplasser
Depositum lokaler
Depositum leligheter
SUM ANNEN LANGSIKTIG GJELD

-25 500
-49 500
-24 800
-99 800

NOTE: 20
SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER
Forskuddstrekk
Skyldig arbeidsgiveravgift
SUM SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER

-47 185
-48 858
-96 043

NOTE: 21
ANNEN KORTSIKTIG GJELD
Feriepenger
SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD

-138 806
-138 806

NOTE: 22
PANTSTILLELSE
Av anleggets bokførte gjeld er følgende sikret ved pant:
.

Borettsinnskudd
Pantelån
Påløpte avdrag
TOTALT

3 526 800
85 990 669
1
89 517 470

.

Eiendommen som er stillet som sikkerhet hadde pr. 31.12.2014 følgende bokførte verdi:
.

Bygninger
Tomt
TOTALT

101 927 700
2 746 957
104 674 657
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A) Forslag fra styret: Parkering

Etter fjorårets generalforsamling ble det etablert en parkeringskomite i Manglerudjordet
Brl. Denne komiteen jobbet hovedsakelig mot Oslo Kommune for å se på mulighetene for
bedre utnyttelse av eksisterende gateparkering (oppmerking av gateparkering) samt evt.
prioritert parkering for borettslagets beboere (beboerparkering). Tilbakemeldingen fra Oslo
Kommune var negativ til alt parkeringskomiteen forespurte.
Styret har derfor gjort en vurdering av borettslagets område og identifisert områder hvor
det er mulig å etablere nye p-plasser eller utvide eksisterende parkeringsområder.
Områder som er skravert i kartet under med bokstavbetegnelse fra a-f er områder som
styret ønsker å fremme forslag om å bygge ut for parkering. Dersom dette går gjennom på
generalforsamling vil styret bygge ut disse i en rekkefølge som styret beslutter. Utbygging
av disse områdene vil være søknadspliktig for å få omregulert de aktuelle områdene.
Godkjennelse av omregulering er en forutsetning for utbygging. Styret vil vurdere om noen
av plassene skal tilrettelegges og forbeholdes elektriske biler. Styret har tatt høyde for
utbygging av p-plasser i budsjettet for 2015.
Styret har også vært i kontakt med OBOS Prosjekt som påpeker at fellesområdene i
Manglerudjordet Brl. ikke er optimalt utnyttet ift. parkering, kolonihager, gressområder,
sitteområder osv. De foreslår at Manglerudjordet Brl. utarbeider en helhetlig plan for
utvikling av fellesområdene. Dette ønsker de å bidra til sammen med et arkitektfirma med
bruk av landskapsarkitekter. Utarbeidelse av denne planen vil ha en kostnad på inntil kr
200 000,-.
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Forslag 1: Generalforsamling gir styret fullmakt til å inngå avtale med OBOS
Prosjekt for utarbeidelse av langsiktig plan for utvikling av fellesområdene i
Manglerudbordet Brl. begrenset oppad til kr 200 000,- for fremleggelse på
ekstraordinær eller neste ordinære generalforsamling.

Hvis forslag 1 går gjennom på generalforsamling så vil øvrige forslag knyttet til parkering
utgå. Dersom forslag 1 faller, ønsker styret at generalforsamlingen behandler forslag 2a2f. Alle forslagene vil bli dekket over driftsbudsjettet dersom de vedtas.

Forslag 2a: Generalforsamlingen vedtar omregulering av fellesområde markert med
bokstaven a (mellom garasjeanlegg og p-plass ved politistasjon) til parkering og ber
styret om å gjennomføre utbygging av parkeringsplasser. Estimert til ca. kr
650 000,- eksklusiv mva.

Forslag 2b: Generalforsamlingen vedtar omregulering av fellesområde markert med
bokstaven b (utvidelse av p-plass med en rekke ved lekeplass med) til parkering og
ber styret om å gjennomføre utbygging av parkeringsplasser. Estimert til ca. kr
350 000,- eksklusiv mva.

Forslag 2c: Generalforsamlingen vedtar omregulering av fellesområde markert med
bokstaven c (utvidelse av p-plass med ytterligere en rekke ved lekeplass) til
parkering og ber styret om å gjennomføre utbygging av parkeringsplasser. Estimert
til ca. kr 350 000,- eksklusiv mva.

Forslag 2d: Generalforsamlingen vedtar omregulering av fellesområde markert med
bokstaven d (mellom gangveien til eldresenteret og Storgården bhg) til parkering og
ber styret om å gjennomføre utbygging av parkeringsplasser. Estimert til ca. kr
500 000,- eksklusiv mva. I tillegg kommer kostnad for opparbeidelse av innkjøring.

Forslag 2e: Generalforsamlingen vedtar omregulering av fellesområde markert med
bokstaven e (ved fyrrommet) til parkering og ber styret om å gjennomføre utbygging
av parkeringsplasser. Styret ønsker å trekke eksisterende p-plasser nærmere rekke
på motsatt side for å gjøre plass til enda en rekke på gresset. Estimert til ca. kr
150 000,- eksklusiv mva.

Forslag 2f: Generalforsamlingen vedtar omregulering av fellesområde markert med
bokstaven f (innerst i Rugveien opp mot parsellene) til parkering og ber styret om å
gjennomføre utbygging av parkeringsplasser. Ikke innhentet kostnadsestimat.
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Forslag 2a-f krever 2/3 flertall
Styrets innstilling:
Styret ønsker ikke videre samarbeid med OBOS vedr utarbeidelse av ny langsiktig plan for
fellesområdene ref. forslag 2. Styret ønsker å gå videre med å bygge nye p-plasser på
områder som er identifisert av styret i forslag 2a, 2b, 2c, 2d, 2e og 2f.

B) Forslag fra styret: Dørpumper på alle oppgangsdører og vaskerier

Styret har hentet inn tilbud fra KABA MøllerUndall vedr. montering av nye automatiske
dørpumper på alle oppgangsdører. Dette vil forbedre sikkerheten ytterligere ved at dørene
automatisk vil bli lukket. For den enkelte beboer vil dette bety enklere adgang ved at døren
vil bli åpnet automatisk ved bruk av adgangsbrikke. Vi vil også kunne sanere alle
eksisterende dørpumper montert av hjelpemiddelsentralen da disse har veldig varierende
kvalitet. Vi vil ha en leverandør som håndterer all service knyttet til adgang i borettslaget.
Styret ser for seg en gradvis montering av dørpumper etter en fremdriftsplan som styret
beslutter. Oppgangsdører til vaskeri vil bli prioritert først.
Forslag: Mottatt tilbud fra KABA MøllerUndall med en ramme på kr 1,4 millioner
kroner godkjennes. Dette dekkes over driftsbudsjettet til borettslaget.
Styrets innstilling:
Styret foreslår at forslaget om å montere dørpumper godkjennes.
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C) Forslag fra beboer: Legge heller mellom stikkveier til oppganger

Styrets innstilling: Dette vil medføre utfordringer for gressklipping og måking av snø.
Videre så vil dette forslaget skape presedens for at alle stikkveiene til oppgangen skal
knyttes sammen med heller. Styret går imot forslaget.

D) Forslag fra beboer: Vasketider
Hei
Vi har et forslag som vi ønsker å få behandlet på generalforsamlingen 11. mai:
Mulighet for å utvide bruken av vaskeriene på lørdager og søndager, begge dager
fra kl. 08:00-22:00.
b. Dersom det er sjenerende støy for leiligheter som ligger over vaskeriene, foreslår vi
i stedet at utvidelsen begrenser seg å gjelde de samme tidspunktene som gjelder
for vasking i leilighetene. Dvs. lørdag fra kl 09:00 til 18:00 og søndager fra kl 12:00
til 18:00.
a.

Vennlig hilsen Anja Kjærland og Daniel Palmer i Våronnveien 2.
Styrets innstilling: Styrets oppfatning er at det ikke er behov for å utvide vasketidene.
Styret går imot begge forslagene.
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E) Forslag fra beboer: Installere fiber for levering av høyere internett hastighet

Det skjer store teknologiske endringer i markedet for TV og internett. Internett tar mer og
mer over for TV, og kravene til høy kapasitet og stabilitet øker raskt. Kabel-TV
leverandørene baserer seg på avtaler der TV og internett pakkes sammen på intrikate
måter, såkalt tvungent koblingssalg, der vi tvinges til å kjøpe TV for å få tilgang til internett,
eller straffes med høyere pris for TV hvis man ikke velger kollektiv internett-leveranse.
Norske forbrukermyndigheter gikk høsten 2014 ut og krevde at kabel-TV aktørene stopper
tvungent koblingssalg fordi de mener denne praksisen ikke er i forbrukernes interesser.
Jeg, og mange med meg, er ikke fornøyd med det internett-tilbudet som er tilgjengelig via
dagens infrastruktur som er laget for helt andre formål enn internett/bredbånd. Det er ofte
problemer med stabiliteten, og begrenset hvor mye internettkapasitet man klarer å få ut av
gammeldags infrastruktur. I tillegg er prisene ofte høyere for bredbånd levert over gammel
teknologi.
Løsningen er å få etablerte fibernett til oss. Fibernett er en infrastruktur som er laget
nettopp for å distribuere internett, med lik hastighet begge veier. Fibernett vil gi mange
ganger så raskt internett/bredbånd og bedre stabilitet, uten at dette trenger å koste mer
enn dagens løsninger.
Jeg har sjekket en del rundt med forskjellige leverandører, og kommet frem til at Lynet
Internett AS har den løsningen som passer best for oss:
• Fibernettet har ingen eller lave installasjonskostnader. Dette avklarer styret med Lynet
før generalforsamling
• For større borettslag og sameier blir det kun installert i de leilighetene som bestiller
fibernett. Beboere som ikke ønsker å bli kunde av Lynet vil ikke merke noe til fibernettet og
vil ikke få økte kostnader, hverken indirekte gjennom husleien eller direkte.
• Mange fibernettleverandører krever at vi bytter TV-leverandør. Lynet leverer også TV
over fibernettet sitt, men krever ikke å få levere dette. Vi trenger derfor ikke å bytte ut
dagens TV-leveranse.
• Lynet Internett har ifølge myndighetenes offisielle prisoversikt vært raskeste og billigste
fiberbredbåndstilbyder i Oslo siden 2009.
Fibernett er fremtidens bredbånd, og blir bare mer og mer utbredt. Etter hvert som behovet
for båndbredde øker er blir det viktigere og viktigere at det finnes tilgang til fibernett hos
oss. Det er også en allment akseptert oppfatning at fiber øker eiendomsverdien der dette
er installert.
Siden vi nå har mulighet for å få oss tilknyttet fibernett uten kostnad og risiko for oss jeg
ser ingen grunn til å vente.
For mer informasjon om Lynet Internett,
Se www.lynet.no og www.lynet.no/genfors
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Forslag til vedtak
«Generalforsamlingen vedtar at styret skal kontakte Lynet og inngå avtale for
etablering av fibernett forutsatt at dette er kostnadsfritt for borettslaget og ikke
innebærer endringer i TV-leveransen.»
Med vennlig hilsen
Vidar Måløy
Styrets innstilling:
Svar fra Lynet internett, sitat:
«För att klargöra lite närmare så behöver jag få en takeup (antal kunder) på ca 25 % (ca
130 kunder) som är villiga att betala ca 400 kr i månaden. Först då kan jag komma
innanför de ramarna sällskapet satt för att det skal godkännas internt. Anledningen till
detta är både våra löpande kostnader (ca 60 000 kr pr år) och engångsinvesteringen som
då landar på ca 700 000 – 750 000 tusen kr, som är mycket pengar för ett sällskap i vår
storlek. Detta kan t.ex. Jämföras med investeringen (ca 100 000 kr) som krävs på
fuglemyra brl som är relativt lik i storlek.
Det ända jag kan erbjuda är att vi bygger när vi nått 25 % i takeup innan vi startar
utbygging. Då kan jag erbjuda följande priser:»

Styret går imot forslaget.
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F) Forslag fra styret: Utvikling av Våronnveien 17

OBOS har utarbeidet planer for å bygge en blokk på 5 eller 8 etasjer på «branntomten» i
Våronnveien 17. Styret har mottatt utkast til tegninger og planer som styret har vurdert.
Styret har også avholdt møter med OBOS Nye Hjem.

5 etasjer
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OBOS sitt forslag til Manglerudjordet borettslag er at leilighetene i det nye prosjektet
overføres til Manglerudjordet borettslag og inngår der som nye andeler.
Konsekvenser for Manglerudjordet borettslag vil være:
·
·
·

·
·
·
·

·
·
·

Andelseiere i Manglerudjordet Brl. får evigvarende fortrinnsrett til kjøp av moderne
leiligheter i det nye bygget, dvs. både ved salgsstart og ved senere omsetninger.
Det blir flere andelseiere til å dele på driftskostnadene
Manglerudjordet Brl. får ingen økonomiske forpliktelser utover å medvirke til at
eiendommen med påstående bygningsmasse overskjøtes til borettslaget ved
ferdigstillelse. Videre vil Manglerudjordet Brl overta fellesgjelden som hører til
andelene i Våronnveien 17(V17). Denne skal betjenes av disse andelseiere alene,
men vil hefte ved Manglerudjordet Brl.
Ingen økonomisk risiko for Manglerudjordet Brl. siden ONH er ansvarlig for evt.
usolgte boliger ved ferdigstillelse og OBOS vil overta risiko for evt.
betalingsmislighold fra nye andelseiere på vanlig måte.
Andelseierne i V17 må selv betjene felleslånet på bygget
Manglerudjordet Brl. får en mulighet til å kjøpe parkeringsplasser til selvkost
Grøntarealet som parkeringsanlegget omfatter, oppgraderes, dvs. at vi opparbeider
et uterom med grøntanlegg, utemøbler, lekeapparater etc. etter Manglerudjordet
Brl. sine ønsker som begrenses opptil et avtalt beløp, beliggende på
parkeringsanlegget.
De nye andelseierne i V17 vil hefte for fellesgjelden knyttet til prosjektet, og det må
da etableres en IN-ordning for lånet knyttet til de nye andelene.
IN-ordning medfører et etableringsgebyr samt et årlig administrasjonsgebyr, som vil
belastes Manglerudjordet Borettslag.
Ved ferdigstillelse av prosjektet vil man ha behov for vedtektsendring for å tilpasse
disse til de nye forholdene.

For OBOS Nye Hjem er dette ønskelig fordi:
· Det reduserer driftskostnadene for de nye beboerne, da de inngår i et etablert
borettslag
· Kravet til uteoppholdsareal og parkeringsnorm for det nye prosjektet blir oppfylt.

Status: Prosjektet ligger inne for behandling hos Plan og bygningsetaten mht. utredning til
boligformål. Plan og bygningsetaten anbefaler ikke innsendte søknad fra OBOS om å få
bygge 8 etasjer. I følge OBOS så er det nå kun 5 etasjer som er et realistisk alternativ for
Våronnveien 17.
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Styrets innstilling:
Styret viser til tidligere vedtak på generalforsamling hvor styret ble gitt fullmakt til å
forhandle med OBOS Nye Hjem/Forretningsbygg vedr utbygging av Våronnveien 17.
Styret har gjennomført forhandlingsmøter med OBOS Nye Hjem/Forretningsbygg i løpet
av 2014. Tilbudet fra OBOS er som beskrevet over ift. fordeler og ulemper for borettslaget.
Styrets oppfatning er at tilbudet fra OBOS Nye Hjem ikke gavner borettslaget tilstrekkelig.
Uavhengig av hva Manglerudjordet Brl. generalforsamling beslutter så vil det uansett bli
bygget på tomten, enten av OBOS eller annen utbygger. Ved ett nei fra generalforsamling
så vil utbygging på tomten begrenses noe iht. vanlige tomteregler. Styret mener at
ulempene veier tyngre enn identifiserte fordeler for Manglerudjordet Brl.
Styrets innstilling er enstemmig
Forslag: Manglerudjordet Borettslag inngår avtale med OBOS om utbygging av
Våronnveien 17 med 5 etasjer som innlemmes i Manglerudjordet Brl etter
ferdigstillelse iht. informasjon over.
Forslaget krever 2/3 flertall
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VALGKOMITEEN INNSTILLER FØLGENDE PERSONER:
A. Som styremedlemmer for 2 år foreslås:
Rune Kristiansen

Plogveien 47

Ouday Coly

Rugveien 35

Styremedlemmer som ikke er på valg:
Knut Morten Andresen (styreleder)

Plogveien 37

Thomas Johannessen

Rugveien 17

Hanne Sørli

Rugveien 27

B. Som varamedlemmer for 1 år foreslås:
1. Linda Møller

Plogveien 49

2. Rolf Alexander Hansen

Plogveien 37

3. Tommy Daniel H. Teigen

Rugveien 33

4. Thomas Nordbø

Rugveien 29

C. Som valgkomité for 1 år foreslås:
Siri Kvilhaug

Rugveien 17

Peder Mathisen

Rugveien 35

Ellen Bendixen

Rugveien 24

D. Som delegert til OBOS generalforsamling foreslås:
Knut Morten Andresen

Plogveien 37

Thomas Johannessen

Rugveien 17

Som vara for delegert til OBOS generalforsamling foreslås:
Rune Kristiansen

Plogveien 47

Hanne Sørli

Rugveien 27

I valgkomiteen for Manglerudjordet Borettslag
Ellen Bendixen
Siri Kvilhaug
Peder Mathisen
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Kommentar til valg av styremedlem Rune Kristiansen i Manglerudjordet Borettslag.
Rune Kristiansen er egentlig ikke på valg i 2015, men for å få en mer lik fordeling på
styremedlemmene så er Rune Kristiansen satt opp på valg i 2015 og for 2 år framover.
I 2016 blir det da 2 styremedlemmer som er på valg og ikke 4.
Manglerud, mars 2015
Valgkomiteen
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Orientering om borettslagets drift
Styrets arbeid 2014
Styret har avholdt 14 styremøter, 1 regnskapsmøte i OBOS, 1 generalforsamling, møte i
parkeringskomiteen, samt en rekke øvrige arbeidsmøter knyttet til drift av borettslaget.
Videre har styret gjennomført flere møter med leverandører, offentlige etater, OBOS
Forretningsbygg, OBOS Nye Hjem og representant fra bydelsutvalget i forbindelse med
utbygging av Våronnveien 17.
Styret har arrangert Rusken aksjon med servering av pølse og drikke til de fremmøtte.
Under Rusken aksjonen ble den nye lekeplassen åpnet med boller og brus for barna.
I løpet av 2014 ble det foretatt kjeller- og loftsrydding over to dager. Det var lagret til dels
mye i fellesområdene som ikke skal være der. Det som ikke var merket med navn ble
båret ut og kastet. Det var meget dårlig oppmøte fra andelseierne, kun noen få som stilte
opp. Dette er ikke tilfredsstillende og andelseierne må ta ansvar for sin egen søppel. Styret
jobbet begge dager til sen kveldstid med å bære søppel for andelseierne. Det ligger ikke til
styret å bære ut søppel for andelseierne. Denne ryddingen hadde ikke kunnet bli
gjennomført uten hjelp fra hyggelige og sterke gutter/foresatte fra Manglerud Star Hockey.
Styret har refinansiert borettslagets langsiktige gjeld som nå er flyttet til Handelsbanken.
Styret ser at vi får både bedre oppfølging og rentebetingelser der enn hos tidligere
långiver. Som følge av dette er renteutgiftene på våre lån vesentlig redusert.
Styret har gjennomført følgende aktiviteter:












Ferdigstilt utskifting av røykvarslere og pulverapparater utført av Trygg og Sikker
AS hvor det er montert nye varslere og delt ut nye pulverapparater inkl.
bruksanvisninger i alle leiligheter, samt at vi har tegnet en 10 års avtale for sjekk og
kontroll av alle brannsikringstiltak i borettslaget.
Utskifting av alle postkasser samt alle navneskilt. Det er også utført
reparasjonsarbeid i de oppgangene som hadde skader etter de gamle postkassene.
Ny lekeplass, som har blitt fornyet av Claussen & Heyerdahl AS. Serviceavtale er
tegnet med årlig kontroll og vedlikehold av alle lekeapparatene, støtsand og
støtmatter.
Byttet porttelefon med video levert av KABA MøllerUndall.
Byttet låssystem i alle oppganger, loft- og kjeller dører samt vaskeri.
o Montering av batteribackup på alle oppgangsdører for drift ved strømstans.
Levert av KABA MøllerUndall.
Asfaltering av parkeringsplassene i Rugveien og Våronnveien gjennomført av
Abinor.
Utvikling av Våronnveien 17, ref. forslaget fra styret.
Inngått ny 5 års avtale med Canal Digital for bredbånd og tv-signaler, med bytte av
tv-dekoder for alle leilighetene samt oppgradert internetthastighet.
Refinansiert eksisterende lån med bistand fra Profinans AS. Ny långiver er
Handelsbanken.
Inngått bedriftsavtale med ICON treningssenter som gjelder beboere i
Manglerudjordet borettslag. Denne avtalen kan brukes på alle ICON treningssentre.

Styret har behandlet forskjellige henvendelser pr. telefon og e-post.
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Styret har i 2014 hatt et godt samarbeid med vaktmestrene og OBOS konsulent Line
Hovland når det gjelder den daglige driften.
Våre vaktmestre har utført vedlikeholdsarbeid, og bistått beboerne med forskjellige
oppdrag. Vaktmestrene har også hatt ansvaret for utdeling av nøkler til de nye
postkassene og adgangsbrikker til det nye låssystemet.
Styret har mottatt oppsigelse fra Arve Martinsen (vaktmester) som har bestemt seg for å
gå av med pensjon den 30. juni 2015. Styret takker Arve for alt han har gjort for
borettslaget og ønsker Arve en fantastisk pensjonstilværelse. Styret har satt i gang en
ansettelses prosess for å fylle den ledige stillingen.
Styret arbeider med:













Følge opp forslag lagt frem for generalforsamling, ref. forslagsliste.
Håndtering av avfall, bruk av søppelsjakter. Styret har tidligere sett på dette og
nåværende styre vil følge opp saken, men ser ikke for seg at dette vil bli påbegynt i
2015. Borettslaget har dispensasjon fra Oslo Kommune til å bruke eksisterende
søppelsjakter.
I 2020 vil det komme et forbud mot fossilt brensel til oppvarming. Styret vurderte
dette gjennom 2014, men besluttet å utsette dette. Teknologi for alternativ brensel
til oppvarming er i en startfase, og er for lite utbrett for ett så stort borettslag som
Manglerudjordet. Styret vurderer dette fortløpende.
Sanering av skøytebanen, utvidelse av lekeplassområdet.
Ny hjemmeside vil bli lansert 11. mai 2015.
Oppgradering og vedlikehold av beplantning på fellesområdet.
o Vurderer muligheter for utvidelse med flere parseller.
Asfaltering av gjenstående parkeringsplasser (som ikke ble tatt i 2014).
HMS.
Ansettelsesprosess for ny vaktmester.
Styret har bestilt tverrfaglig tilstandsrapport fra OBOS Prosjekt med forslag til
vedlikeholdsplan. Denne vil gi styret og borettslaget større forutsigbarhet. Styret har
søkt Husbanken om tilskudd til denne rapporten.

Styret
Styret har kontor i Rugveien 30 med kontortid mandager mellom kl. 18:00 og kl. 19:00.
Styrerommet har telefon 22 75 51 24, og e-post styret@manglerudjordet.no.
Se borettslagets hjemmeside på www.manglerudjordet.no for ytterligere informasjon.
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 Geir Eriksen ivaretar den daglige drift og det løpende vedlikeholdet i
borettslaget i henhold til stillingsbeskrivelse. Vaktmesterkontoret har adresse mellom
Rugveien 13 og 15. Vaktmester Geir Eriksen kan også kontaktes på
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telefon 920 23 145, og vaktmester Arve Martinsen (slutter 30.06.15) på telefon 920 23
144, eller e-post vaktmester@manglerudjordet.no. Unngå å ringe utenom ordinær
arbeidstid. Det er ikke registrert skader eller ulykker i borettslaget i 2014.
Renhold
Borettslaget har avtale med Oslo Rengjøringsservice om renhold av fellesarealene.
Parkering
Borettslaget har parkeringsplasser som leies ut etter ventelister. Beboere som ønsker
plass kan ta kontakt med styret.
Elektroniske adgangsbrikker/skilt
Elektroniske adgangsbrikker kan kjøpes hos vaktmester.
Skilt til ringeklokke og postkasse bestilles hos vaktmester.
Vaskeri
Borettslaget har 9 fellesvaskerier og kan brukes i henhold til gjeldende regler.
Nøkkelsystemet følger leilighetene og ekstra nøkler kan kjøpes hos vaktmester. Ved feil
på maskiner, kontakt vaktmester.
Forsikring
Borettslagets eiendommer er forsikret i OBOS Skadeforsikring AS med polisenummer
10022. Forsikringen dekker bygningene og fellesareal. Forsikringen dekker også veggfast
utstyr, bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig. Oppstår
det skade i leiligheten, skal andelseier sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig og
prøve å kartlegge årsaken til skaden. Skaden meldes til forsikringsavdelingen i OBOS på
telefon 02333, eller e-post forsikring@obos.no. Forsikringsavdelingen melder skaden til
forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig håndverker for reparasjon og sørger for at
kostnader knyttet til skaden blir refundert eller betalt av forsikringsselskapet.
Selv om borettslagets forsikring brukes, kan andelseier belastes hele eller deler av
egenandelen dersom forholdet ligger innenfor andelseiers ansvar.
Den enkelte andelseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre.
Brannsikringsutstyr
I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn skal alle boliger ha minst en
godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkeutstyr i form av pulverapparat eller brannslange.
Det er borettslagets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er andelseiers
ansvar å sørge for tilsyn og kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt,
meldes dette til styret.
HMS
Internkontroll innebærer at borettslaget er pålagt å vurdere risiko, planlegge, organisere,
utføre, vedlikeholde og dokumentere forhold knyttet til helse, miljø og sikkerhet.
Styret ivaretar internkontrollen av blant annet brannvern, felles elektrisk anlegg og
lekeplassutstyr. Har borettslaget ansatte må det også oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven
om vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet. Ved innkjøp av tjenester og ved dugnad er
det spesielle rutiner som sikrer forsvarlig HMS.
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Garantert betaling av felleskostnader
Borettslaget har avtale med OBOS Factoring AS om garantert betaling av felleskostnader.
OBOS garanterer for overførsel til borettslaget hver måned og overtar deretter alt ansvar
og risiko for eventuell manglende innbetaling av felleskostnader.
Utleie av egen bolig (bruksoverlating)
Det er ikke tillatt å leie ut eller overlate bruken av boligen til andre uten styrets samtykke
og godkjennelse av leietaker. Søknadsskjema for utleie/bruksoverlating fås ved
henvendelse til OBOS.
Forkjøpsrett
Forkjøpsretten er en viktig medlemsfordel i OBOS. For hver enkelt bolig blir det ved salg
fastsatt en egen frist for å melde bruk av forkjøpsretten (meldefrist). Medlemmer som vil
benytte forkjøpsrett, kan melde seg direkte via OBOS annonsen på www.obos.no.
Ved spørsmål om forkjøpsretten kan du henvende deg til OBOS på telefon 02333.
Avtale om leveranse av elektrisk kraft
OBOS har fremforhandlet en kraftavtale med LOS på vegne av selskapene forvaltet av
OBOS. Manglerudjordet Borettslag er tilsluttet avtalen med kraftleveranse til våre
fellesanlegg.
Avtale om oljeleveranse
Manglerudjordet Borettslag er tilsluttet OBOS’ avtale med Statoil Norge AS om levering av
olje, gass og andre fyringsrelaterte produkter.
Energimerking
Ved salg eller utleie av boliger skal det utarbeides en energiattest. På
www.energimerking.no kan andelseieren utarbeide energiattest for sin bolig.
Kabel-TV
Canal Digital er borettslagets leverandør av TV- og bredbåndstjenester. Har du spørsmål
knyttet til dette kan du ringe Canal Digital på telefon 06090 eller besøke deres nettside
www.canaldigital.no.
Telefoni og bredbånd
OBOS har avtale med Telio. Avtalen omfatter rabatter på hjemmetelefon, mobil, fast
bredbånd og mobilt bredbånd. Rabatten fås ved å oppgi medlemsnummer/kundenummer i
OBOS ved bestilling av tjenestene hos Telio. For ytterligere informasjon se www.obos.no.
Større vedlikehold og rehabilitering
2014-2015 Bytte av porttelefoner (video) og låssystem (elektronisk adgangssystem)
2014

Utskifting av alle postkasser, med nye navneskilt, rehabilitering av
lekeplassen (inkludert kjøp av nye benker og bord), bytte av bom ved
politistasjonen etter påkjørsel, ryddet parkområde bak Rugveien i samarbeid
med Oslo Kommune, Canal Digital har gjennomført kontroll og oppgradering
av tv og internett infrastruktur.

2013

Nye trær har blitt plantet i Våronnveien og Rugveien. Installasjon av
røykvarslere, byttet ut alle pulverapparater, installert pulverapparater i alle
vaskerier samt skilting av disse.
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2012

Vedlikehold av grøntarealene
Maling av kjellerganger og fellesrommene/sportsbodene.

2011

Malerarbeid som har pågått i borettslaget er ferdigstilt
Oppussing av samtlige fellesvaskerier er ferdigstilt
Opprydding og bygging av ny kompostbinge bak garasjeanlegget i
Treskeveien.

2010

Ferdigstilling av våtrom og videreføring av malerarbeid (vinduer og
trappeoppganger).

2008 - 2009 Våtromsrehabilitering er nesten fullført og avsluttes våren 2010. I tillegg
fortsetter maling og vedlikehold av vinduer og balkonger.
2008

Det er utført drenering i Rugveien 19 – 25 samt rensing av
dreneringskummer.

2007

Styret har videreført prosjekt til våtromsrehabilitering etter at det ble vedtatt
på generalforsamlingen i 2007.

2006

I 2006 fortsatte arbeidet med oppretting av gjerder beising og rydding av
tilvokste områder, dette er arbeider som vi vil fortsette med videre fremover.
Det ble felt flere store trær bak garasjene i Treskeveien. Det er montert
fotoceller i alle trappeoppganger og nye motortvern-brytere i alle tørkerom i
vaskeriene. Det store forprosjekteringsarbeide angående våtrom og rør
opplegg er igangsatt.

2005
2004

Grunnet slitasje og elde har det blitt byttet avløpsrør utvendig 2 steder.
Det er utført justeringer av varmepumper for varmtvannsdrift. Det også utført
en del forarbeide i det gamle frysehuset for å få luftet ut i vegger tak og gulv.
2003
Utskifting av fronter på balkongtak.
2001 - 2002 Varmepumper for varmtvannsdrift.
2001 - 2003 Rehabilitering av el- anlegget. VVS- skifte av radiatorkraner og
avtappingskraner.
1997 - 1999 Oppgradering av uteanlegget, ferdigført oppgangene med maling og
fornyelser av ringeknapper og en del lamper. Oppgradering av lekeplassen
og sitteplassene. Ny gressklipper.
1996 - 1997 Stolpebelysning med fotoceller i uteanlegget, påbegynt oppussing av
oppganger.
1995 - 1996 Rehabilitering av bygningene, omlagt tak, tilleggsisolering og teglfasader, nye
større balkonger.
1994
Makeskifte tomt, kjøp av tilleggsareale, nytt styrerom.
1993
Rehabilitering av inngangspartiene, garasjebygg, tørketromler i vaskeriene,
fornyet søppelromsdører, nytt el opplegg til vaskeriene, utvidet
gårdslysanlegget.
1992
1991

Modernisering av fyringsautomatikken, sluttført rehabiliteringen av
fyranlegget.
Fornyet søppelromsdører, hovedinngangsdører, ny el kjel, nye
varmeledninger, utskiftet beredere, ny oljetank.
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Asfalteringsarbeider, fornyet søppelromsdører.
Fornyelse av fasader Rugvn 27-33.
Kabel-TV-anlegg, fornyelse av gavlvegger.
Utskifting av vinduer og balkongdører, gangveibelysning og lyskastere på
lekeplassen, porttelefoner.

