Boligsameiet Maries vei

Ordinært årsmøte 2019
Tid:
Sted:

9. april 2019, klokken 18.00
Festsalen på Høvik Verk skole
Fjordveien 76, 1363 Høvik

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE I
BOLIGSAMEIET MARIES VEI
Tirsdag 9. april 2019, kl 18.00
I festsalen på Høvik Verk skole, Fjordveien 76, 1363 Høvik.
Følgende saker skal behandles:
Konstituering
•
Registrering av møtedeltagere og godkjenning av fullmakter
•
Valg av møteleder og møtereferent
•
Godkjenning av innkalling og saksliste
•
Valg av 2 seksjonseiere til å underskrive protokollen sammen med møteleder
1. Styrets årsrapport for 2018
2. Årsregnskap og revisjonsberetning for 2018
3. Fastsettelse av styrets honorar for 2018.
4. Styrets planer – orientering fra styret
5. Forslag fra styret om vedtektsendring - varamedlemmer til styret
6. Forslag fra styret om vedtektsendring – omtale av valgkomite
7. Forslag fra styret til instruks for valgkomiteen
8. Tilrettelegging av infrastruktur for lading av el-bil – sak fremmet av styret
9. Vedlikeholdsarbeid i 2018 – sak fremmet av Hege B. Sheriff (ingen saksvedlegg)
10. Budsjettforslag 2019 og fastsettelse av felleskostnader
11. Valg av styremedlemmer
12. Valg av valgkomite
Høvik / Oslo, 29. mars 2019
For styret i Sameiet Maries vei
Enqvist Eiendomsdrift AS

Ingunn S. Tøfte
Aut regnskapsfører/ forretningsfører

Vedlagt følger:
• Styrets årsrapport for 2018
• Årsregnskap 2018, med budsjett 2019 og revisors beretning for 2018
• Sak 3 : Styrets forslag fremkommer i note 3 i regnskapet, i budsjett for 2019
• Vedlegg til sak 4 - styrets planer
• Vedlegg til sak 5- 8
• Valgkomiteens innstilling
• Styrets innstilling til valgkomité
• Fullmaktsskjema

SIDE 1

Boligsameiet Maries vei

STYRETS ÅRSRAPPORT FOR 2018
Administrative saker
STYRET
Styret har siden årsmøtet i 2018 bestått av:
Styreleder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Varamedlem:
Varamedlem:

Tollef Schiander valgt i 2017 for 2 år
Petter Ask valgt i 2017 for 2 år
Eivind Opedal valgt i 2017 for 2 år
Geir Bergvoll gjenvalgt i 2018 for 2 år
Line Gilhuus-Moe gjenvalgt i 2018 for 2 år
Per Halck valgt i 2017 for 2 år
Liv Hagen valgt i 2017 for 2 år

Styremøter
Styret har gjennom året 2018 avholdt 9 styremøter, i tillegg til omfattende kontakt på mail
og telefon. Styret har også hatt noen møter med Solid og vært på ca, 40 befaringer i
forbindelse med annet arbeid i fellesarealer, vannlekkasjer m.m.

Forsikring
Sameiet er forsikret i Gjensidige. Forsikringen er en kombinert fullverdi forsikring.
Forsikringen dekker brann-, vann- og innbruddskader, glass-skade i boenhet, naturskade,
skadedyrbekjempelse, huseieransvar, rettshjelp, styreansvar og lovbestemt
yrkesskade/-sykdom for tilfeldige, ikke fast ansatte arbeidstakere.
Forsikringen omfatter også bygningsmessige endringer som den enkelte seksjonseier gjør
inne i boligen, men ved betydelig standardheving som vil påvirke fullverdi grunnlaget, skal
styret og forsikringsselskapet varsles.
Den enkelte seksjonseier må selv sørge for egen innboforsikring som dekker innbo og løsøre,
idet dette ikke er omfattet av sameiets forsikring. Andre skader som berører sameiets
eiendom og ansvar skal meldes av den enkelte berørte direkte til Gjensidige på telefon
03100. Polisenummer er 82393018, i tillegg skal styret omgående kontaktes.
Sameiet vil også være forsikringsmessig dekket for ansvar om det skulle bli en personskade i
øvre del av Maries vei som blir brukt av 10 andre husholdninger, eksempelvis som en
konsekvens av dårlig snømåking, isglatte forhold o.l.
Kundeutbytte deles med kunder og vår andel har vært utbetalt med følgende beløp de siste
årene som følger: 2017= kr.37.157,- / 2016 = kr.36.096,- / 2015 = kr.41.973,- / 2014 =
kr.38.135,- / 2013 = kr.26.484,- / Totalt kr.179.845,-

Eierskifter
Det er overdradd 2 seksjoner i løpet av 2018.
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Oversikt over beboere og informasjonsutveksling
Som fra tidligere årsrapporter kan vi gjenta at etter våre vedtekter trenger vi å vite når en
leilighet leies ut og da naturligvis hvem den leies ut til. Også korttidsleie SKAL styret i
henhold til vedtektene bli informert om. Dette for å kunne forsikre oss om at vi har noen å
kontakte om noe skulle skje, men også for å kunne forsikre oss om at alle blir inkludert i vår
generelle kommunikasjon som nå er 100% elektronisk.

Vårt administrative verktøy LETTSTYRT
Lettstyrt lagrer all informasjon om eiere, leietakere, all e-post kommunikasjon og digitale
filer som det sittende styret til enhver tid trenger tilgang til. All kommunikasjon med styret
skal skje med utgangspunkt i Lettstyrt som har den følgende adresse:
https://mariesvei.lettstyrt.no/oppslagstavle

Ligningsoppgave for 2018
Oppgave over pliktig andel av sameiets inntekter, utgifter, eiendeler og gjeld i henhold til
den enkeltes sameiebrøk, er sendt samtlige seksjonseiere, og er rapportert til offentlig
myndighet i henhold til gjeldende bestemmelser. Ligningsverdien for leiligheten får den
enkelte oppgitt av ligningskontoret, og/eller direkte i selvangivelsen på www.skattetaten.no
og hver og en må naturligvis selv påse at ligningsverdi er korrekt.

Ordensregler
Styret reviderte for seksjonseiermøte i mars 2015 de opprinnelige ordensregler basert på
nesten 2 års erfaring, og senest i 2018 som en konsekvens av ny Eierseksjonslov. Fortsatt
skal disse etter beste evne beskytte hver enkelt beboer og samtidig ta vare på fellesskapet.
Styret oppfordrer alle til å lese ordensreglene grundig og respektere det som står der.
Reglene er tilgjengelige på Lettstyrt under Praktisk info.

Leverandøravtaler
Styret har tidligere inngått service- og vedlikeholdsavtaler på vegne av sameiet med en rekke
leverandører. Vi har i størst mulig grad valgt å beholde de firmaene som har hatt leveranser
til prosjektet gjennom oppstartsfasen. Gjennom 2018 er Installatøren AS byttet ut, de var
sameiets elektrikerfirma siden begynnelsen. Til erstatning har vi fått Elektro Nettverk
Services som også kan benyttes til annet elektrikerarbeid i leilighetene. Carl Erik Billing som
er vår kontaktperson kan nås på telefon 915 90 895 eller epost calle@elektronettverk.no
Det er etablert en ny serviceavtale med et firma som heter JETBramo som opprinnelig
installerte luftesystem som finnes øverst i oppgangen i nr. 22. Dette skal automatisk kobles
inn i forbindelse med brann og røyk i oppgangene. Her skal det gjøres en årlig kontroll av
mekanismen i systemet.
Videre har vi også gjort en inspeksjon av all taktekking på de øverste takene i alle 3 byggene,
en inspeksjon som vi må gjøre hvert 4 til 5 år. Vi ønsker ikke lekkasjer fra oven og gjennom
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sprekker i takbelegget. Dette arbeidet vil bli gjort av ABVK på bestilling og ikke gjennom en
serviceavtale.

Tilfluktsrom
En del av leilighetene har bod i kjeller som ligger i området som opprinnelig er tilfluktsrom
og som ved eventuelt behov skal kunne settes tilbake til tilfluktsrom i løpet av 72 timer.
Dette var det ikke informert om da kjøpsavtaler ble inngått, men Profier har stilt en garanti
som løper så lenge det eksisterer en ordning og et krav om tilfluktsrom i sameiet. Garantien
dekker alle driftskostnader av arealene som tilfluktsrom (årlig vedlikehold) og eventuelle
fremtidige investeringer som pålegges, så lenge kravet om tilfluktsrom blir opprettholdt.

Nettingboder i garasje
Vi har totalt nesten 40 nettingboder i garasjen og styret oppfordrer på nytt alle til å påse at
det ikke oppbevares brannfarlige saker der. Gassbeholdere eksempelvis til bruk for
terrassegrill er strengt forbudt å oppbevare i disse bodene eller i boder i kjeller for øvrig.

Ulovlig bod i garasjen
Allerede før sameiet ble etablert og leiligheter overdratt ble det satt opp en snekker-bygget
bod i garasjen på nedre plan. Styret har protestert på dette og bedt om at den rives,
alternativt tinglyses som en heftelse på leiligheten inntil boden blir revet. Dette er fortsatt et
uløst punkt med gjeldende beboer, og saken føres derfor opp i denne rapporten som en sak
man skal være klar over. Det er ikke anledning til å bygge inn en garasjeplass.

Besøks- og gjesteparkering
Vi har 23 parkeringsplasser for besøkende og gjester. Dette har etter styrets oppfatning vist
seg å være tilstrekkelig og det er ikke satt i gang ytterligere tiltak med alternativer som
tidligere diskutert. Det er IKKE anledning til å bruke de 23 plassene til parkering av beboeres
egne biler, utover en og annen sjelden bruk for en kortvarig periode.
I tillegg har vi 7 skråstilte plasser på baksiden av TRAFO-stasjonen som tilhører sameiet og
kan brukes av oss selv eller av våre besøkende. Det er ikke skrevet avtale med noen naboer
om utleie eller bruk av en eller flere av disse p-plassene.
Utover dette har vi alle anledning til å parkere uten restriksjoner på høyre siden av Maries
vei (østsiden av veien) mellom nr. 14 og helt opp til snuplassen før nr. 18. Den samme retten
til å parkere (langs veien) gjelder våre naboer mellom nr. 14 og 18.

Nye Vedtekter
Med den nye Eierseksjonsloven som ble innført fra 1. januar 2018, fulgte ett krav om nye
vedtekter som måtte behandles og innføres i løpet av året. Enqvist bearbeidet de tidligere
vedtektene og nødvendige forandringer ble skrevet inn. De nye vedtektene ble godkjent på
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det ordinære Årsmøtet i april 2018. Vedtektene ligger alltid tilgjengelig med siste versjon i
Lettstyrt.

Sammensetning av valgkomite
Valgkomiteen ble i 2018 til dels fornyet. Jon Erik Grøholt ble valgt for 2 år, mens Lise Lind og
Cecilie Stray ble valgt for 2 år i 2017. To representanter er følgelig på valg i 2019. Styret
ønsker samtidig at sameiet må tilstrebe å ha en representant i valgkomiteen som tidligere
har sittet i sameiets styre, da komiteen således vil ha intern kompetanse om styrets arbeid
på et detaljert nivå. En slik kunnskap er vesentlig for å kunne forklare nye styremedlemmer
innholdet i og omfanget av styrets arbeid.
Styret tar nå også initiativ til at valgkomiteen får en ekstra oppgave som går hånd-i-hånd
med det de gjør for å finne medlemmer til styret. Det er ikke uvanlig at en valgkomite også
nominerer kandidater til sin egen komite, og dette mener vi også hos oss vil være en praktisk
og god løsning. Det er ikke hensiktsmessig at både styret og valgkomiteen skal henvende seg
til seksjonseiere for å diskutere et potensielt engasjement, det bør gjøres av en og samme
gruppe. Dette reflekteres nå i det nye mandatet som legges frem for godkjennelse i
årsmøtet.

Praktiske saker som har vært behandlet gjennom året
Samarbeid med Solid
Det har gjennom 2018 fortsatt vært en del punkter som har stått igjen i forholdet til Solid
men de er nå redusert ned til de følgende punkter ved slutten av året 2018:

-

Lekkasje i trapp mellom A og B som utgjør en HMS risiko
Plast sikkerhetsvegg ved nedkjørsel til garasje må skiftes til glass

Vegetasjon på tomten og annet arbeid i parken
I begynnelsen av mars måned 2018 ble det planmessig tatt ned flere trær på tomten. Det
gamle tuntreet som var døende ble felt etter befaring med og tillatelse av Bærum Kommune,
det samme gjaldt to andre døde trær mot naboen i syd. Ut over dette ble 4 andre trær som
stod på listen over trær vi kan felle, også fjernet. Ett tre vi hadde gitt beskjed om skulle bli
tatt, ble dessverre ikke tatt den gangen men er fjernet i februar 2019. (tre merket 3F). Et
almetre i syd er angrepet av almesyken og døende og det har vi også fått tillatelse til å fjerne
(ble fjernet i februar 2019).
Busker i skråningen øst for bygg C ble kraftig beskåret og mer enn det vi ønsket på et par
steder. Dette ble påpekt og reklamert for til ABVK og alt arbeidet ble som en konsekvens
gjort uten kostnad for oss.
Hagegruppen har nok en sesong utført en dugnad som vi alle nyter godt av. Deres mandat er
å gjøre det beste ut av beplantning i bed og krukker samt drift av kompostanlegget. Som en
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takk for innsatsen ble det bevilget inntil kr 5.000 for sesongen til sosiale tiltak internt for
gruppen.

Vedlikehold av sameiets parkområde
Dette temaet ble diskutert våren 2018 og styret har fortsatt arbeidet som tidligere skissert.
Beplantningen langs Maries vei er gjort, dessverre en del senere enn det styret jobbet for å
få til. Om noen planter ikke klarer seg gjennom vinteren på grunn av sen planting, vil
leverandøren erstatte disse i 2019.
Skråningen vest for bygg B har styret valgt ikke å gjøre noe med etter sterke råd fra vår
gartner, spesielt på grunn av dårlig grobunn. Her ble det i sin tid kun sprøytet på med et
vekstfremmende middel på bar jord og steinbunn. Om noe skulle vært gjort ville det
innebære terrassering og påfyll av store mengder jord, og kostnader anslått til mellom
300.000 og 450.000 hvilket styret ikke kan forsvare å innstille på.
Skiltingen er det ikke gjort noe med, men vil bli gjennomført i løpet av første del av 2019.
Klatrehortensia ved gjerdet mot p-plass er forskjøvet til sommer 2019 og vil da bli plantet og
tilført ny jord. Det samme gjelder klatrehortensia opp langs galvanisert trapp i nord.

Forholdet til naboer i området
Vi har dessverre opplevd at noen ikke respekterer sameiets private karakter og lever i en
fortid da eiendommen var en næringstomt og mer åpen for fri ferdsel og bruk. Sameiet er nå
over 5 år gammelt og styret har sakte men sikkert satt både drift og utvikling i system og vi
gjør det vi mener er rett og rimelig for våre 94 seksjonseiere og deres interesser. Vi har
allikevel våre omgivelser i tankene og ønsker så absolutt et godt naboskap, men vi kan ikke la
enkeltindivider herje med oss og sette sine egne vilkår til skade for våre eiere og vår store
park.
Tidligere ble skilt fjernet, noen ble tagget og så ble 4 av våre nye busker dratt opp med roten
og kastet. Samtidig ser vi at eiendommen blir brukt slik den enkelte i nabolaget selv ønsker,
og denne ubalansen kan være uheldig. Vi rives mellom flere krefter hvorav de juridiske på
den ene siden krever at eiendommen er lukket for allmenheten, bortsett fra en regulert
offentlig sti i nord. På den andre siden har vi ikke til hensikt å legge ut selvskudd, men må
forvente at alle respekterer at eiendommen er privat og at de ikke tar seg til rette.

HMS
HMS har vært et punkt på agendaen til styret ved hvert eneste møte. Mange av de HMSpunktene som er verdt å nevne denne gangen er en gjentakelse fra tidligere år fordi de er
viktige:
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1. Brannslukkere i leilighetene. Det er seksjonseiers eget ansvar å sørge for at denne til
enhver tid er i god stand og at service gjennomføres. Plassering av brannslukker er
viktig, i eller umiddelbar nærhet av soverom er anbefalt.
2. Det er viktig at hver og en seksjonseier går gjennom Boligsjekken fra Gjensidige og
forsikrer seg om at de punktene som nevnes blir håndtert på en god måte. Disse
punktene er den enkelte seksjonseiers ansvar ene og alene. Dokumentet er sendt ut
tidligere, men kan også finnes i Lettstyrt ved å søke på: HMS eller Boligsjekken.
3. HMS og Varslingsrutiner. Relevante telefonnumre er sendt ut til alle og det anbefales
at vedlegget som ble sendt ut den 4. januar 2017 skrives ut og henges opp
eksempelvis på innsiden av en garderobedør. De ligger også lett tilgjengelige på våre
hjemmesider under Nødnumre.
4. Ved muren langs nedkjørsel til garasjen er det kommet opp et ekstra felt med glass
og beskyttelse da det her var fare for at barn kunne klatre opp og falle ned. Det ble
bekostet av Solid.
5. Trappen mellom A og B har vært omtalt i Oppslag. Den kan bli isete ved spesielle
værforhold, og alle må vise forsiktighet når de går i trappen. Advarsel er festet på
trappevangene, ytterligere ett lys er montert og andre tiltak vil bli vurdert.
6. Avtale med Securitas for daglig sikkerhetskontroll fortsetter å løpe.
7. Vår kameraovervåkning av trafikk i garasjen har vi hatt bruk for en gang i løpet av
året.
8. For øvrig er andre HMS-relaterte og NYE serviceavtaler på plass for: felles elektrisk
anlegg, sprinkler, branndører og røykluke i øverste etasje i nr. 22. Serviceintervaller
for kontroll av mathus for rotter og mus er utvidet til 4 besøk i året.
9. Internkontroll i Boligsameiet Maries vei er et dokument som belyser vår
internkontroll slik styret har oppfattet kravene. Den ligger i revidert utgave på våre
hjemmesider (søk interkontroll eller HMS)
10. Styret har uttrykt en NULLTOLERANSE for lagring og oppbevaring av møbler, lys etc. i
ganger og utenfor eller ved siden av inngangsdøren til leiligheten. Dette er en
permanent instruks som vi innstendig må be alle om å etterleve. Forholdet er også
påpekt av brannvesenet.
11. Bilkjøring i garasjen må gjøres med STERKT redusert fart da både barn, dyr og voksne
ferdes der mellom parkerte biler og kan veldig fort komme ut i midtfeltet.
12. Bilkjøring ute men innenfor vårt eget område må også gjøres i sakte fart. Området
ved avfallsanlegget kan være spesielt glatt om vinteren, og veien før rundkjøringen er
både trang og glatt.
13. Trappen i nord og den offentlig regulerte stien nedenfor er glatt og farlig om
vinteren. Utbedring av denne er diskutert og vil bli gjennomført i 2019. Det ble søkt
om støtte fra kommunen, men søknaden ble avslått.
Sameiets HMS mål er som tidligere beskrevet:
Sameiet skal ikke oppleve skader på personer eller natur som følge av sin aktivitet.

Boligsameiet Maries vei
Maries vei 22, 1363 Høvik

mariesvei@mail.lettstyrt.no
www.mariesvei-hovik.no

SIDE 7

Org. nr. 911 838 923

Boligsameiet Maries vei
HMS-arbeidet skal planlegges, utøves og prioriteres på lik linje med vedlikehold,
service og økonomi. Sameiet skal revidere eksisterende internkontrolldokumentasjon
hvert år, og HMS skal fortløpende være et punkt på styrets agenda.
Risikovurdering, handlingsplan og rutiner for avviksbehandling skal være utarbeidet
og holdes oppdatert.

Skjeggkre / sølvkre i leiligheter og boder
Dette temaet har tidligere vært oppe og styrets konklusjon har vært annonsert senest i
Styrets beretning for 2017. Det er også på Lettstyrt presentert et insektmiddel som kan
brukes, og i den grad man ser insektene på kjellernivå vil vi tipse om at dyrene høyst
sannsynlig kommer fra nærliggende boder hvor det også er mye kartongemballasje fra nær
og fjern. Det er at klart ansvar som påhviler hver og en seksjonseier å gjøre den lokale
bekjempelse av disse dyrene som vi dessverre må regne med blir en del av vår hverdag.
Lokal bekjempelse kan eksempelvis bestå av Trinol super Permetrin spray, skjeggkrefeller
langs lister og døråpninger og ikke minst å fjerne pappemballasje (fra boder) som ofte
kommer fra utlandet og ikke usannsynlig har med seg dyrene. Ifølge våre medier, er det også
et nytt produkt for bekjempelse av dyrene på vei som visstnok er effektivt. Et navn vi har
fanget opp er Advion Cockroach som kan kjøpes på nettet.
Det er lansert en teori om at dyrene beveger seg fra leilighet til leilighet, noe vi ikke slutter
oss til. Vi har også fått en beskrivelse av veggene mellom leilighetene og det er svært
usannsynlig at spredning mellom leilighetene er årsak. Entreprenør skriver dette:
Av hensyn til lydkravene i prosjektet Maries vei, er det utført svært god tetting mellom de
ulike boenhetene. Som skille mellom boenhetene er det bygget opp lydvegger av 2 ganger
dobbel gips, med luftespalte i midten, og det er fuget i overgang tak, vegg og himling.
Lydveggene er altså bygget lufttette, og leilighetene er til og med trykktestet av hensyn til
lydkravene.

Vannansamling foran B bygget
Det følgende Oppslaget ble sendt ut den 13. januar 2019:
I det ordinære årsmøtet i 2018 ble styret bedt om å fremlegge en plan for å avhjelpe
vannansamlingen foran B bygget. Dette gjør vi nå etter å ha innhentet et tilbud fra ABVK og
deres entreprenør. Den foreslåtte løsningen går på å legge dreneringskanaler KUN foran
hver oppgang i B bygget (29 meter totalt) eller alternativt foran HELE bygget (ca. 100 meter)
og rundt ved nr. 38. Det vil måtte skjæres/graves kanaler på tvers frem mot eksisterende
kummer, og det må legges varmekabler hele veien med styringssystemer. Kostnaden er
rundt 300.000 for det korte alternativet mens den går opp til rundt 410.000 for det lengste
alternativet. Styret har ikke forhandlet om dette ei heller innhentet andre tilbud. Om man
skulle gjort noe, måtte også Solid og/eller Bærum Rør bli involvert med ekstra kostnader
(forprosjekt) fordi vi ikke kan risikere skade på eksisterende membraner og rørføringer.
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Styrets innstilling er at nytten er for liten i forhold til kostnaden og risikoen for stor for at
resultatet ikke vil fungere. Styret innstiller derfor på at tiltaket ikke gjennomføres.

Automatiserte dører i garasjen
I det ordinære årsmøtet i april 2018 ble det stilt spørsmål om kostnad for å automatisere
dørene som er tunge. Dette ble besvart i et Oppslag den 17. august. Det sittende styret har
ikke planlagt å gjøre noe mer med dette, men vi må alle allikevel være klar over at dette blir
mer relevant for hvert år som går og vi blir eldre. Kostnadsanslaget er ikke tatt med i en grov
skisse over fremtidig vedlikehold eller oppgraderingsbehov, men kan heller ikke glemmes.
Om en enkelt beboer har behov å automatisere de tunge dørene, vil styret foreslå at man tar
kontakt med NAV og forhører seg der om mulighet for økonomisk bistand og eventuelt
fremgangsmåte.

Styrets kommentarer til regnskapet for 2018
De følgende kommentarer kan tillegges regnskapet:
1. Konto 6320/21 - Kommunale avgifter er noe høyere enn budsjettert noe som henger
sammen med at vi har brukt 9.300 kbm vann i motsetning til 8.000 kbm budsjettert
2. Kontiene 6600/6610 – Vedlikehold bygninger ute/inne er 673.000 høyere enn
budsjettert på grunn av arbeidet som ble gjennomført i sommer
3. Konto 6750 er ført med honorar til OBOS for deres arbeid med årets vedlikehold. På
grunn av feil i deres første kostnadsanslag og kontraktens ordlyd ble også honoraret
rundt 55.000 høyere etter en forhandlingsrunde.

Ytterligere detaljer om 2018 vedlikeholdet
Da styret gjorde budsjetteringen for 2018, ble 2 punkter fra OBOS Vedlikeholdsnøkkel
vurdert og inkludert som var Overflatebehandling kledning øverste etasje (kr. 195.000) og
Flekkmaling (kr. 40.000). Avrundet ble dette kr. 250.000 mot konto 6600.
Da detaljeringen av vedlikeholdsarbeidet startet våren 2018, kom imidlertid de følgende
punkter frem på papiret som ikke i sin helhet var inkludert i OBOS sin vedlikeholdsnøkkel:
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Punktene som er nummerert 2 og 6 ble etter hvert fjernet mens oljearbeid av alle
treplattinger i 1ste etasje ble inkludert. Disse er sameiets ansvar, og da noen allerede hadde
begynt å olje på privat initiativ fant styret det korrekt å inkludere tiltaket i sameiets arbeid
for 2018.
Her følger for øvrig et detaljert tilbud som også ble de faktiske kostnadene vi endte opp
med:

Med vennlig hilsen
Styret
Boligsameiet Maries vei
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Resultatregnskap
Boligsameiet Maries Vei
Regnskap
2018

Budsjett
2018

Regnskap
2017

Budsjett
2019

3 406 362
907 024
4 313 386

3 406 100
905 100
4 311 200

3 274 356
894 861
4 169 217

3 649 500
778 900
4 428 400

285 250
466 549
2 284 739
1 528 998
247 232
271 323
26 799
5 110 891

285 300
420 000
1 598 000
1 502 900
175 000
263 000
45 000
4 289 200

285 250
359 969
1 073 432
1 470 739
307 809
260 731
35 037
3 792 966

302 400
497 000
1 361 000
1 501 700
156 000
292 000
42 600
4 152 700

-797 505

22 000

376 251

275 700

52 908
1 941

45 000
0

53 955
0

40 000
0

50 968

45 000

53 955

40 000

Årets resultat

-746 537

67 000

430 205

315 700

Overføringer
Overført annen egenkapital
Sum overføringer

-746 537
-746 537

0
0

430 205
430 205

0
0

Note
Driftsinntekt. og driftskostn.
Andel felleskostnader
Andre inntekter
Sum driftsinntekter
Personalkostnader
Kommunale avgifter
Vedlikehold
Driftskostnader
Honorarer
Forsikring
Andre kostnader
Sum driftskostnader

2

3
4
5
6
7
8

Driftsresultat
Finansinntk. og finanskostn.
Finansinntekter
Finanskostnader

9

Netto finansresultat

Boligs am e ie t M arie s Ve i

Org.nr. 911838923
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Noter til årsregnskapet
Note 1 Regnskapsprinsipper
Generelt
Regnskapet er utarbeidet i overenstemmelse med regnskapsloven og god regnskapsskikk
i Norge. Regnskapet bygger på historisk kost-prinsippet. Inntekter er inntektsført når de er
opptjent. Kostnader sammenstilles med og kostnadsføres med tilhørende inntekt.
Regnskapet er satt opp basert på fortsatt drift.
Vurderingsregler
Kortsiktige fordringer/gjeld er vurdert til laveste/høyeste av pålydende og virkelig verdi.

Note 2 Andre inntekter

Leie Av Grunn
Garasje
Kabel-TV
Andre inntekter
Sum

Regnskap
2018
39 259
286 200
566 365
15 200
907 024

Budsjett Regnskap
2018
2017
39 000
38 789
286 200
281 700
568 900
562 872
11 000
11 500
905 100
894 861

Budsjett
2019
40 000
286 200
441 700
11 000
778 900

Andre inntekter gjelder i 2018 portåpnere og brøyting for naboer av felles vei.

Note 3 Personalkostnader

Styrehonorar
Arbeidsgiveravgift
Sum

Regnskap
2018
250 000
35 250
285 250

Budsjett Regnskap
2018
2017
250 000
250 000
35 300
35 250
285 300
285 250

Budsjett
2019
265 000
37 400
302 400

Styret har budsjettert med 3 x kr 5 000,- i honorar til valgkomiteen for 2019.
Selskapet har ingen ansatte og har dermed ikke plikt til å etablere OTP-ordning.
Det er ikke gitt lån til ansatte eller styremedlemmer.

Note 4 Kommunale avgifter

Renovasjon
Vann / avløp etter forbruk
Sum

Regnskap
2018
170 053
296 496
466 549

Budsjett
2018
165 000
255 000
420 000

Regnskap
2017
119 479
240 490
359 969

Budsjett
2019
184 000
313 000
497 000
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Note 5 Vedlikehold

Vedlikehold bygning utv.
Vedlikehold utearealer
Vedlikehold bygning innv.
Vedlikehold og drift heis
Vedl. nøkler, låser, skilt
Vedlikehold VVS
Vedlikehold elektro
Lyspærer, lysrør etc.
Vedlikehold garasjeanlegg
Vedl.hold ventilasjon
Brannsikkerhet, sprinkling
Vedl./drift gassanlegg
Diverse vedlikehold
Sum

Regnskap
2018
972 998
533 375
0
163 155
5 279
69 540
77 952
5 188
189 172
64 644
82 235
121 202
0
2 284 739

Budsjett Regnskap
2018
2017
250 000
23 257
550 000
452 635
50 000
4 319
180 000
189 762
50 000
9 584
85 000
77 441
36 000
38 561
10 000
7 763
200 000
78 182
67 000
64 644
0
0
120 000
119 234
0
8 050
1 598 000 1 073 432

Budsjett
2019
100 000
525 000
0
217 000
30 000
37 000
30 000
5 000
125 000
70 000
107 000
115 000
0
1 361 000

* Vedlikehold bygining utvendig 2018: Kr 951 126,- gjelder malerarbeider
** Vedlikehold utearealer 2018 – de største postene:
Fast avtale utomhusanlegg ABV:
kr 229 750,Planting av hekk:
kr 177 890,Felling av trær:
kr 41 250,-

Note 6 Driftskostnader

Strøm fellesanlegg
Renhold
Matteleie
Annen renovasjon
Skadedyrkontroll
Snebrøyting, strøing, m.m.
Driftsmaterialer
Vakthold og sikkerhet
Utrykning
Vaktmestertjenester
Data- Og Kontorutstyr
Aviser Tidsskrifter
Hjemmeside/internett
Porto
Kabel-TV
Sum

Regnskap
2018
166 846
261 422
64 314
44 298
2 117
94 534
0
127 869
0
179 300
4 186
0
12 375
2 809
568 929
1 528 998

Budsjett Regnskap
2018
2017
120 000
108 910
265 000
247 122
67 500
63 663
70 000
79 848
2 500
2 049
65 000
63 489
0
143
115 000
111 364
0
1 875
200 000
195 828
5 000
0
1 000
800
20 000
18 651
3 000
8 135
568 900
568 862
1 502 900 1 470 739

Budsjett
2019
220 000
268 000
70 000
60 000
7 500
85 000
0
132 000
0
195 000
4 500
0
15 000
3 000
441 700
1 501 700
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Note 7 Honorarer

Revisjon
Forretningsførsel
Ekstraarbeid forr.fører
Konsulenttjenester
Sum

Regnskap
2018
15 625
120 000
12 232
99 375
247 232

Budsjett Regnskap
2018
2017
15 000
13 750
120 000
110 000
0
9 875
40 000
174 184
175 000
307 809

Budsjett
2019
16 000
123 000
7 000
10 000
156 000

Revisors honorar gjelder i sin helhet revisjon av årsregnskap.
Konsulenttjenester 2018: Gjelder i hovedsak teknisk forvaltning ved OBOS prosjekt

Note 8 Andre kostnader

Regnskap
2018
1 550
0
14 122
1 354
5 525
4 248
26 799

Budsjett Regnskap
2018
2017
0
1 740
3 000
1 696
7 000
4 000
20 000
1 144
5 000
6 184
10 000
20 273
45 000
35 037

Budsjett
2019
1 600
0
5 000
20 000
6 000
10 000
42 600

Regnskap
2018
Renteinntekter kunder
194
Bankrenter
15 558
Kundeutbytte Gjensidige (forsikring)
37 157
Sum
52 908

Budsjett Regnskap
2018
2017
0
0
15 000
17 859
30 000
36 096
45 000
53 955

Budsjett
2019
0
10 000
30 000
40 000

Kontingenter
Styre- og sameiermøter
Styreutgifter
Dugnader, Tilstelninger
Bankomkostninger
Diverse kostnader
Sum

Note 9 Finansinntekter

Note 10 Andre fordringer

Forskuddsbet. kostnader
Sum

Regnskap
2018
108 683
108 683

Regnskap
2017
97 309
97 309

Regnskap
2018
440 438
1 311 270
1 751 708

Regnskap
2017
1 516 874
1 296 362
2 813 236

Note 11 Bankbeholdning

Dnb 1503.48.05617
97752654046 Pla.konto
Sum
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Note 12 Egenkapital

Egenkapital 01.01.18
Årets resultat
Overføres fra vedlikeholdsfond
Egenkapital pr 31.12.18

Annen EK

Vedlikeh.fond

Sum EK

986 805
-746 537
746 000
986 268

1 400 000

2 386 805
-746 537
1 640 268

-746 000
654 000

I eierseksjonssameier føres ikke verdien av bygget (boligene) i balansen. Årsaken er at
den enkelte sameier, og ikke selve sameiet, står som eier av boligene. Dette medfører at
all rehabilitering, også den delen som anses som påkostning, kostnadsføres fortløpende i
den perioden arbeidene utføres. Eventuelle verdiøkninger som følge av tiltakene tilfaller
den enkelte sameier uten at det føres i sameiets balanse.
Regnskapet er satt opp under forutsetningen om fortsatt drift.

Note 13 Fyringsregnskap

Innbetalt. akonto varmt vann/oppv.
Gassbeholdning
Strømkostnad, oppvarming v.-vann
Servicekostnader / Techem
Sum til gode seksjonseiere 31.12

Regnskap
2018
377 464
-79 376
-243 776
-38 336
15 976

Regnskap
2017
377 464
-29 962
-215 028
-38 540
93 934

(siden posten er en netto gjeldspost i balansen, har beløpene omvendt fortegn)
Kostnader forbundet med oppvarming og tappevann avregnes hvert år pr. 30.04.
Forbruk gass avleses og avregnes årlig.

Likviditetsoversikt
Bankbeholdning 31.12.18
Kortsiktige fordringer 131.12.18
Kortsiktig gjeld 31.12.18
Arbeidskapital pr. 31.12.18
Budsjettert resultat 2019
Zaptec - infrastruktur lading
Antatte innbetalinger tilkobling ladestasjon i 2019
Beregnet arbeidskapital pr 31.12.19

kr

kr

1 751 708
142 228
-253 667
1 640 269
315 700
-430 000
90 520 20 stk.
1 616 489

Kostnad til infrastruktur lading vil ikke bli kostnadsført, men ført i balansen som en
eiendel. Den vises derfor ikke i budsjettet for 2019.
Posten vil bli redusert ettersom seksjonseiere kobler seg opp og betaler sin andel av
kostnaden.
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Uavhengig revisors beretning
Til årsmøtet i Boligsameiet Maries vei

Uttalelse om årsregnskapet
Konklusjon
Vi har revidert årsregnskapet til Boligsameiet Maries vei som viser et underskudd på kr 746 537.
Årsregnskapet består av balanse pr. 31. desember 2018, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne
datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.
Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et
rettvisende bilde av sameiets finansielle stilling per 31. desember 2018, og av dets resultater for regnskapsåret
avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.
Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført.revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de
internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er
beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik
det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene.
Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår
konklusjon.
Øvrig informasjon
Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av årsrapport, men inkluderer ikke
årsregnskapet og revisjonsberetningen.
Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige
informasjonen.
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å
vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, kunnskap
vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig
feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig
feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.
Styret og forretnings/ørers ansvar for årsregnskapet
Styret og forretningsfører er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter,
herunder 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 selskapets evne til fortsatt drift og
opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for
årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.
Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som
inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en
revisjon utført i samsvar med 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 vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet
kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet. For videre
beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger.
Medlem av Den norske Revisorforening
Org.nr:: NO 984 445 180 MVA

Pb. I 58. I 541 Vestby
Tlf 64 95 56 50

Bankgiro: I 080. I 8.98225
E-post: lars- erik@moltzau-revisjon.no SIDE 17
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Uttalelse om øvrige lovmessige krav
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 selskapets
regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.
Andre forhold
Budsjettallene som fremkommer i årsregnskapet er ikke revidert.

Vestby, 29. mars 2019

Z:�
Moltzau Revisjon AS

Registrert revisor
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Styrets planer for 2019
I tillegg til den ordinære driften av sameiets eiendommer, planlegger styret å ha fokus på
følgende prosjekter i 2019:

Uteanlegget:
-

Rundkjøringen beplantes ytterligere slik at den fremstår grønnere. Tiltaket er
dessuten ment å bidra til redusert biltrafikk inn til rundkjøringen.
Konkret erstattes til sammen ca. 75m2 asfalt med plen, vest for inngang 20 og nord
for nr. 38 samt i hjørnet i rundkjøringen mot nord-vest. Dessuten omorganiseres
blomsterkrukker noe. Det vurderes også å etablere fartsdump i forkant av handicapparkeringen.

Det er lagt inn NOK 150.000 i budsjettet for 2019 til dekning av dette, men foreløpig overslag
indikerer at kostnaden for tiltakene kan bli noe lavere.
Bildene nedenfor illustrerer hvordan styret ser for seg den nye løsningen ved innkjøringen til
eiendommen vår.

-

-

Styret har diskutert å fjerne deler av gjerdet på østsiden av eiendommen. Gjerdet er i
en meget dårlig forfatning og svært mange av stolpene er rustet av nederst. Slik det
fremstår i dag er gjerdet svært lite representativt. Eventuell utbedring vil koste i
størrelsesorden ca. kr 500/lm. I tillegg vil rydding og bortkjøring utgjøre ca. kr 100/lm
+ mva. Fjerning av krattskogen kommer i tillegg eventuelt som dugnad.
Det er dog ikke avsatt penger i budsjettet for 2019 til dette formålet.
Det planlegges et begrenset antall nye skilt på eiendommen, dette med sikte på
forbedret informasjon til bil, sykkel og gå trafikken rundt og på eiendommen.
Budsjettkonsekvens: NOK 30.000.
Det vil bli plantet hortensia ved begge trappene fra vestsiden av B-blokken og opp til
øvre plan.

Boligsameiet Maries vei
Maries vei 22, 1363 Høvik
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-

Ny trapp erstatter murtrapp i skråningen ned mot Sarbuvollveien på nordsiden.
Trapper forlenges med et ca. 15 m langt gelender. Dette som et HMS tiltak med
budsjettert utgift NOK 70.000.
Uteanlegget vil forøvrig bli ivaretatt i samsvar med den praksis som har vært fulgt
tidligere år.

Garasjeanlegget og elbiler
-

-

-

-

Det er på det rene at det elektriske anlegget i sameiet ikke var prosjektert med sikte
på den utviklingen vi alle har sett i bruk av El-bil. Styret opplever et klart ansvar for å
tilrettelegge for at alle sameiere i fremtiden har mulighet for å lade minst en el-bil pr
eierseksjon.
Styret har innhentet tre tilbud på oppgradering av sameiets el-bil-anlegg med sikte
på at det prinsipielt skal kunne monteres lader på alle parkeringsplasser, i alt 159 stk
dvs. på 121 p-plasser i tillegg til de 38 p-plasser (28 leiligheter) som allerede har
tilgang til el-bil lader (Salto).
Det rimeligste tilbudet, og det som er blitt presentert og forklart på den beste måten
er på kr. 393.793 inkl. mva. Vi har lagt inn ca. kr. 37.000 for uforutsette elementer,
selv om vi ikke ser slike poster med dagens øyne. Kostnadene er tenkt fordelt slik det
skrives i saksdokumentet for denne saken. Sameierne må dessuten bekoste selve
laderen på sin egen p-plass, tilbudt til kr 21.000 ved umiddelbar bestilling og
sannsynligvis høyere etter hvert. Styret har diskutert og vurdert om kostnaden skal
belastes på alle 95 leilighetene, om den skal fordeles på anleggets 159 p-plasser
totalt, om den skal fordeles på de 121 p-plasser som ikke har lademulighet eller om
de skal fordeles på de resterende 68 leiligheter som ikke har lademulighet.
Konklusjonen er at det mest rettferdige er å fordele kostnaden slik det beskrives i
saksdokumentet. Denne modellen sikrer bla at totalkostnaden for tilgang til el-bil
lading ikke blir vesentlig forskjellig avhengig av hvilken el-bil lading som er valgt i
sameiet. Alle leiligheter som da i fremtiden skal selges, kan beskrives med
lademulighet.
Den ladekapasiteten vi nå legger opp til vil kunne gjøres med tilgjengelig el-kapasitet i
eksisterende inntaksstruktur.
Styret har vurdert søknad til Bærum kommune om økonomisk bistand på kr. 50.000
for etablering av anlegget. En slik søknad har frist 31/5 men den forutsetter også at vi
ikke inngår avtale med leverandør eller starter arbeidet med etableringen før tilskudd
er gitt. Vi ser derfor ikke at dette er en prosess som passer vårt sameie, da flere av
våre seksjonseiere venter på å få tilgang til lader allerede nå og ikke først i perioden
juni - august.

Man vil naturligvis spørre seg hvordan løsningen vil virke og koste i forbruk og her er en av
de løsningene vi ser på. Den koster den enkelte faktiske bruker kr. 240,- per år og 10% av
ladekostnaden per år. Eksempelvis kan en Tesla som går 15.000 km i året bruke 3.000 kwt
som med en strømpris på kr. 1,50 tilsvarer en kostnad til betalingsløsningen på kr. 450,pluss strøm og elavgifter naturligvis. Nøyaktig bruk av systemet vil bli forklart hver og en ved
installasjon av lader og igangkjøring.
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Overgang fra stikkontakt til elbil lader
Alle som enten tidvis eller permanent lader sin bil i garasjen ved hjelp av en stikkontakt, må
gå bort fra denne løsningen fra og med 31. august 2019. Fra 1. september vil det KUN være
anledning til å lade el-bil/hybridbil i garasjen gjennom en Zaptec ladeboks eller de
eksisterende Salto bokser. Dette er av flere grunner hvorav en er å kunne styre el-forbruket i
fellesskapet. En stikkontaktløsning er ikke lovlig for permanent lading, og den går på tvers av
en helhetlig HMS vurdering og vil altså ikke bli akseptert.

Planlagt vedlikehold av bygningsmassen og økonomistyring
Planlagt vedlikehold er arbeid som er nødvendig for å opprettholde kvaliteten på våre
bygninger, de tekniske installasjoner og sikre at bygningene og eiendommen for øvrig ikke
forringes og fungerer etter hensikten. Dette er en del av det pålagte ansvaret Styret i
Sameier har.
I styrets rapport som ble sendt ut i april 2018 kom det frem en oversikt over mye av det som
sameiet må forvente å gjøre noe med i årene fremover, og dette blir ikke her gjentatt. Mye
av arbeidet gjøres gjennom våre serviceavtaler og er følgelig en gjentagende driftskostnad.
I 2018 gjorde vi det vi varslet, men dessverre ble hele prosessen mye dyrere enn det OBOS
opprinnelig hadde indikert. Arbeidet ble avsluttet i begynnelsen av oktober, og
bygningsmassen fremstår igjen som velholdt og ensartet.
Det planlegges ikke vesentlige vedlikeholds-/utviklingsarbeider i 2019 utover det som
fremgår ovenfor.
Styret mener det er særs viktig at alle er klar over at ytterligere vedlikehold kommer de
nærmeste årene. Vedlikeholdsnøkkelen skisserer følgende mulige vedlikeholdsbehov i årene
fra og med 2020. (Dette er en illustrasjon på vedlikehold som vil gå utover det ordinære,
årlige vedlikehold og drift, som naturlig ligger i de løpende budsjettene).
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2020: Behandling av vinduer og balkongdører x 95
2021: Behandling av systemvinduer
2022: Behandling av teglstein mv
2023: behandling av cedertre
2024: Kontroll av alle inngangsdører mv
2025: Maling av trapperom og garasjer

kr 1 200 000
kr 100 000
kr 1 400 000
kr 600 000
kr 500 000
kr 1 000 000
-------------------Totalt
kr 4 800 000
============
Gjennom høsten 2019 vil styret gå i detalj på hvor mye som skal gjøres i 2020, og det er ikke
her og nå sagt at alt av vinduer og balkonger skal behandles neste år. Det er viktig for oss å
presisere at det vi her skriver er en illustrasjon, som imidlertid kan gi et resultat vi utover
høsten og de påfølgende årene må ta høyde for.
Ved utløpet av 2018, var sameiets egenkapital om lag kr 1,6 mill. For å dekke
vedlikeholdsutgifter som beskrevet ovenfor, må med andre ord ca. kr 3,2 million finansieres
over tidsperioden 2020-2025. Etter denne forutsetningen, vil sameiets egenkapital være nær
null ved utløpet av 2025.
Prinsipielt kan denne finansieringen skje på tre ulike måter:
a) Vedlikeholdsfondet tilføres kr 550 000 pr år i perioden. Dette kan skje ved at
fellesutgiftene økes med i underkant av kr 4,- pr mnd pr kvm bolig fra og med 2020.
b) Fellesutgiftene økes ikke utover det inflasjon og løpende årlig vedlikehold krever,
men det innkalles et kontantbeløp på gitte tidspunkter som dekker de nevnte kr 3.3
mill. Dette kan for eksempel skje ved innkalling av kr 2.0 mill. i 2022 og kr 1.2 mill. i
2024. Dette vil tilsvare hhv kr 169.- og kr 102,- pr kvm bolig de nevnte to årene.
c) Styret tar på vegne av sameiet opp banklån, for eksempel tilsvarende de beløp som
ble nevnt i punkt b). Vedlikeholdsutgiftene, med tillegg av renter, blir da å betale
etter at vedlikeholdet er utført. (Merk at rentenivået på lån til sameiet må forventes
å ligge klart høyere enn beste boliglånsrente i bank.)
Med mindre det gjøres et aktivt valg av finansieringsmodell, vil Sameiet sannsynligvis havne i
modell c) ovenfor. Styret anbefaler ikke dette, men mener den beste modellen er a) ovenfor,
og planlegger å legge til rette for den i fremtiden. Et vesentlig moment for modell a) er at
Sameiets styring vil oppfattes som veldrevet og fremtidsrettet av eventuelle utenforstående
interessenter. Dette er et viktig moment blant annet i forbindelse med verdivurdering av
sameiet og den enkelte seksjon.

HMS arbeid gjennom 2019
Lettstyrt er blitt utvidet med en HMS modul hvor alt som er relatert til administrativt HMS
arbeid vil bli logget. HMS er vi pålagt å gjøre i en rimelig stor og stadig større grad, og det vil
medføre et ikke ubetydelig arbeid i inneværende år og årene fremover. Litt av utfordringen
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er å kunne samle alt av aktiviteter, rapporter og tidsfrister og dette vil HMS modulen bidra til
på en god måte.

Ny mobilmast for ICE
Telemasten som står på nordsiden av eiendommen eies av Telia, men nå skal også ICE få
dekning. Det er to alternativer slik det kan tyde på, hvorav det ene er å øke høyden på
eksisterende mast med 10 meter til totalt 25 meter. Her har vi egentlig ingen innvirkning på
prosessen og hvis man (les: kommunen/myndigheter) bestemmer seg for dette så blir det
gjort med/uten vår godkjennelse ifølge konsulent Technogarden som vi har hatt møte med.
Men ICE vil muligens heller ha en antenne på taket her hos oss og forslaget er et feste på
heishuset i nr. 26. Den vil stikke 3,5 meter opp og blir lite synlig slik vi oppfatter dette. Herfra
vil antennen «skyte» signaler inn mot Holtekilen og innover i retning Plahteskogen. Vi er blitt
forsikret om at slike sendere og tilhørende signaler er totalt ufarlig for mennesker. På
inntektssiden kan den bety opptil kr. 50.000 for oss, men det er tidlig i prosessen og vi har
ikke tatt hensyn til dette i budsjettet.

Styrets kommentarer til budsjettet for 2019
1.
Felleskostnaden øker med kr. 2,25 per kvm boflate fra 1. juli. For en leilighet på
eksempelvis 120 m2 så representerer det en månedlig økning på kr. 270/mnd eller kr.
3.240/år
2.
Kabel-TV & internett har gått ned med kr 150/mnd fra 1. april hvilket representerer
en besparelse på kr. 1.800/året pr. seksjon
3.
Konto 6605 – rundkjøringen vil bli gjort grønnere ved at noe asfalt blir fjernet og
erstattet med gress. Stien i nord mot Sarbuvollveien vil bli oppgradert med en ny trapp og et
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rekkverk i ca. 15 meters lengde til å holde fast i om vinteren når det er glatt. I tillegg blir det
plantet klatrehortensia langs gjerdet ved parkeringsplassen og ved ståltrappen helt i nord.
4.
Konto 6630 – garasjen vil bli vasket i år.
5.
Konto 6690 – styret har budsjettert med en ny ZAPTEC ladestruktur i garasjen som vil
koste max 430.000. Kostnaden blir belastet slik sakspapirene forklarer.
6.
Konto 6780 – vakthold beholdes med 1 inspeksjon hver natt
7.
Konto 7711 – styret håper at noen vil påta seg ansvaret for en sommerfest i august
måned og har budsjettert med dette.
8.
Alle sameiets serviceavtaler og andre faste kostnader styret har liten
påvirkningsmulighet på, representerer til informasjon om lag 88% av budsjettets normale
kostnader. De resterende 12% er hva vi for øvrig velger å bruke på eiendommen og
bygningene samt små bufferbeløp her og der.

Kostnadstabell for vår felleskostnad per kvm/mnd

Felleskostnaden for 2018 var 24,87 pr. kvm når vi trekker ut de ekstraordinære
vedlikeholdsutgiftene som påløp gjennom året (ned fra 31,72 i tabellen over), og denne er
da sammenlignbar med de andre årene. Dette er altså en kostnad uten TV/internett, uten
oppvarming og uten leiekost for garasjeplass, men rene driftskostnader for bygg, park og
fellesanlegg.
Budsjettet for 2019 viser en tilsvarende kostnad på kr. 26,50 per kvm per måned.

Med vennlig hilsen
Styret
Boligsameiet Maries vei
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Vedlegg til sak 5 – Forslag om vedtektsendring, varamedlemmer til styret
Forslagstiller:

Styret

Flertallskrav:

2/3 av avgitte stemmer

Bakgrunn:
I forbindelse med årets forandringer i styresammensetningen, har vi gjort refleksjoner rundt
forenkling av strukturen som også kan ha en betydning for rekruttering. I et sameie av vår
størrelse, er det begrenset med mennesker som kan eller vil være med og 2 til 3 medlemmer
står hvert år på valg. I tillegg kommer 1 til 2 varamedlemmer som også har en
tjenesteperiode på 2 år. I 2019 er det 3 + 2 som er på valg, og dette kan generelt sagt være
en enda større utfordring enn «bare» 2 til 3 som skal rekrutteres. Sameiet har nå eksistert i 6
år, og den erfaring som styret har gjort tilsier at aktivitetsnivået og tiltaksnivået neppe øker
men holder seg på samme nivå i årene fremover.
Rent praktisk er et styre på 5 i et sameie med 94 eiere tilstrekkelig (5,3%) for å ivareta
bredden på innspill i diskusjoner og også det praktiske arbeidet som skal gjøres. Styret
mener derfor, og vil fremme et forslag om, at våre vedtekter paragraf 11 og 1ste avsnitt
forandres og heretter sier:
Sameiet skal ha et styre som består av 5 medlemmer som velges av årsmøtet. Styrets
leder velges særskilt. Styremedlemmer tjenestegjør 2 år, om ikke annet besluttes av
årsmøtet. Tjenestetiden opphører ved avslutningen av det ordinære årsmøtet i det
året tjenestetiden utløper.
Basert på den erfaring vi har i vårt sameie og den arbeidsmengden vi har, så er det
tilstrekkelig med en sammensetning som styret foreslår og vi ber om tilslutning for dette.
Forslag til vedtak:
Vedtektenes § 11 (1) som i dag lyder:
Sameiet skal ha et styre bestående av 5 medlemmer og 2 varamedlem som velges av
årsmøtet. Styrets leder velges særskilt. Styremedlemmer og varamedlemmer tjenestegjør 2
år, om ikke annet besluttes av årsmøtet. Tjenestetiden opphører ved avslutningen av det
ordinære årsmøtet i det år tjenestetiden utløper.

endres til:
Sameiet skal ha et styre som består av 5 medlemmer som velges av årsmøtet. Styrets
leder velges særskilt. Styremedlemmer tjenestegjør 2 år, om ikke annet besluttes av
årsmøtet. Tjenestetiden opphører ved avslutningen av det ordinære årsmøtet i det
året tjenestetiden utløper.
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Vedlegg til sak 6 –Forslag om vedtektsendring, omtale av valgkomite
Forslagstiller:

Styret

Flertallskrav:

2/3 av avgitte stemmer

Bakgrunn:
Valgkomiteen står omtalt i vedtektene under paragraf 8 – Årsmøter. Men vi kan ikke finne
annen omtale og det bør derfor på dertil egnet sted stå noe slikt:
Valgkomiteen
Valgkomiteens oppgave er å finne kandidater til styret i Boligsameiet Maries vei.
Valgkomiteen består av 3 personer, som innstilles av valgkomiteen og velges av årsmøtet.
Komiteens medlemmer velges for to år av gangen. Gjenvalg er mulig.
Årsmøtet vedtar instruks for valgkomiteen.
Forslag til vedtak:
Følgende punkt legges til sameiets vedtekter:
Valgkomiteen
Valgkomiteens oppgave er å finne kandidater til styret i Boligsameiet Maries vei.
Valgkomiteen består av 3 personer, som innstilles av valgkomiteen og velges av
årsmøtet. Komiteens medlemmer velges for to år av gangen. Gjenvalg er mulig.
Årsmøtet vedtar instruks for valgkomiteen.
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Vedlegg til sak 7 – Forslag til instruks for valgkomiteen
Forslagstiller:

Styret

Flertallskrav:

Vanlig flertall

Forslag til vedtak
Årsmøtet vedtar følgende instruks for valgkomiteen i Boligsameiet Maries vei
1. I forkant av hvert årsmøte skal valgkomiteen utarbeide et forslag til styre og valgkomite til
Boligsameiet Maries vei.
2. Valgkomiteen skal jobbe etter følgende retningslinjer for å finne kandidater:
A. Kandidaten bør være engasjert og interessert i å fremme sameiets interesser
B. Kandidatene bør være godt kvalifisert eller motivert for å sette seg inn i relevante
rammebetingelser for sameiet
C. Det bør være kjønnsmessig balanse i styret
D. Det bør være balanse mellom boligsameiets tre bygg
E. Kandidatene bør kunne jobbe godt sammen
F. Det bør tas hensyn til at både styret og valgkomiteen begge får en viss kontinuitet, og at
det skjer en gradvis fornyelse.
3. Før forslag til styre utarbeides, skal valgkomiteen:
A. Kontakte det eksisterende styret og forhøre seg om hvem som er interessert i gjenvalg.
B. Sende ut henvendelse til alle beboerne og forhøre seg om hvem som er interessert i verv.
C. Vedlegge valgkomiteens instruks i henvendelsen til alle beboerne.
4. Beboerne har også rett til å sende inn begrunnede forslag til valgkomiteen om hvem de
gjerne ser som medlemmer.
5. Valgkomiteen anbefales å kontakte den man ønsker å innstille som leder, for å diskutere
hvilke andre personer vedkommende kan tenke seg å ha med i styret.
6. Valgkomiteen er ikke forpliktet til å foreslå kandidater ut fra andre beboere eller sittende
styres ønsker, men står fritt til å utarbeide sitt forslag ut fra kriteriene oppgitt i punkt 2, og
uavhengig av eventuelle tilbakemeldinger i forhold til punktene 3A og 4.
7. Ingen kan innstilles som kandidater til verv uten å være forespurt og å ha sagt seg villig til å
stille til valg.
8. Valgkomiteens innstilling med kort bakgrunnsinformasjon om kandidatene skal være klar
tidlig nok til at den kan sendes sammen med sakspapirene til årsmøtet.
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Vedlegg til sak 8 –Tilrettelegging av infrastruktur for lading av el-bil i garasjen
Forslagstiller:

Styret

Flertallskrav:

Vanlig flertall (se begrunnelse nedenunder)

Bakgrunn:
Sameiet har etter bestemmelsene i eierseksjonsloven av 2017 plikt til å legge til rette for lading av elbil. Huseiernes Landsforbund uttaler:
«Fra 1. januar 2018 kan en seksjonseier som disponerer en parkeringsplass kreve å få anlegge
ladeplass for elbil og ladbare hybridbiler, og styret kan bare nekte dette hvis de har saklig
grunn for det.»
Den utviklingen som har skjedd de siste årene har gått raskere enn noen kunne forutsi, og det
oppleves som om behovet for elbillading er økende. Styret mener det nå er nødvendig at sameiet
tilrettelegger for slik lading av følgende årsaker:
- Det er behov for samlet og ordnet tilrettelegging for uttak av strøm fra fellesanlegg i
garasjen.
- Det er behov for tilrettelegging for at alle seksjoner får mulighet til lading innenfor det som
er tilgjengelig strømkapasitet i garasjen og som gir en optimal og rettferdig ressursfordeling
mellom seksjonseierne
- En forberedt mulighet for lading er attraktivt ved salg av seksjonene
- En samlet infrastruktur tilgjengelig for alle medfører likebehandling av seksjonseierne
- En organisering vil klargjøre ansvar ifm vedlikehold og senere oppgradering.
Opprinnelig var ikke garasjen tilrettelagt for lademuligheter for el-bil, men allerede i dag har sameiet
28 seksjoner som har benyttet retten til å montere lading for egen regning. 67 seksjoner har pr i dag
ikke slik mulighet.
Styret ser imidlertid at det nå er nødvendig å tilrettelegge en ny og annerledes infrastruktur slik at de
som ønsker det, kan få muligheter for lading av el-bil. Hvis dette ikke gjøres, vil det medføre svært
uoversiktlige og uhensiktsmessige installasjoner med blant annet et ‘kaos’ i forhold til hulltakinger og
ledningsføringer, tilknytninger, fremtidig vedlikehold og fordeling av felles ressurser.
Styret har i sin vurdering konkludert med, og anbefaler for årsmøtet, at sameiet nå installerer en ny
infrastruktur slik at de som fremover ønsker lademulighet kan få en slik tilkopling. Flere seksjoner har
mer enn en garasjeplass, men styret anbefaler at det inntil videre kun legges opp til en lademulighet
pr seksjon.
Kostnadsfordeling
Det vil etter styrets mening ikke være rettferdig at de som allerede har installert sine ladere, må
knytte seg til den felles infrastrukturen nå, men kan beholde de laderne de har i dag. Likevel må
infrastrukturen dimensjoneres slik at de i fremtiden kan knytte seg til denne.
Styret anbefaler at det tilrettelegges en infrastruktur hvor hver seksjon får mulighet for montering av
en ladestasjon, uavhengig av hvor mange garasjeplasser man disponerer. Av denne grunn vil det
være rettferdig at kostnadene deles likt pr seksjon.
Når det gjelder den enkeltes ladestasjon, vil ikke disse bli montert før den enkelte ber om tillatelse,
og kostnaden må da bæres av den enkelte seksjonseier. Monteringen må gjøres av leverandøren
Lefdal.
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De som allerede har installert Salto lader, eller de som enda ikke trenger en ladeboks vil ikke måtte
betale for infrastrukturen nå, men vil bli belastet for opprinnelig infrastrukturkostnad pluss Norges
Banks rente pluss 2,5% fra installasjonstidspunktet når oppkobling av ladeboks gjøres.
Det er innhentet ulike tilbud fra installatører, noe som er redegjort for i styrets årsrapport.

Hvilket flertallskrav er nødvendig?
Huseiernes Landsforbund har også vurdert hvilke flertallskrav som stilles. De uttaler:
«Vi mener at en oppgradering av det elektriske anlegget må anses å være innenfor
vanlig forvaltning i et sameie. Lading av elbiler vil bli mer og mer vanlig, og alle
sameier må etter hvert forholde seg til dette. Derfor er vi også av den oppfatning at
kostnadene til en ladeinfrastruktur også må ligge innenfor alminnelig forvaltning.
Legger man det til grunn vil det være tilstrekkelig med alminnelig flertall. Vi anbefaler
at en slik avgjørelse tas av årsmøtet.»
Videre understreker huseierne Landsforbund:
«Når sameiet har kommet frem til hvordan man skal løse ladeutfordringene må sameiets
vedtekter endres i tråd med vedtaket, slik at det fremkommer hvordan ladeplasser blir fordelt
og hvilke kostnader som påløper.»

Forslag til vedtak – punktene 1-9 behandles samlet og voteres over som en sak:
1
Årsmøtet gir sin tilslutning til at det installeres felles infrastruktur for lading av elbil og ladbare hybrider i henhold til styrets anbefaling om valg av teknisk løsning, i
sameiets garasje.
2

Anlegget tilrettelegges for en ladestasjon for hver boligseksjon, uavhengig av hvor
mange garasjeplasser seksjonen disponerer.

3

Kostnadene for infrastrukturen deles mellom seksjonseierne med like deler, 1 del
for hver seksjon, i alt 95 deler.

4

De seksjonseierne som i dag har egen lader (Salto) og som en gang i fremtiden
ønsker å koble seg til sameiets infrastruktur, betaler på det tidspunkt den
opprinnelige tilknytningskostnaden fra installasjonstidspunktet pluss renter fra
frem til tilknytningen gjennomføres. Det samme gjelder andre som i dag ikke har
el-bil eller hybridbil.

5

Det settes en øvre økonomisk ramme for prosjektet på kr 430.000, eller maks
4.526 per seksjon

6

De seksjonene som ikke har lademulighet i dag, men som har behov for lading,
innbetaler hver 1/95 når installasjonen er gjennomført, og sameiet forskutterer
for de resterende seksjonene.

7

Den enkelte seksjonseier betaler selv for bruk av energi til lading og systemet må
innordnes slik at avlesning og fakturering kan ivaretas.

8

Tilrettelegging og installasjon gjennomføres snarest etter vedtakstidspunktet.

9

Når vedtaket er fattet, må sameiet på neste årsmøte ta bestemmelsene inn i
sameiets vedtekter.
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Valgkomiteens innstilling til nytt styre 2019
På vegne av valgkomiteen i Boligsameiet Maries Vei, oversendes komiteens innstilling.
De foreslåtte kandidatene har akseptert og er informert om at innstillingen sendes til
forretningsfører, som sender innstillingen ut med sakspapirene til årsmøte 9. april.
Valgkomiteen foreslår følgende:
Styreleder:

ByggC

2 år

Styremedlemmer: Line Gillhus-Moe
Knut Collett Mellbye
Andrew Sheriff
Liv Øye Hagen

Bygg B
ByggC
Bygg B
Bygg B

1 år (Ikke på valg)
2 år
2 år
1 år

Varamedlemmer:

Bygg B
Bygg B

1 år
2 år

Geir Bergvoll

Per Halck
Grete Dannevig Riise

Styrets leder velges særskilt i
hht. vedtektenes § 11.

Valgkomiteens intensjon har vært å få en styresammensetning som ivaretar sameiets forskjellige
interesser, og som er lydhør overfor sameierne.
I henhold til valgkomiteens instruks - og retningslinjene som gis i instruksen - skal kandidatene være
fordelt relatert til bygg og kjønn, så godt som mulig. (Gjeldende retningslinjer pkt. 2).
Valgkomiteen har oppfordret hele sameiet til å komme med forslag til aktuelle kandidater. Alle
innspill er vurdert.
Valgkomiteen har lagt vekt på å få inn kandidater som har bakgrunn, kvalifikasjoner og erfaring fra
forskjellige fag- og interesseområder, og som utfyller hverandre, viderefører og utvikler de oppgaver
årsmøtet gir føringer på. Det har vært en god dialog med sittende styre underveis i prosessen.
Innstillingen er et resultat av en helhetsvurdering. Det har resultert i bedre kjønnsbalanse, men
ujevn fordeling på bygg.
Vi takker sameierne for aktiv deltagelse i prosessen!
Høvik, 19. mars 2019

Lise Lind

Cecilie Stray
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Valg av valgkomité – styrets innstilling

Valgkomitéens sammensetning i 2018 har vært:
Cecilie Stray –

valgt i 2017 for 2 år

Lise Lind –

valgt i 2017 for 2 år

Jon Erik Grøholt –

valgt i 2018 for 2 år

Styret er av den mening at valgkomitéen heretter skal ha minst 1 av 3 medlemmer som har
erfaring med styrearbeid i sameiet. Dette er av vesentlig betydning i en rekrutteringsprosess
for å formidle til nye medlemmer oppgaver, ansvar, forpliktelser og historie noe som
potensielt kan gjøre prosessen enklere og bedre. Man kan si at dette er spesielt viktig nå for
valget i 2019, og før valgkomitéen fra og med 2020 selv innstiller nye medlemmer til
komitéen.
Styret vil derfor denne gangen innstille Eivind Opedal med 4 års erfaring som styremedlem i
komitéen for de neste 2 årene. Eivinds faglige bakgrunn innen byggtekniske fag er gode å ha
med, og han bor til orientering i A bygget.
Begge de to som er på valg har sagt seg interessert i å stille som kandidater for den neste 2
års perioden.
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Alle seksjonseiere har rett til å delta i årsmøtet med forslags-, tale-, og stemmerett. For
boligseksjoner har også seksjonseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av
seksjonseierens husstand rett til å være tilstede og til å uttale seg.
Det kan avgis kun en stemme pr. seksjon.
Dersom du/dere ikke kan møte på ordinært årsmøte, kan du/dere møte ved fullmektig.
Ønsker du/dere å benytte deg/dere av denne retten, så bruk denne fullmakten.
Fullmakten kan ikke inneholde skriftlig forbehold som binder fullmektigen til å stemme på en
bestemt måte i bestemte saker. Slike fullmakter vil ikke bli godkjent.

FULLMAKT

Undertegnede er eier(e) av seksjon _______ i boligsameiet Maries vei, og gir herved

____________________________________________ fullmakt til å stemme på mine/våre
vegne på ordinært årsmøte den 9. april 2019.

____________, den ........ / ........ 2019

______________________

________________________

Seksjonseiers underskrift

Seksjonseiers underskrift
.

______________________
Navn med blokkbokstaver

___________________________
Navn med blokkbokstaver

