
 

 

 

Til huseierne i Eventyrlia Huseierforening 
 
Velkommen til generalforsamling, mandag 16. april 2018 kl 18:00 i Eventyrlia 
barnehage. 
 
Innkallingen inneholder huseierforeningens årsrapport og regnskap for 2017. Styret håper 
du leser gjennom heftet og viser din interesse for huseierforeningen ved å møte opp på 
generalforsamlingen. Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret 
som skal forvalte Eventyrlia Huseierforening det kommende året. 
 
 
Hvem kan delta på generalforsamlingen?  
I generalforsamlingen har eierne stemmerett med en stemme for  
hver seksjon de eier. Eiers ektefelle, samboer eller et annet medlem av eierens husstand 
har rett til å være tilstede og til å uttale seg. 
Det kan avgis kun en stemme pr. seksjon. Eier har rett til å møte ved fullmektig. 
 
 
Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.  
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Innkalling til generalforsamling  

Ordinær generalforsamling i Eventyrlia Huseierforening avholdes, mandag 16. april 
2018 kl 18:00 i Eventyrlia barnehage. 

 
 
Til behandling foreligger: 
 
1. KONSTITUERING 

A) Valg av møteleder  
B) Godkjenning av de stemmeberettigede  
C) Valg av en til å føre protokoll og minst en huseier som protokollvitne 
D) Godkjenning av møteinnkallingen  

 
2. ÅRSRAPPORT FOR 2017 
 
3. ÅRSREGNSKAP FOR 2017 
 Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 
 
4. GODTGJØRELSE TIL STYRET 
 
5. INNKOMNE FORSLAG 

A) Forslag fra Gurdip Singh om elbillading i garasjen 
B) Forslag fra Nayyar Sultana Rasool om elbillading i garasjen 
C) Forslag fra Tore Pedersen Kjølsø og Mona Helene Hansen om elbillading i 

garasjen 
D) Forslag fra Henriette Sommerin om fartsgrense ved Eventyrlia 
E) Forslag fra Guo Wei Ma om å bytte av Get 
F) Forslag fra Guo Wei Ma om nedgraving av søppel 
Innkomne forslag er tatt inn som egne vedlegg. 
 

6. VALG AV TILLITSVALGTE 
A) Valg av styreleder for 1 år 
B) Valg av 1 styremedlem for 2 år 
C) Valg av 1 varamedlem for 1 år 

 
 

Oslo, 27.02.2018 
 

Styret i Eventyrlia Huseierforening 
 
 
 

 
 Guo Wei Ma /s/                             Marianne Olsen /s/                       Yonathan Samuel /s/    
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ÅRSRAPPORT FOR 2017 
 
 
Tillitsvalgte 
Siden forrige ordinære generalforsamling har huseierforeningens tillitsvalgte vært: 
 
Styret 
Leder Guo Wei Ma Østensjøveien 146 E 
Styremedlem Marianne Olsen Jordstjerneveien 60 
Styremedlem Yonathan Samuel Jordstjerneveien 86 
 

Varamedlem Olga Karin Solberg Jordstjerneveien 109 
 
 
Styrets medlemmer består i dag av 2 menn og 1 kvinne. Huseierforeningen sørger for at 
det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. 
 
Generelle opplysninger om Eventyrlia Huseierforening 
 Huseierforeningen består av 34 leiligheter.  
Eventyrlia Huseierforening er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med 
organisasjonsnummer 890729592, og ligger i bydel Søndre Nordstrand i Oslo kommune 
med følgende adresse: 
 

Jordstjerneveien 54-90 
Jordstjerneveien 85-113 
 

Gårds- og bruksnummer :  
 179/       40     41     42     43     44           

45     46     47     48     49     50     
51     52     53     54     55     56     
57     58     59     60     61     62     
63     64     65     66     67     68     
69     70     71     72     73     

 
 
  
 

Huseierforeningen driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. 
 

Huseierforeningen følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt 
arbeidsmiljø. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad.  
 
Eventyrlia Huseierforening har ingen ansatte. 
 
Forretningsførsel og revisjon 
Forretningsførselen er utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS i henhold til kontrakt. 
Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. 
Huseierforeningens revisor er EY. 
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Styrets arbeid 
 
Styrets beretning 2017 
 
I løpet av perioden har det vært avholdt 3 styremøter. Referatene er tilgjengelig på 
hjemmesiden vår: www.eventyrlia.no/styrereferat.html 
 
Vi arrangerte vårdugnad tirsdag 9. mai. Det var bra oppmøte og vi fikk gjort alt som stod 
på listen over gjøremål. Vi bestilte kontainer både for restavfall og spesialavfall. Den store 
containeren ble fylt opp i løpet av den første time dugnad pågikk og det var godt for veldig 
mange beboere å få kvitt noe større avfallene. Styret hadde kjøpt feil farge (ikke mye 
forskjell) på maling for trappen ned til Riddelia, så dersom det blir ny strøk, så er det 
anbefalt å se på fargekoden på eventyrlia.no.  
 
Det er også satt opp 2 fartsdumper i Eventyrlia. Dette har ført til at biler har saknet farten 
betraktelig, samt at det er mindre antall bilder som kjører innom Eventyrlia. 
 
Det er også opprettet en facebook side for Eventyrlia, mange beboere er innen nå, men 
ikke alle. Det oppfordres av styret at alle blir medlem der, da mindre viktige oppslag fra 
styret eller andre meldinger fra naboer kommer dit først.  
 
Beate har sammen med styret arrangert 10 års jubileumssommerfest. Det ble god 
stemning, og godt oppmøte. Barna fikk både pølser og godtepose med forskjellige 
aktiviteter. Styret takker Beate for initiativet og innsatsen. 
 
1. søndag i advent arrangerte vi tenning av juletrelys med sang og gang rundt juletreet. 
Det ble delt ut godteposer til barna. Styret vil nok en gang takke Kanwal Nain for bruk av 
strøm til juletrelysene. Og takk til Sanaz og Johnny for lån av juletrefot. Bakken var 
allerede frossen, så det var ikke mulig å slå ned den juletrefoten som styret hadde. Dette 
er en god påminnelse til neste styret, å sette ned juletrefoten før bakken er frossen. 
 
Dagens avtale med Get går ut 27. mai 2019, og oppsigelsestiden er 1 år, så dersom det er 
aktuelt å bytte ut Get (kommer som et eget sak fra Styret), så er det hensiktsmessig å si 
opp dette innen 20. mai 2018. Kort oppsummert, så er det slik at Get ikke har tenkt å 
investere ytterligere hos Eventyrlia når det gjelder infrastruktur, der vi går på noe 
gammeldags coax kabel. Mens Solhellinga borettslag og boligsameie har gått over til fiber 
fra Canal Digital til en bedre pris enn det vi betaler for Get idag. De er veldig fornøyd med 
dette og Eventyrlia har vært i kontakt med Canal Digital og fått et godt tilbud mot 5 års 
binding. 
 
Styret har også blitt kontaktet av EnviroPac, som er totalleverandør av avfall og sortering. 
Det har blitt tatt opp hvordan vi kan sette opp container i bakken, for å spare både plass og 
penger i forhold til dagens løsning. Det er også en sak som blir tatt opp på 
generalforsamlingen. 
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KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2017 
 
Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av huseierforeningens eiendeler og 
gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om huseierforeningens forventede 
økonomiske utvikling er omtalt i årsrapportens punkt om budsjett for 2018. 
 
Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2017 er satt opp under 
denne forutsetning. 
 
Inntekter 
Driftsinntekter i 2017 var til sammen kr 615 806. 
Dette er kr 806 høyere enn budsjettert. 
 
Kostnader 
Driftskostnadene i 2017 var til sammen kr 563 754. 
Dette er kr 37 746 lavere enn budsjettert og skyldes i hovedsak mindre kostnader til drift 
og vedlikehold, og andre driftskostnader, spesielt under posten gressklipping er lavere enn 
budsjettert, det samme gjelder vedlikehold av bygninger og elektrisk anlegg. 
 
Resultat  
Årets resultat på kr 68 303 fremkommer i resultatregnskapet og foreslås overført til 
egenkapital. 
 
Kommentarer til huseierforeningens arbeidskapital pr. 31.12.2017.  
Arbeidskapitalen fremkommer i balansen ved å trekke kortsiktig gjeld fra omløpsmidler og 
viser huseierforeningens likviditet. Arbeidskapitalen pr. 31.12.2017 var kr 461 922.  
 
Neste års budsjett er nærmere omtalt under avsnittet ”Kommentarer til budsjett for 2018”.  
 
For øvrig vises det til de enkelte tallene i resultatregnskapet, balansen og notene.  
Styret er ikke kjent med hendelser etter 31.12.2017 som påvirker regnskapet i vesentlig 
grad. 
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KOMMENTARER TIL BUDSJETT FOR 2018 
 
Til orientering for generalforsamlingen legger styret fram budsjettet for 2018. 
Tallene er vist i kolonnen til høyre i resultatregnskapet. 
 
Drift og vedlikehold 
Det er beregnet kr 56 000 til drift og vedlikehold i 2018. 
 
Kommunale avgifter i Oslo kommune 
Forslag til budsjett for Oslo Kommune ble lagt frem 27. september. Der ble det foreslått en 
økning på 10 % for renovasjon og 5 % for vann og avløp og dette ble lagt til grunn i 
budsjettet. Vi har ikke regnet med økning i feiegebyr. Eiendomsskatten følger egne satser. 
 
Energikostnader 
I tråd med estimater fra aktuelle leverandører har styret budsjettert med samme 
energikostnader som for 2017. 
 
Forsikring 
Forsikringspremien for 2018 er budsjettert økt. Premieendringen er en følge av 
indeksjustering på bygninger på 1,8 % fra 1. januar, samt forsikringsselskapets individuelle 
prisjustering basert på skadehistorikken i Eventyrlia Huseierforening. 
 
Lån 
Eventyrlia Huseierforening har ingen lån. 
 
Innskuddsrente i OBOS-banken (pr. 1.1.2018) 
Driftskonto 0,15 % p.a 
Sparekonto 0,65 % p.a 
 
Felleskostnader 
I budsjettet har styret tatt hensyn til ovennevnte, samt øvrige prisendringer knyttet til 
produkter og tjenester huseierforeningen anskaffer. Dette danner grunnlaget for foreløpig 
fastsettelse av felleskostnader for 2018. 
 
Budsjettet er basert på følgende endring av felleskostnader for året 2018. 
 
Kategori 009, Forsikringspremie øker med kr 248 per mnd. (2,82%) fra 01.01.2018 
Kateogri 147, TV/Internett reduseres med kr 71 per mnd. (0,51%) fra 01.01.2018 
 
Totale felleskostnader per mnd. fra 01.01.2018 er kr 51 966. 
 
For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet.  
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7330  -  EVENTYRLIA HUSEIERFORENING         

RESULTATREGNSKAP         

    
Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 

   
Note 2017 2016 2017 2018 

DRIFTSINNTEKTER: 

Innkrevde felleskostnader 2 615 806 610 129 615 000 624 000 

Andre inntekter 
  

0 2 503 0 0 

SUM DRIFTSINNTEKTER   615 806 612 632 615 000 624 000 
        

DRIFTSKOSTNADER: 

Personalkostnader 
 

3 -4 794 -4 794 -5 000 -5 000 

Styrehonorar 
 

4 -34 000 -34 000 -34 000 -34 000 

Revisjonshonorar 
 

5 -5 250 -4 750 -5 000 -5 000 

Forretningsførerhonorar 
 

-77 575 -75 518 -78 000 -78 000 

Konsulenthonorar 
 

6 -5 115 -374 -3 000 -3 000 

Drift og vedlikehold 
 

7 -55 133 -51 155 -81 000 -56 000 

Forsikringer 
  

-105 184 -99 813 -105 000 -108 500 

Energi/fyring 
  

-4 612 -3 505 -4 000 -4 000 

Kabel-/TV-anlegg 
  

-162 539 -147 002 -163 000 -166 000 

Andre driftskostnader 8 -109 552 -93 802 -123 500 -108 500 

SUM DRIFTSKOSTNADER   -563 754 -514 713 -601 500 -568 000 
        

DRIFTSRESULTAT   52 052 97 919 13 500 56 000 
        

FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: 

Finansinntekter 
 

9 16 251 13 684 0 0 

RES. FINANSINNT./-KOSTNADER 16 251 13 684 0 0 
        

ÅRSRESULTAT     68 303 111 603 13 500 56 000 
        

 

Til opptjent egenkapital 
 

68 303 111 603 
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7330  -  EVENTYRLIA HUSEIERFORENING         

BALANSE         

. 
    

Note 
 

2017 2016 

EIENDELER 
        

ANLEGGSMIDLER 
        

OMLØPSMIDLER 

Restanser på felleskostnader 
   

1 522 3 127 

Kortsiktige fordringer 
 

10 
 

156 240 105 184 

Driftskonto OBOS-banken 
   

216 372 146 615 

Sparekonto OBOS-banken 
   

264 677 262 968 

SUM OMLØPSMIDLER       638 811 517 894 
        

SUM EIENDELER         638 811 517 894 
        

EGENKAPITAL OG GJELD 
        

EGENKAPITAL 

Opptjent egenkapital 
    

461 922 393 619 

SUM EGENKAPITAL       461 922 393 619 
        

GJELD 
        

LANGSIKTIG GJELD 
        

KORTSIKTIG GJELD 

Forskuddsbetalte felleskostnader 
  

20 325 18 402 

Leverandørgjeld 
    

155 492 105 873 

Annen kortsiktig gjeld 
 

11 
 

1 072 0 

SUM KORTSIKTIG GJELD       176 889 124 275 
        

SUM EGENKAPITAL OG GJELD     638 811 517 894 
        

Pantstillelse 
      

Garantiansvar 
      

Oslo, 27.02.2018, 

STYRET I EVENTYRLIA HUSEIERFORENING 

 
 
 
Guo Wei Ma /s/ 

 

 

 
 
 
Marianne Olsen /s/ 

 
 
 
Yonathan Samuel /s/    
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NOTE: 1 

REGNSKAPSPRINSIPPER 

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god 

regnskapsskikk for små foretak. 
. 

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 verdi- 

fallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på 

etableringstidspunktet. 

Andre varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes økonomiske 

levetid. 
. 

FORDRINGER 

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for 

avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av 

de enkelte fordringene. 
. 

SKATTETREKKSKONTO 

Selskapet har egen separat skattetrekkskonto i OBOS-banken. Innskuddet tilhører 

myndighetene og kan ikke disponeres fritt.  
       

NOTE: 2 

INNKREVDE FELLESKOSTNADER 

Parkeringsleie 
  

   29 240 

Forsikringspremie 
  

   105 528 

Felleskostnader 
  

   324 768 

Kabel-TV 
   

   160 140 

SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER     619 676 
     

   
REDUKSJON GRUNNET TOMME LEIEFORHOLD 

Parkeringsleie 
  

   -3 870 

SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER     615 806 
    

   

 

NOTE: 3 

PERSONALKOSTNADER 

Arbeidsgiveravgift 
  

   -4 794 

SUM PERSONALKOSTNADER       -4 794 

Det har verken vært ansatte eller lønnsutbetalinger i selskapet gjennom året. Selskapet er 

derav ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. 

Arbeidsgiveravgiften knytter seg til styrehonoraret.  
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NOTE: 4 

STYREHONORAR 

Honorar til styret gjelder for perioden 2016/2017, og er på kr 34 000. 
 

    

   

 

NOTE: 5 

REVISJONSHONORAR 

Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr 5 250. 
 

    

   

 

NOTE: 6 

KONSULENTHONORAR 

OBOS Eiendomsforvaltning AS    -5 115 

SUM KONSULENTHONORAR       -5 115 
    

   

 

NOTE: 7 

DRIFT OG VEDLIKEHOLD 

Drift/vedlikehold utvendig anlegg    -24 312 

Drift/vedlikehold garasjeanlegg 
 

   -29 376 

Kostnader dugnader 
  

   -1 445 

SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD       -55 133 
    

   

 

NOTE: 8 

ANDRE DRIFTSKOSTNADER 

Container 
   

   -4 799 

Telefon-/kontormaskiner 
 

   -2 108 

Gressklipping 
  

   -13 888 

Andre fremmede tjenester 
 

   -137 

Kontor- og datarekvisita 
 

   -3 679 

Trykksaker 
  

   -967 

Porto 
   

   -1 365 

Kontingenter 
  

   -75 183 

Bank- og kortgebyr 
  

   -2 452 

Velferdskostnader 
  

   -4 974 

SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER     -109 552 
    

   

 

NOTE: 9 

FINANSINNTEKTER 

Renter av driftskonto i OBOS-banken    169 

Renter av sparekonto i OBOS-banken   1 709 

Renter av for sent innbetalte felleskostnader   131 

Kundeutbytte Gjensidige 
 

   14 242 

SUM FINANSINNTEKTER         16 251 
    

   

 

NOTE: 10 

KORTSIKTIGE FORDRINGER 

Andre forskuddsbetalte kostnader (blir kostnadsført i 2018)  156 240 

SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER     156 240 
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NOTE: 11 

ANNEN KORTSIKTIG GJELD 

Utlegg 2017 (ifb. Juletre ) 
 

   -1 072 

SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD     -1 072 
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Innkomne forslag:  
 
Sak A: Elbil lading i garasjen 

 
Forslagsstiller: Gurdip Singh 
 
Saksinformasjon: El biler eller hybrid  biler blir mer og mer popular . Jeg foreslår en ny 
stemme runde om bil lader i grasjen på generalforsamling . 
 
Styrets innstilling: Styret har en samlet innstilling til punkt C, da A, B og C er veldig like. 
 
Sak B: Elbil lading i garasjen 

 
Forslagsstiller: Nayyar Sultana Rasool 

 
Saksinformasjon: Jeg bor i Jordstjerneveien 87 (Eventyrlia Huseieforening) og min 
parkeringsplass ligger i underetasjen i bygg på adressen Jordstjerneveien 52. Bygg på 
Jordstjerneveien 52 ligger i Ridderlia sameiet. Vi som er beboere i rekkhusene i rekke 85 
til 95 (ulike nr.) har ikke mulighet for lade el-bilene vår gjennom kjøkken vinduet som en 
del andre i Eventyrlia Huseierforening har mulighet for. Med de høye bom-prisene som 
tvinger flere og flere i Oslo til å kjøpe El-biler så vi som bor i ovennevnte rekke også 
ønsker å ha mulighet for å eie el-biler med lade-muligheter i garasjene våre. Jeg har 
forhørt meg med styreleder for Ridderlia Sameiet, Svein Nygård-Gustavsen og fått beskjed 
om at styre i Ridderlia driver med å utforske muligheter for å forbedre EL-nett kapasitet i 
Ridderlia bygninger slik at garasjene i Ridderlia kan ha ladepunkter for EL-biler. Jeg mener 
at tiden er moden for at vi i Eventyrlia stemmer for å forbedre EL-nett kapasitet i garasjene 
våre slik at det blir lettere å sette opp EL-bil ladere i begge type garasjene: 

 
1- garasjeanlegget  vårt.  
2- garasjene som vi eier i Ridderlia Sameiet.  

 
Jeg som har garasje i Ridderlia er selvsagt veldig interessert å ha lade-muligheter i 
garasjen min som faller under punkt 2.  Hvis vi stemmer for å ha lademuligheter i 
garasjene våre under punkt 2 så vi kan jobbe sammen med Ridderlia Sameiet for å sette 
opp lade-punkter for EL-biler i garasjeanlegget. På forhånd takk. 

 
Styrets innstilling: Styret har en samlet innstilling til punkt C, da A, B og C er veldig like. 
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Sak C: Elbil lading i garasjen 
 

Forslagsstiller: Tore Pedersen Kjølsø og Mona Helene Hansen 
 

Saksinformasjon: Vi ønsker å fremme forslag om at styret skal arbeide sammen med 
styret i Ridderlia for å utrede muligheter og kostnader ved installasjon av ladere for elbil i 
parkeringskjellerne. 

 
Begrunnelse for forslaget: Fra myndighetenes side er det et stort press for å få flere 
bileiere til å bytte til elbil, og det innføres tiltak som skal gjøre det vanskeligere å kjøre 
diesel- eller bensinbiler. 

 
Men for å ha elbil må det være tilgang på ladestasjoner ved parkeringsplassene. Nær 
halvparten av Eventyrlias beboere har garasjeplass i parkeringskjeller under Ridderlia. Vi 
mener å huske at en i spørreundersøkelse foretatt av styret i 2017 var det svært mange av 
disse som ønsket at det ble lagt til rette for lading av elbil i parkeringskjeller. Til vår 
informasjon har styret i Ridderlia jobbet med dette en stund, men det er uklart hva status 
er. Både Ridderlia og Eventyrlia har garasjeplasser i Ridderlia, og evt fremtidige 
ladestasjoner må kunne tilbys beboere fra begge foreninger. 

 
Styrets innstilling:  
Dette har vært en sak som har blitt tatt opp 3 år på rad inkludert i år. De de 2 foregående 
år, så har saken vært nedstemt av flertallet. I mellomtiden er det mange som har installert 
lader utenfor sitt kjøkkenvinduet, og det er stor sannsynlighet for at de ikke ønsker å 
installere investere en større sum for å tilrettelegge for strøm til våre garasjeanlegg og 
Ridderlia. 

 
Styret har også vært i kontakt med Ridderlia, og de har et prosjekt gående som skal tas 
opp i dems generalforsamling:  

 
«Garasjeanlegg 46 – 50 og 52: 
Alt 1: Ladeløsning med lastfordeling. 
For at beboerne skal kunne få mulighet til lading av elbiler i garasjer via fellesanlegg, 
anbefales det at boligselskapet legger til rette ladeinfrastruktur for ladeløsning med 
lastfordeling. Eksisterende inntakskabler og hovedsikring til sikringsskap i garasje må 
oppgraderes og bestykkes med utstyr tilpasset denne type lading. Foreløpige beregninger 
viser at det er behov for å oppgradere eksisterende hovedsikring fra 4x25A til 4x160A. 
Denne økningen gjør det mulig for at alle 72 p-plasser kan tilbys lading. 

 
For dette alternativet, etableres 2 stk nye sikringsskap, ett for hvert garasjeanlegg som 
ikke har dette fra før. Det legges en flatkabel eller strømskinne på begge sider gjennom 
alle tre garasjer i hele garasjeanleggenes lengde. Det muliggjør at hver og en som ønsker, 
for egen regning, enkelt kan "huke" seg på flatkabelen/strømskinnen og etablere sin egen 
ladestasjon. 
 
Systemet krever mye mindre effekt enn tradisjonelle ladesystemer, da ladekontaktene 
kommuniserer med hverandre og at systemet fordeler effekten ut til den som måtte trenge 
det mest (lastfordeling). Denne type lading krever internettforbindelse. Løsningen kan 
enkelt administreres av styret via PC for betalingsløsninger, overvåking etc. Løsningen 
gjør det også mulig å leie ut parkeringsplasser med lademulighet dersom det er et ønske. 
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6.2. Kostnader for etablering 
Alt 1: Ladeløsning med lastfordeling 
Beregnet kostnad for oppgradering av inntakskabler og hovedsikring samt etablering av 
nødvendig infrastruktur inkludert etablering av internett tilgang for 72 stk p-plasser: 

 
kr. 225 000,- inkl mva. 
Kostnad for etablering av ladeuttak på hver plass ca. kr. 20 000 - 25 000,- pr stk» 

 
Det bør nok gjøres i 2 omganger. Vi dessverre ikke har noe kontroll på det som skjer i 
Ridderlia. Styret har spurt om de som har garasje i Ridderlia om de har mulighet til å delta 
på generalforsamling dems, til svar fikk styret at de som ikke har stemmerett kan heller 
ikke delta på forsamlingen. For våre egne garasjer, har Kolbotn elektro vært i kontakt for å 
tilrettelegge for mer strøm til garasjerekken. Kostnaden for 2 år siden lå på ca 
80000~100000 kr, det anbefales at det nye styret å gjenoppta denne ballen. Siden det 
vært en nedprioritert oppgave i de foregående perioden, anbefales det at det tas 
avstemning på nytt i generalforsamling for å se om det er flertall for dette, slik at det nye 
styret kan sette av kapital til dette. Alternativ er å involvere OBOS prosjekt. 

 
Sak D: Fartgrense i Eventyrlia 

 
Forslagsstiller: Henriette Sommerin 

 
Saksinformasjon: Innføre fartsgrense 10km/t på veiene her oppe i området vårt og sette 
opp skilt med fartsgrense. 

 
Begrunnelse: 
- fortsatt mange som kjører fort selv etter at fartsdumper ble satt opp 
- vi har hatt en ulykke hvor hunden vår Bulle ble påkjørt og drept. Jeg tror ingen ønsker at 
dette skal skje igjen verken med dyr eller mennesker 
- alle husene har hovedutgang mot vei og det står biler parkert utenfor mange hus. Med 
farten mange har er det umulig å stoppe hvis noen/noe plutselig kommer ut i veien 

 
Styrets innstilling:  
Styret er positiv til dette, men det blir vanskelig å følge opp og håndheve. Vi er 34 
husstander, og det bør være mulig for beboere å vise hensyn og snakke sammen. Men å 
sette opp skilt er neppe løsningen. Alternativt kan vi sette opp flere fartsdumper.  
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Sak E: Bytte ut Get 

 
Forslagsstiller: Guo Wei Ma 

 
Saksinformasjon:  
Dagens get-avtalen går ut mai 2019, og det nye styret må vurdere om det er 
hensiktmessig å fortsette med dagens avtale eller si opp dette (1 års oppsigelsestid). 

 
Vi betaler idag 165905 kr til Get per år for Basis pakken. (Coax Kabel med internett 5/2 og 
standard TV pakke). For beboer så betyr dette 406 kr per måned. 

 
Canal Digital tilbyr fiber internett med hastighet 30/30 med 39 faster kanaler med 15 
valgfrie. Dette koster. 150552 kr i året. Noe som tilsvarer 369 kr i måneden. Dette er mot 5 
års binding. 

 
Styrets innstilling:  
Styret har ingen formening. Dette kan avstemmes i generalforsamling. 
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Sak F: Nedgraving av søppel 
 

Forslagsstiller: Guo Wei Ma 
 

Saksinformasjon:  
Dagens søppelhåndtering koster nokså mye penger. Prisene er hentet fra beboere, og 
sammenlignet 
med https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/134409/Innhold/Avfall%20og%20gjenvinnin
g/Renovasjonsgebyr/Priser_renovasjon_private.pdf 
 
 
Dette er det vi betaler for søppel idag: 

  Per år Per kvartal 
Per år per 
husholdning 

Per kvartal 
per 
husholdning 

Restavfall: 14 * 14915,36 208815,04 52203,76 6141,62 1535,4 

Papir: 10 beholder 0 0 0 0 

Standplassbegyr, 
Tilleggsgebyr, 
abonnementsbegyr 

27200 6800 800 200 

Sum 236015,04       

     

Dersom vi går til nedgravde søppel, så vil dette koste:  

Dersom vi går for 2x4000l     

restavfall: 2*68428,46 136856,92 34214,23 4025,2 1006,3 

Papir:  0 0 0 0 

Standplassbegyr, 
Tilleggsgebyr, 
abonnementsbegyr 

27200 6800 800 200 

Sum 164056,92    

     

Besparelse per år 71958,12    
 
Grunnen til at det er billigere skyldes rett og slett at per dunk koster neste 15000 kr i året, og når man har 14 slike 
hos oss (restavfall), så blir det mye penger. Ved å ha 2 dunker, så blir det vesentlig billigere per år. Men da 
forutsetter likevel en investeringskostnad for å grave de ned. 
 
Prsien for dette er da:1 

 
 
 

Styrets innstilling:  
Styret har dessverre ikke midler til dette. Og det er ikke så fristende å ta opp et lån for å 
finansiere dette. Styret anbefaler å nedstemme dette. 

https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/134409/Innhold/Avfall%20og%20gjenvinning/Renovasjonsgebyr/Priser_renovasjon_private.pdf
https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/134409/Innhold/Avfall%20og%20gjenvinning/Renovasjonsgebyr/Priser_renovasjon_private.pdf
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Orientering om huseierforeningens drift 

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. 
 
Forsikring 
Huseierforeningens eiendommer er forsikret i Gjensidige Forsikring med polisenummer 
78624996. Forsikringen dekker bygningene og fellesareal. Forsikringen dekker også 
veggfast utstyr, bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig. 
Oppstår det skade i leiligheten, skal huseier sørge for å begrense skadeomfanget mest 
mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden. Skaden meldes til forsikringsavdelingen i 
OBOS på telefon 22868398, eller e-post forsikring@obos.no. Forsikringsavdelingen 
melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig håndverker for reparasjon og 
sørger for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller betalt av forsikringsselskapet. 
 
Selv om huseierforeningens forsikring brukes, kan huseier belastes hele eller deler av 
egenandelen dersom forholdet ligger innenfor huseiers ansvar. 
Den enkelte huseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre. 
 
Brannsikringsutstyr 
I følge forskrift om brannforebygging skal alle boliger ha minst én godkjent røykvarsler i 
hver etasje, samt manuelt slokkeutstyr i form av pulverapparat eller brannslange. Det er 
huseierforeningens ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er huseiers ansvar å 
sørge for tilsyn og kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette 
til styret. 
 
HMS – Helse, miljø og sikkerhet 
Internkontroll innebærer at huseierforeningen 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 huseierforeningen 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. 
 
 
Energimerking 
Ved salg eller utleie av boliger skal det utarbeides en energiattest. På 
www.energimerking.no kan huseieren utarbeide energiattest for sin bolig. 
 
 
 

mailto:forsikring@obos.no

