
Årsmøte 2022
Gla'enga Eierseksjonssameie

Digitalt årsmøte avholdes 24. mars - 27. mars 2022

Selskapsnummer: 7026



Velkommen til årsmøte i Gla'enga Eierseksjonssameie

Innkallingen inneholder alle sakene som skal behandles på årsmøtet. Styret håper du 
leser gjennom heftet og viser din interesse ved å delta på årsmøtet.

Digital avstemning:
Avstemningen åpner 24. mars kl. 09:00 og lukker 27. mars kl. 21:00.

Du f inner avstemningen på:

https://vibbo.no/7026

Hvordan deltar du digitalt?
 •  Du får en link via SMS.

 •  Du kan også f inne møtet ved å gå inn på vibbo.no

 •  Du kan se gjennom sakene som skal behandles, komme med spørsmål og avgi din 
stemme.

Hvem kan stemme på årsmøtet?
 •  Alle eiere har rett til å stemme på årsmøtet.

 •  En stemme avgis pr. eierandel.

Hvordan stemme hvis du ikke kan delta digitalt?
Dersom du ikke kan delta digitalt, må du benytte analog stemmeseddel som er vedlagt 
i innkallingen. Dette må gjøres innen avstemningen lukkes.

Saker til behandling
1. Godkjenning av møteinnkallingen

2. Valg av protokollvitner

3. Årsrapport og årsregnskap

4. Fastsettelse av honorarer

5. Endring av husordensregel punkt 1.8 Utvendig bruk/fasade

6. Endring av husordensregel punkt 1.9 Ventilasjonsanlegget

7. Endring av husordensregel punkt 2.5.2 Barns lek

8. Forslag om ny husordensregel, nytt punkt 2.10 Boder

9. Endring av husordensregel punkt 3.2 Garasjeporten

10. Valg av tillitsvalgte

11. Valgkomite

Med vennlig hilsen,
Styret i Gla'enga Eierseksjonssameie
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Sak 1

Godkjenning av møteinnkallingen

Krav til f lertall: 
Alminnelig (50%)

Det ble foreslått å godkjenne den måten årsmøtet er innkalt på.

Forslag til vedtak 
Møteinnkallingen godkjennes

Sak 2

Valg av protokollvitner

Krav til f lertall: 
Alminnelig (50%)

Valg av to eiere til å signere protokollen. Protokollen vil bli sendt til signering digitalt.

Styrets innstilling
Styret foreslår at Jon A. Eggertsson og Svein Eliseussen signerer protokollen. 

Forslag til vedtak 
Jon A. Eggertsson og Svein Eliseussen er valgt.

Sak 3

Årsrapport og årsregnskap

Krav til f lertall: 
Alminnelig (50%)

a) Godkjenning av årsrapport og årsregnskap

b) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital. 

Forslag til vedtak 
Årsrapport og årsregnskap godkjennes. Årets resultat overføres til egenkapital

Vedlegg
1. Gla'enga Eierseksjonssameie-innkalling-2022.pdf
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Sak 4

Fastsettelse av honorarer

Krav til f lertall: 
Alminnelig (50%)

Godtgjørelse for styret foreslås satt til kr 240 000 og gjelder for perioden 2021/-22. 
Beløpet er foreslått satt uendret mot i fjor.

Forslag til vedtak 
Styrets godtgjørelse settes til kr 240 000.

Sak 5

Endring av husordensregel punkt 1.8 Utvendig bruk/fasade

Krav til f lertall: 
Alminnelig (50%)

Styret foreslår f lere endringer til punkt 1.8 i sameiets husordensregler. 

1. Blomsterkasser må vende innover på balkongene. 

Bakgrunn for forslaget: Styret har fått f lere klager på at det kommer vann, jord og 
planterester ned på balkongene som følge av at blomsterkassene henger på utsiden. 
Noen av balkongene i nedre etasjer stikker lenger ut enn i de øvre etasjer, og da forverres 
problemet. 
Blomsterkasser som vender innover vil også være sikrere på dager hvor det er mye vind. 
av blomster i blomsterkasser.

2. Høyde på levegger

Bakgrunn for forslaget: For å sikre likest mulig utforming, og et pent uttrykk, 
foreslår styret at sameiet har en høydebegrensning på levegger som settes opp på 
markterrassene. Styret ønsker også at seksjonseier drøfter med styret hvordan leveggen 
skal se ut før den settes opp. Styret mener at en levegg på 120 cm vil dekke behovet for 
skjerming.

3. Foliering av glassf later

Bakgrunn for forslaget: Styret har praktisert at sameiere får lov til å foliere sine balkonger, 
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men ønsker å presisere at dette må gjøres i samråd med styret når det gjelder utforming, 
farge etc.

Forslag til vedtak 
Følgende tekst foreslås som endret og nytt punkt 1.8: "Beboere skal holde balkonger / 
terrasser ryddige og disse skal ikke brukes til permanent oppbevaring av ting eller rot 
som kan sjenere andre beboere eller fasadens utseende.  Det er ikke tillatt å oppbevare 
hvitevarer/ vaskemaskiner, kjøleskap, frysere etc.), bildekk, søppel og lignende på 
balkongen / terrassen.   Blomsterkasser skal ikke henge på utsiden av balkongen, men 
vende innover mot egen balkong. Blomsterkasser og annet som henger på balkongene 
må festes godt.   Foliering av glassf latene på balkong er tillatt, men må gjøres i samråd 
med styret. Dette for å sikre at det gjøres likt, slik at byggets utseende ikke forringes.-

   Børsting, banking og risting av tepper, sengetøy, matter o.l må ikke foregå fra vinduer 
eller terrasser, balkonger og svalganger. Dette gjelder også takterrassen. Det er ikke 
tillatt å montere opp eller bruke parabolantenner.  Eventuelle levegger og skjermer på 
markterrassene må ikke overstige en høyde på 120 cm. For å sikre et helhetlig utseende 
i sameiet må det søkes til styret før slik skjerming settes opp. Styret kan dispensere fra 
høydebegrensningen i helt spesielle tilfeller. Markiser / solavskjerming skal være i tråd 
med gitte retningslinjer angående fargevalg (ensfarget grå) og i samsvar med byggets 
øvrige utseende. Fastmonterte utelamper skal være i tråd med gitte retningslinjer 
angående fargevalg (ensfarget grå) og i samsvar med byggets øvrige utseende". 

Sak 6

Endring av husordensregel punkt 1.9 Ventilasjonsanlegget

Krav til f lertall: 
Alminnelig (50%)

Bygget er snart 10 år gammelt, og det må påregnes at f lere seksjonseiere etter hvert vil 
bytte kjøkken, inkludert kjøkkenventilasjon. Det er viktig at det da byttes til en ventilator 
som er kompatibel med byggets ventilasjon, og styret ønsker derfor å nedfelle dette i 
husordensreglene.

Forslag til vedtak 
Følgende tekst foreslås som endret og nytt punkt 1.9: Bygningens ventilasjonsanlegg må 
ikke forstyrres ved at utsugingsventilene tettes igjen, at kjøkkenventilator kobles direkte 
til ventiler eller kanaler, eller endres på annen måte. Slike forstyrrelser kan gi matlukt i 
naboleiligheter eller forstyrre ventilasjonen der. Ved utskifting av kjøkkenventilator, må 
denne være tilpasset eksisterende anlegg. Undersøk med styret før utskifting.
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Sak 7

Endring av husordensregel punkt 2.5.2 Barns lek

Krav til f lertall: 
Alminnelig (50%)

Bakgrunn for forslaget: Styret ønsker å presisere at husordensreglenes bestemmelser 
om barns lek i fellesarealene også innbefatter lek i heis.

Forslag til vedtak 
Følgende tekst foreslås som endret og nytt punkt 2.5.2: Trappeoppganger, svalganger, 
korridorer, heiser, takterrasser, garasje, fellesrom og rom for tekniske anlegg må ikke 
brukes av barn til lek.

Sak 8

Forslag om ny husordensregel, nytt punkt 2.10 Boder

Krav til f lertall: 
Alminnelig (50%)

Bakgrunn for forslaget: Husordensreglene mangler et eget punkt om boder, og styret 
mener at bruk av disse omtales. Det foreslås et nytt punkt 2.10 under kapittelet 
«Innvendige fellesarealer». Siden bodene ikke er seksjonert til hver leilighet, anses de 
som fellesareal, selv om det er gitt eksklusiv bruksrett, og punktet passer derfor best inn 
under kapittel 2.

Forslag til vedtak 
Følgende tekst foreslås som nytt punkt 2.10 Boder: Den enkelte sameiers bodareal 
skal kun brukes til lagring av gjenstander. Det tillates ikke oppbevaring av følgende 
gjenstander i bodene: a. Eksplosive gjenstander og gass under trykk, for eksempel 
gassbeholdere til grill og camping, fyrverkeri, bensin, giftstof fer og lignende. b. 
Våte, illeluktende eller på annen måte forurensede gjenstander som kan medføre 
lukt, brannfare eller skader i tilliggende boder  Det skal ikke lagres noe nærmere 
sprinkelhodene enn 50 cm, og sprinkelrørene skal heller ikke benyttes til oppbevaring 
eller til oppheng. Det er ikke tillatt med tilkoblede hvitevarer i bodene. 
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Sak 9

Endring av husordensregel punkt 3.2 Garasjeporten

Krav til f lertall: 
Alminnelig (50%)

Bakgrunn for forslaget: Hovedporten er åpen for alle, siden det er en of fentlig garasje i 
den ytre delen. For å øke levetiden på garasjeporten, er hovedporten programmert til 
å stå åpen store deler av døgnet, særlig i den lyse årstiden. Styret ønsker å presisere at 
plikten til å følge nøye med på inn- og utkjøring, samt at portene ikke skal stå unødig 
åpne, gjelder porten inn til beboergarasjen.

Forslag til vedtak 
Følgende tekst foreslås som endret og nytt punkt 3.2: Garasjeporten til indre 
parkeringsområde skal ikke unødvendig stå åpen. Ved inn- og utkjøring skal det på 
kvelds- og nattetid kontrolleres at porten går igjen før man kjører videre, og at ingen 
uvedkommende slippes inn.

Sak 10

Valg av tillitsvalgte

 

Roller og kandidater

Valg av 1 styreleder Velges for 1 år
Følgende stiller til valg som styreleder:

 •  Mai Phan Ngoc

Valg av 2 styremedlem Velges for 2 år
Følgende stiller til valg som styremedlem:

 •  Anders Høili

 •  Frank Pedersen

Valg av 1 varamedlem Velges for 2 år
Følgende stiller til valg som varamedlem:

 •  Stef fen Tronstad

Sak 11
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Valgkomite

 

Roller og kandidater

Valg av 2 medlem Velges for 1 år
Følgende stiller til valg som medlem:

 •  Ajaypal Power

 •  Roger Jakobsen

 8 av 42



ÅRSRAPPORT FOR 2021 

Tillitsvalgte 
Siden forrige ordinære årsmøte har sameiets tillitsvalgte vært: 

Styret                                                                                 Valgt 
Leder Ngoc Mai Phan 2021-2022
Styremedlem Dzevdet Dulbic 2020-2022
Styremedlem Ragnhild Storeide Folgerø 2021-2023
Styremedlem Jørn Karlsen 2021-2023
Styremedlem Steffen Tronstad 2021-2022

Varamedlem Randi Ødegaard 2021-2022

Valgkomiteen 
Roger Jakobsen 2021-2022

Styrets medlemmer består i dag av 3 menn og 2 kvinner.   

Generelle opplysninger om Gla'enga Eierseksjonssameie 
Sameiet er et kombinasjonsbygg bestående av 183 boligseksjoner og  
3 næringsseksjoner. I tillegg til dette har sameiet ett garasjeanlegg som er seksjonert som 
et fellesareal og hvor 61 plasser er seksjonert som tilleggsdeler til boligseksjonen. 

Gla'enga Eierseksjonssameie er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med 
organisasjonsnummer 898 391 442, og ligger i bydel 1 Gamle Oslo i Oslo kommune med 
adresse: Gladengveien 15 A-D. 

Gårdsnummer er 129 og bruksnummer er 33. 

Med eierseksjon forstås sameieandel i bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av 
bolig eller annen bruksenhet i eiendommen. 

Gla'enga Eierseksjonssameie 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. 

Sameiets revisor er BDO AS. 
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2  Gla'enga Eierseksjonssameie 

Orientering om sameiets drift 

Styrets arbeid 

Styret har i 2021 hatt mange saker på dagsorden, blant annet etterstramming av koblinger 
til radiatorer i alle leiligheter, harmonisering av seksjonenes H-nummer opp mot 
Kartverkets oversikt, sensorstyrt ledbelysning i alle oppganger, bytte av cirka 50 armaturer 
i garasjen til ledlys, samt satt opp ny el-tavle i garasjen for å tilrettelegge for flere 
ladeplasser.  
Driften av bygget blir ivaretatt av driftsleder, som også er vaktmester. Styret er svært 
fornøyd med løsningen, som ble iverksatt i 2020, og sameiets drift følges opp mer helhetlig 
enn tidligere.  

Styret  
Gla’engas nettadresse er www.glaenga.no, og e-postadressen er styret@glaenga.no. 

Styret har en mailvaktordning som rullerer mellom styremedlemmene. Dette sørger for kort 
responstid på mottatt e-post. Det kommer mange henvendelser av ulike slag, og 
ordningen fungerer tilfredsstillende.  

Styrekontoret befinner seg i -01-etasjen i C-oppgangen, like ved heisen. Det er kontortid 
annenhver tirsdag mellom kl. 1900 og 1930 (i partallsuker).  Det kommer ikke mange 
besøkende i kontortiden, men styret synes likevel det er et tilbud som bør opprettholdes. 
Styret har ikke telefontid.  

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. 

Databehandleravtaler
Sameiet har databehandleravtale med Securitas, som ivaretar driften av kameraene våre. 
Som følge av EUs personvernforordning har sameiet også databehandleravtale med 
OBOS som forretningsfører.  

Vaktmester, sommer- og vintertjenester
Vaktmestertjenester leveres av Oslo Drift og Utleie A/S, og dette innbefatter også sommer- 
og vintertjenester (gressklipping, klipping av hekk og trær, snømåking og strøing).  
Vaktmester sørger også for årlig service på dørhåndtak og låser i fellesområdene.  

Driftsleder og drift av bygget
Siden 2020 har sameiet hatt en egen driftsledertjeneste til å ivareta oppfølging av byggets 
drift.  Dette innebærer oppfølging av serviceavtaler, kvalitetskontroll, nødvendige 
befaringer, identifisering av vedlikeholdsbehov, bidrag til reforhandling av avtaler, og å 
skaffe tilbud til tjenester. Det er vaktmester som også innehar driftslederansvaret, og dette 
fungerer godt.  Det er mange oppgaver han løser, som sameiet tidligere har bruke flere 
eksterne tilbydere på, og styret er fornøyd med at drift og vedlikehold nå er mer helhetlig 
organisert.  

Driftsleder melder om generelt mer hærverk enn tidligere i bygget, både utvendig og 
innvendig. Taggingen blir fortløpende fjernet. Det er også en del slitasje i forbindelse med 
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3  Gla'enga Eierseksjonssameie 

inn- og utflytting. Driftsleder forsøker å få dette reparere etter hvert, men noen større 
skader må avvente av budsjettmessige hensyn.   

Renhold 
Sameiets renhold av fellesarealer er i perioden ivaretatt av PBT Entreprenør og 
Byggrenhold AS. Avtalen har inkludert årlig hovedvask, samt ekstra renhold av 
inngangspartiene i perioden 1.12-31.3.  Gulvene i fellesarealene i A-oppgangen er bonet i 
2021. Renholdsavtale har vært reforhandlet i 2021, og medførte at eksisterende avtale ble 
oppsagt, og sameiet har inngått avtale med en ny leverandør (Alliansen Renhold AS), med 
virkning fra 1.2.22.   

Parkering/ garasje
Sameiet har 75 garasjeplasser tilknyttet eiendommen. Bruksretten til disse kan kun 
overdras internt i sameiet.  

Garasjen ble vasket 10. mai 2021.   

For å minske unødig slitasje på hovedporten er den programmert til å stå åpen på dagtid. 
Varighet for åpen port varierer med årstidene. Behovet for fjærskifter på portene har gått 
ned etter at vi gjorde dette, og samtidig gikk over til å bruke en dyrere type fjær med fem 
ganger så lang levetid. Dette sparer sameiet for penger.   

Garasjeportene styres av portåpnere fra Hörman. Det er viktig å melde fra til styret hvis en 
portåpner inn til den private garasjen kommer på avveie. Portåpneren kan da deaktiveres 
slik at den ikke kan misbrukes av uvedkommende. 

Elektrikergruppen er eneleverandør av oppsett av ladestasjoner. Seksjonseiere som skal 
installere ladestasjon må derfor bruke disse, og styret skal stå på kopi på bestillingen. 
Dette har vist seg nødvendig etter at vi oppdaget flere feil på installasjoner av elbilladere, 
herunder manglende jordfeilbrytere, oppkobling på feil kurs etc. Av samme grunn har vi 
måttet låse el-skapene i garasjen.  Det er i 2021 etablert en ny el-tavle for å imøtekomme 
behov for oppsett av flere ladere.  

Digital kommunikasjon 

Styret har tidligere oppfordret seksjonseiere til å gi samtykke via vibbo.no til digital 
kommunikasjon, men det var mange som ikke hadde logget seg på for å gi sitt samtykke.  
Endring i Lov om Burettslag og Lov om Eierseksjonssameier den 1.4.21, tilrettela for at 
styret som hovedregel kan kommunisere elektronisk med boligeierne, med mindre eier 
aktivt reserverer seg mot dette.  Styret vedtok å følge denne hovedregelen på styremøtet 
den 11.11.2021, og la da til grunn at beslutningen er i overensstemmelse med GDPR-
regelverkets artikkel 6 nr. 1 bokstav f om passende og lovlig behandlingsgrunnlag. 
Endringen vil effektivisere styrets kommunikasjon med seksjonseierne, og gjøre 
utsendelse av utsendinger på en miljøvennlig, sikker og økonomisk måte.  

For øvrig oppfordrer Styret seksjonseiere til å bli kjent med, og følge med på, sameiets 
nettside. Dette gjelder også leietakere, og utleiere må gjøre egne leietakere kjent med 
nettsiden, som også inneholder vedtekter og husordensregler. Det er et mål at også 
leietakere opplever seg som en del av felleskapet og bidrar til å skape godt fellesskap, og 
seksjonseiere har ansvaret for at også leietakere av seksjonen følger sameiets regler.  
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4  Gla'enga Eierseksjonssameie 

Seksjonseier plikter å holde styret informert og oppdatert om e-postadresse og 
mobiltelefon som ønskes benyttet ved kommunikasjon. Dette kan gjøres via Vibbo.no, 
hvor man også kan legge inn leietakeres kontaktinformasjon. 

Nøkler/ skilt/ ringeklokke
Systemnøkler (dvs nøkler til leiligheten) og nøkkelbrikker til bygget bestilles via styret på  
e-post. Det er kun eiere av leiligheten som kan bestille dette. Styret formidler 
informasjonen til Låshuset, og verifiserer at bestiller er eier av en seksjon. Nøkler/ brikker 
vil enten bli sendt i postoppkrav til eier, eller de kan hentes hos Låshuset mot fremvisning 
av legitimasjon.  

Etter at vi fikk elektronisk adgangskontroll i bygget, har vi i begrenset grad behov for 
systemnøkler. Det er nå bare i bodområdene og på takterrassen at nøklene kan brukes i 
fellesarealene. Vi er derfor ikke like strenge på hvor nye nøkler til leilighetene slipes, og 
det finnes flere nøkkelslipere som sliper systemnøkler.  
Se nettsiden www.glaenga.no for mer informasjon.  

Beboer sørger selv for skilt til postkassen, men styret kan være behjelpelige med å lage 
dymo-merkelapper.  Ta i så fall kontakt med styret på e-post. Det oppfordres til å merke 
postkassen på en diskret og estetisk måte, da det ser svært stygt ut med post-it-lapper og 
andre mer midlertidige løsninger.  

Send e-post til styret for å få endret navn på ringeklokke. Oppgi seksjonsnummer eller 
ringeklokkenummeret som skal endres.  

Forsikring 
Sameiets eiendommer er forsikret i TRYG FORSIKRING med polisenummer 6598026. 
Forsikringen dekker bygningene og fellesareal. Forsikringen dekker også veggfast utstyr, 
bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig. Oppstår det 
skade i leiligheten, skal seksjonseier sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig og 
prøve å kartlegge årsaken til skaden. Skaden meldes til styret@glaenga.no, som igjen 
melder til forsikringsavdelingen i OBOS. 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 sameiets forsikring brukes, vil seksjonseier belastes egenanden hvis forholdet 
ligger innenfor seksjonseiers ansvar. Egenandelen er for tiden kr. 10.000,- (kr. 6.000,- for 
skadedyr).  
Den enkelte seksjonseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og 
løsøre. 

Det har i perioden vært flere skader som har utløst sameiets forsikring. I all hovedsak er 
dette vannskader, og styret er opptatt av å forebygge disse. Det har vært to vannskader 
med årsak i lekkasje på takterrassen. Den ene hadde sin årsak i at utbygger hadde latt et 
rør stå åpent og utildekket siden bygget var nytt, slik at vann over tid rant inn i etasjen 
under. Begge skadene er nå utbedret. Det har også vært vannskader på parkett i 
leiligheter, og også rørbrudd som medførte vannskade i et bodrom. Det har også vært et 
tilfelle av veggedyr i en leilighet.  
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5  Gla'enga Eierseksjonssameie 

Vedlikehold av rør 
Vi minner om at det er svært viktig at ingen tømmer matrester og fett i avløpet, og at 
denne beskjeden gis til alle beboere i sameiet – også til dem som leier leilighet av 
seksjonseiere.  

Etterstramming av radiatorkoblinger 
For å forebygge vannskader ble sameiets radiatorer i 2021 etterstrammet.  Dette er 
egentlig et vedlikeholdsansvar som ligger på den enkelte sameier, men siden et økt antall 
radiatorlekkasjer medfører vesentlig høyere forsikringspremie, anså styret at det ville  
være vel anvendte midler å sørge for kollektiv etterstramming. De aller fleste leiligheter 
åpnet for rørlegger, slik at etterstramming kunne utføres. Manglende vedlikehold kan 
medføre avkortning av forsikringen, hvis det oppstår en skade i leilighetene.  

Brannsikringsutstyr 
Ifølge forskrift om brannforebygging skal alle boliger ha minst én godkjent røykvarsler i 
hver etasje, samt manuelt slokkeutstyr i form av pulverapparat eller brannslange.  
Alle seksjonseiere er ansvarlige for å kontrollere at røykvarsler virker og at slokkeutstyret 
sjekkes. Røykvarslere i leilighetene er ikke tilknyttet fellesanlegg.  

Sprinkleranlegg finnes i garasjeetasjen. 

Beboerne er selv ansvarlige for å skifte batteri i leilighetens røykvarsler og ellers påse at 
brannutstyr er i forskriftsmessig stand. Gode tips til hva som bør sjekkes finner du her: 
https://www.tryggogsikker.no/brannsikring/ 

Styret minner alle seksjonseiere om at det skal være et fritt rom på minimum 0,5 m fra 
lagret gods til sprinklerhoder og rør i bodene. Det er viktig å være oppmerksom på dette i 
egne boder, da sprinkling kan bli hindret ved brann hvis de dekkes til av gjenstander. 

Strømavtale 
Sameiet benytter Elkraft AS som leverandør av strøm til fellesområdene.  

HMS – Helse, miljø og sikkerhet 
Styret har etablert et internkontrollsystem for Helse, miljø og sikkerhet i bygget.  Sameiet 
abonnerer på OBOS’ HMS-modul, som er et godt hjelpemiddel i HMS-styringen.  Sameiet 
har utført lovpålagte vernerunder i perioden.  

Lekeplassen er forskriftsmessig kontrollert våren 2021. Det ble påpekt at gressveksten i 
mattene under huskene måtte fjernes for å opprettholde god sikkerhet. Gresset ble 
påbegynt fjernet av driftsleder, og resten ble fjernet på dugnad.  

Fjernvarme 
Sameiet har avtale med Ista for avregning av den enkeltes forbruk av fjernvarme. 
Avregningen foretas én gang i året og oppgjøret skjer over felleskostnadene.  

Den enkelte beboer kan selv følge med på forbruket sitt på Istas nettsider.  Ta kontakt 
med Ista hvis du trenger passord og brukernavn. Istas nettside er www.ista.no, der finner 
du også kontaktinformasjon. 

Det har vært noen problemer med vannleveransen i perioden, og da særlig med ustabilt 
trykk og varierende temperatur i dusjen.  Det har vært arbeidet mye med problemstillingen. 
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Trykkreduksjonsventilen er renset og kalibrert. Ettersom blandebatteriet i dusjen fra 
utbyggers side ikke hadde særlig høy kvalitet, har rådet vært å bytte til et batteri som er 
temperatur- og trykkstyrt. Driftsleder tok initiativ til å innhente tilbud om bytte til andre 
batterier, som den enkelte eier kunne vurdere.  Over 40 seksjonseiere benyttet seg av 
dette, og tilbakemeldingene er at temperaturvariasjonene er blitt normalisert etter dette, 
men at trykket fremdeles kan variere. Det er svært viktig at blandebatteriene er både 
trykkstyrt og temperaturstyrt for at de skal kunne fungere ordentlig. Hvis noen seksjoner 
har installert feil blandebatteri (uten trykkstyring), kan dette påvirke vannleveransen til 
andre leiligheter.  

Det har vært service på fjernvarmeanlegget i 2021, men feilsøkingen fortsetter på grunn av 
variabelt trykk og tidvis trykkfall.  

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

Styremøter 
Det er avholdt 8 styremøter i perioden mellom årsmøtet 2021 og 2022.  I tillegg kommer 
budsjett- og regnskapsmøter med forretningsfører, samt korte, adhocpregede møter om 
aktuelle saker.  På grunn av pandemien har flere av møtene vært digitale.  

For øvrig har styret nødvendig kontakt med hverandre via e-post og andre elektroniske 
kanaler. 

Større vedlikehold og rehabilitering 

2014 Installert elektroniske målere for 
fjernvarmeavlesing, Inngått avtale med Ista

2015 Boning av gulv i fellesområder
2015 Bytte av internettleverandør, installering av 

hussentraler
2015 Elektronisk låssystem
2016 Vask av alle glassflater i fellesområder og ytre 

del av balkonger
2016 Malt hagebenker/ -møbler
2016/2017 Pusset opp A-oppgangens to nederste etasjer
2017 Boning av gulv i fellesområder
2017 Maling av treverk i grå farge (øverste etasjer)
2018  Maling av treverk i brun farge (alle steder 

hvor lift ikke var nødvendig). 
 Oppgradering av uteområder gjennom 

gartnertjenester (pleie av grønt, flytting av 
planter) 

 Oppussing av B-oppgangens inngangsparti i 
1. etasje 

 Ny EL-tavle i den private garasjen 

2019  Nye vannfiltre med tilbakespylingsfunksjon 
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 Maling av treverk i brun farge (alle steder 
hvor lift var nødvendig)

2020  Maling av alle innvendige flater i 
fellesarealene (ikke garasjen) 

 Maling av alle ventilasjonskasser på 
takterrassen  

 Spyling av rør i bygget 
 Hovedvask 
 Boning av gulv i fellesarealene 
 Laget to gitterboder under trappeoppganger

2021  Etterstramming av koblinger til radiatorer i 
alle leiligheter 

 Gjennomgått H-numrene opp imot 
Kartverket, og byttet til nye H-nr-skilt i hele 
bygget (bygget var feilmerket flere steder) 

 Bytte til sensorstyrt ledbelysning i alle 
oppganger (strømsparingstiltak) 

 Bytte av ca 50 lamper i garasjen til ledlys 
(strømsparingstiltak) 

 Satt opp ny el-tavle i garasjen for å 
tilrettelegge for flere ladeplasser 

 Bonet gulv i A-oppgangen  
 Reparasjon av kapillært oppsug i yttervegg i 

bodrom (arbeidet er startet) 
 Utbedret dekke i takterrasse B-C (laget nytt 

fall for å få ledet regnvann bort) 
 Malt svalgang 6 etg. mellom A og B
 Rensing av takpapp i på taket i A

Dugnad  
Det var to dugnader i 2021, henholdsvis 3. juni og 23. september, og oppmøtet var 
tilfredsstillende. Det var heller ikke i 2021 mulig å være særlig sosial under dugnaden, og 
matservering utgikk på grunn av pandemien. Ved begge dugnadene var det mulig for 
beboere kunne kaste søppel og andre gjenstander.  Det er dessverre ganske mange eiere 
som ikke representeres på dugnaden, og styret skulle gjerne sett at flere ønsket å gjøre en 
innsats for fellesskapet. Samtidig er styret veldig fornøyd med at såpass mange kommer 
ut og bidrar, noe som har den positive effekt at folk blir kjent med hverandre.  

Etterlatte gjenstander/ avfall i sameiet 
Det er et gjentakende problem at beboere, særlig ved flytting, setter fra seg møbler, 
søppel og andre gjenstander på fellesområdene i sameiet. Styret fakturerer seksjonseiere 
for merkostnadene dette påfører boligsameiet når det kan identifiseres hvem som har satt 
gjenstandene fra seg i fellesområdene. 

Renovasjon 
Renovasjon har stort vært utført stabilt i 2021, og driftsleder har fulgt opp avvik fortløpende 
mot Renovasjonsetaten.  

15 av 42Vedlegg 1 Gla'enga Eierseksjonssameie-innkalling-2022.pdf



8  Gla'enga Eierseksjonssameie 

Det skjer dessverre ofte at beboere setter fra seg søppel utenfor brønnene når det er fullt 
istedenfor å sjekke om det er plass i de andre brønnene. Dette settes også ut en del avfall 
som ikke får plass, eller som ikke skal kastes, i brønnene. Dette genererer mye 
ekstraarbeid for vaktmester, og påfølgende utgifter for sameiet.  

Sameiet har vært plaget av at andre som ikke bor i sameiet kaster søppel i brønnene 
utenfor B-oppgangen. Dermed blir brønnene ofte fulle flere dager før tømming, og 
medfører forsøpling utenfor, samt gir økte utgifter til bortkjøring. Styret bestemte derfor at 
det skulle settes låser på brønnene, hvor man kan bruke egen leilighetsnøkkel til å låse 
opp. Systemet ble satt opp, men fungerte dessverre ikke, og innkastene må byttes hvis vi 
skal få en tilfredsstillende løsning.  

Men, etter den korte tiden brønnen var låst, ble situasjonen noe bedre. Styret vil i 
samarbeid med driftsleder, følge med på dette i 2022.  

Det ble stadig satt mye avfall utenfor Fretex’ klesboks, og siden Det ikke ble ryddet så ofte 
som nødvendig, bad styret om at boksen ble flyttet bort fra sameiets område. Etter fjerning 
av Fretex’ klesboks fikk vi en større glasscontainer i håp om at det blir mindre avfall 
utenfor. Så langt har dette vært vellykket. 

Husordensregler og vedtekter – ansvar for etterlevelse
Styret oppdager en del brudd på husordensreglene og vedtektene. Styret minner om at det 
er seksjonseiernes ansvar at de som bor i seksjonen kjenner til – og etterlever – sameiets 
regler.  
Dette ansvaret gjelder også korttidsutleie, eksempelvis gjennom Airbnb. 

Styret har lav terskel for å sende klager når husordensreglene brytes. Antallet klager er 
stabilt lavt, noe som er svært positivt. Etterlevelse av reglene bidrar til et godt bomiljø.  

Bomiljøavtale
Sameiet har en bomiljøavtale med Securitas. Den kan brukes hvis det oppdages 
uønskede personer i bygget, utrygge situasjoner, husbråk, unødig støy etc. 
Telefonnummeret er 22 97 10 70. Se beboerguiden på 
http://www.glaenga.no/vektertjenester/ for nærmere informasjon.  
Slike utkall er inkludert i avtalen sameiet har med Securitas, og koster ikke noe ekstra. 
Styret oppfordrer til bruk av avtalen når det oppleves situasjoner som en vekter vil kunne 
løse opp i.  

Internett og TV
Sameiet har fra 2020 hatt Telia som internettleverandør.  Det er en kollektiv avtale som 
varer til 1. juli 2025, og gjelder bare internett. Sameiere/ beboere må selv oppgradere til 
eventuell TV-avtale.   

Telia-avtalen koster kr. 199,- per måned og gir internett med hastighet 1000/1000.  
Telenor (tidligere Canal Digital) har fremdeles infrastruktur gjennom coax i bygget, så man 
kan velge hvilken leverandør man vil bruke. Men, uansett valg av leverandør vil alle 
seksjonseiere bli belastet kr. 199,- i måneden for den kollektive internettavtalen. 

Porttelefon 
Firmaet som har levert porttelefonsystemet har (i 2016 og 2018) byttet PCB-kort (kretskort) 
i de fleste porttelefonene.   
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De som eventuelt valgte å ikke benytte seg av tilbudet om bytte av kort, må bekoste et 
eventuelt fremtidig kortbytte selv. Les mer om dette i beboerguiden på www.glaenga.no. 

Service- og kontrollavtaler 
Styret har inngått flere service- og kontrollavtaler for forskjellige områder i bygget.  Enkelte 
avtaler har blitt oppsagt i perioden, men styret understreker at det fokuseres like mye på 
god drift og jevnlig vedlikehold som før. Det er enkelte ganger mer hensiktsmessig å ikke 
ha egen vedlikeholdsavtale, men heller å legge oppgaven inn i driftens årshjul, slik at 
vedlikeholdet gjøres på timepris, og ikke som en fast serviceavtale. Dette gir reduserte 
kostnader for sameiet. 

Vi har nå serviceavtale på følgende områder:  
 Brannalarmanlegg  
 Sprinkleranlegg og manuelt slokkeutstyr i fellesområder  
 Elektrisk anlegg samt nødlys 
 Ventilasjonsanlegg 
 Heiser 
 Låssystem 
 Pålagt heiskontroll hvert annet år 
 Lekeplasskontroll  
 Garasjeporter 
 Overvannskummer/sandfang (tømming og rengjøring) 

Skadedyr  
Styret minner om seksjonseiers ansvar for å forebygge skadedyr i leiligheten, eksempelvis 
veggedyr og kakerlakker, noe som også følger av vedtektenes paragraf 8.  

Det er vesentlig at også alle som driver utleie er nøye med å instruere sine leietakere om 
husordensreglene – herunder om eiers (og videre leiers) plikt til å holde leiligheten fri for 
skadedyr.  

Vi minner om at skadedyr skal rapporteres til sameiet umiddelbart hvis de oppdages.  

Det er i perioden oppdaget veggedyr i en leilighet. Veggedyr sprer seg først og fremst via 
reisebagasje, transport av møbler, innbo og brukt sengetøy.   
Det er derfor grunn til å advare mot å kjøpe brukte møbler, sofaputer, sengetøy, og andre 
gjenstander uten at disse sjekkes godt før de tas inn i leiligheten. 
Det er også viktig å sjekke bagasjen grundig når man har vært ute og reist, eller når man 
får besøk.  

Det er tidligere gjennomført kartlegging av forekomsten av skjeggkre i bygget, og 
konklusjonen var at forekomsten av lav.  Det er gitt tilbud om limfeller og lokkemiddel til 
alle leilighetene, via sameiets bygningsforsikring, og feller kan hentes i kontorets 
åpningstid, eller etter nærmere avtale.  Bekjempelse av skjeggkre er enklere nå når det 
etter hvert finnes en effektiv åtebehandling i tillegg til limfeller.   

Skjeggkre kommer ofte inn i forbindelse med bygging av leiligheten, og senere via 
emballasje som pappesker, papp etc. Det kan derfor være avgjørende å ikke ta denne 
emballasjen inn i leiligheten, hvis mulig.  (Husk at pappen ikke skal kastes i 
søppelbrønnene, hvis den ikke lar seg rive opp i mindre biter.)  
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Sameiet har forsikring som dekker skadedyr, men ifølge sameiets vedtekter belastes 
sameier egenandelen på kr. 6.000,-.  Sameiets forsikring dekker reduksjon av skjeggkre, 
men ikke sanering, da skjeggkre per definisjon ikke er å anse som skadedyr. 

Mange har for øvrig bekjempelse av skjeggkre inkludert i sin innboforsikring. 

Fuglebråk i hekketiden 
Tidligere har sameiet opplevd mye måkeskrik i hekketiden, da måker gjerne hekker på 
takene på bygningene rundt. Dette genererer betydelig bråk i de månedene hekketiden 
varer.  Etter å ha iverksatt diverse tiltak har dette bedret seg noe gjennom årene. 
Bygningen som ligger i Gladengveien 13 har hatt flere måkereir, og de siste årene har 
vaktmester jevnlig klatret opp på taket og fjernet tilløp til måkereir for å hindre egglegging.  
Det er også satt opp nytt gitter på ventilasjonsinnretningen på taket der, slik at det ikke kan 
bygges reir.  Det er også oppdaget tilløp til reirbygging på vårt eget tak, og vaktmester gjør 
jevnlig inspeksjonsrunder om våren.
Det er viktig at beboerne forebygger reirbygging på egen balkong ved å sjekke grundig og 
jevnlig om fugler ser ut til å ville etablere seg. Hvis fugler først har lagt egg, er de å anse 
som fredet, og det er da forbudt å fjerne egg og fugler.  Det har hendt at beboere har fått 
reir på balkongen, blant annet i grillen.  
Vi har også hatt drage på taket i Gladengveien 13, men dette har ikke langvarig effekt. 
Måkene forsøkte å etablere seg rett under dragen. 
Strategien med jevnlig sjekking anses som vellykket, og vil bli fulgt opp videre.

Ventilasjonsanlegg
Hver leilighet har et unikt avtrekkssystem, som ikke er koblet sammen med andre 
leiligheter, og det ender i en unik vifte til hver leilighet. Viften er plassert på taket av 
bygningen.  
Kjøkkenhetten og hver leilighets vifte på taket sørger for avtrekk fra både kjøkken og bad, 
og luften trekkes opp og ut.  Dette er såkalte kanalvifter som hele tiden går på en 
grunnhastighet for å opprettholde avtrekk fra leilighetene (både på kjøkken og bad). 
Ved skifte av kjøkkenhette er det avgjørende å opprettholde avtrekk fra leilighetene, og 
installatør må ikke koble fra vifta som sitter på taket.  Mer informasjon om dette kan leses i 
beboerguiden. 

Det avsettes et fast beløp (for tiden kr. 50,- per vifte) per måned til finansiering av bytte av 
vifter, og dette innkreves over husleiefakturaen fra 1.mars 2021.  
I løpet av ca. 10 år vil hver seksjon ha betalt sin andel av viftebytte, og ordningen 
finansierer seg selv.  
Sameiet sørger derfor for bytte av vifter, og skifter dem ut fortløpende ved behov.
Ta kontakt med styret hvis ventilasjonsløsningen ikke virker som den skal.  

Heiser
Styret oppfordrer alle til å bruke låseknapp/ nøkkel når det foregår lossing og lasting i 
heisen. Dette er nødvendig for ikke å få heisstans.  

Styret ber også beboere om å bidra med å fjerne grus og andre fremmedlegemer som 
havner i slissene til heisdøren. Dette er den hyppigste årsaken til heisstans. 
Renholdsfirmaet har i oppdrag å rengjøre slissene når de er hos oss en gang i uken, og 
det er innkjøpt en egen støvsuger til dette. 

Styret har kompetanse på å hente folk ut fra heisen, hvis noen skulle stå fast. Men, det er 
fremdeles OTIS som har hovedansvaret for dette, og hvis man står fast, er det beste å 
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trykke på knappen til høyttaleren inne i heisen. Det vil da bli opprettet 
toveiskommunikasjon, med påfølgende utrykning fra OTIS’ samarbeidspartner. 

Det er utført service på heisene i perioden, og det har vært flere reparasjoner. Blant annet 
er hovedkortet i A-heisen byttet, noe som bedret situasjonen med hyppig heisstans. Det 
har vært hærverk i en av heisene, hvor rekkverket ble revet av festet og ødelagt. Nytt 
rekkverk måtte settes opp.  

Sosiale arrangementer 
I tillegg til dugnaden, var det – tradisjonen tro – et sosialt arrangement på første søndag i 
advent.  Da ble sameiets vesle julegran tent, og bakgården var fint pyntet.  Det var 
musikalsk innslag fra Vestre Aker Musikkorps, men på grunn av pandemien var det ingen 
servering ut over litt drikke, klementiner og sjokolade. Oppmøtet var bra ved at folk møtte 
opp i bakgården, men smittevernskravene gjorde at mange valgte å høre på fra 
balkongene og svalgangene.  Det var god stemning blant de fremmøtte.  

Pandemi 
Siden pandemien fra 2020 ble langvarig, ble smittevern etter hvert en del av 
«normalsituasjonen» i 2021. Håndverkere som har hatt kontakt med beboere, ble bedt om 
å bære munnbind hvis avstand ikke kunne opprettholdes.  Styret har fulgt nøye med på 
FHIs og Regjeringens smittetiltak, og har minnet beboerne om å følge myndighetenes råd 
for forebygging, karantene og isolasjon ved sykdom.  

Hagegruppe i Gla'enga 
Det er tatt beboerinitiativ til en hagegruppe som særlig skal se på forskjønnelse 
av takterrassene, og det har vært møte med hagegruppen og styrerepresentanter. 
Hagegruppen har fått bevilget inntil 30.000 kroner til å iverksette tiltak, men midlene ble 
ikke brukt i 2021. Midlene videreføres i 2022, og styret ser positivt på å få gjort 
takterrassene penere.   

Ensjøutbyggingen 
Sameiet samarbeider med andre boligselskaper om informasjon rundt forskjellige 
byggeprosjekter som er pågående for tiden. Dette gjelder både støyproblemer, støv og 
skitt, og trygge veier i byggeperioden. Vi har også vært delaktig i Beboeraksjonen på 
Ensjø, og har blant annet gitt aksjonen økonomisk støtte på kr. 2.000 for håndtering av 
mindre utgifter til kopiering av materiell, porto etc. Beboeraksjonens største fokus er 
realisering av de grønne områdene på Ensjø. Flere av disse ser dessverre ut til å la vente 
på seg, ettersom én utbygger ikke ser ut til å ville bygge ut slik reguleringsplanen har 
forutsatt.  

Oppgradering av Østre Parkdrag 
I 2021 kom det nabovarsel om opparbeiding av Østre Parkdrag (den delen som ligger bak 
blokka). Styret sendte anmerkninger innen fristen og ett av momentene vi pekte på var at 
trappen som er planlagt å gå ned fra parkdraget til bakkeplan like utenfor garasjen er 
tegnet svært nær garasjeporten. Vi mente dette kan sette fotgjengere i fare, da det er 
dårlig sikt for bilister ved utkjøring av garasjen. Arkitektfirmaet svarte at de ikke kan flytte 
trappen lenger bort fra garasjen, da de da kommer på annen manns grunn. Men, at de 
endrer tegningene, slik at de trappen trekkes 60 cm lenger inn, og at fotgjengere dermed 
kommer ned på bakkeplan før de er ute i veibanen. Styret påpekte også behov for god 
overvannshåndtering, og fikk til svar at bekken skal ha kapasitet til å håndtere 
flomvann/overvann. Arbeidet skal, etter planen, starte høsten 2022.  
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KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2021 

Styret mener at årsregnskapet gir et riktig bilde av sameiets eiendeler og gjeld, finansielle 
stilling og resultat. Informasjon om sameiets forventede økonomiske utvikling er omtalt i 
årsrapportens punkt om budsjett for 2022. 

Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2021 er satt opp under 
denne forutsetning. 

Inntekter 
Driftsinntekter i 2021 var til sammen kr 6 553 100. 
Dette er ca kr 115 000 høyere enn budsjettert og skyldes innkreving av beløp til dekning 
av fremtidig viftebytte fra mars. 

For andre inntekter, se note 3. 

Kostnader 
Driftskostnadene i 2021 var til sammen kr 6 310 665 som er i sum ca kr 39 000 lavere enn 
budsjettert.  
For de ordinære driftskostnadene til sameiet er det en mindre budsjettoverskridelse. Det 
var nødvendig el-arbeider (nytt sikringsskap) samt etterstramming av radiatorventiler.  
For andre driftskostnader ble tjenester levert av vaktmester lavere enn forventet i budsjett 
og medfører et positivt avvik. 
Budsjettert kostnad for festeavgift lå for høyt. 

Resultat  
Årets resultat på kr 246 118 fremkommer i resultatregnskapet og foreslås overført til 
egenkapital. 

Kommentarer til sameiets arbeidskapital pr. 31.12.2021.  
Arbeidskapitalen fremkommer i balansen ved å trekke kortsiktig gjeld fra omløpsmidler og 
viser sameiets likviditet. Arbeidskapitalen pr. 31.12.2021 var kr 2 393 229 og holder et 
meget tilfredssstillende nivå.

Neste års budsjett er nærmere omtalt under avsnittet” Kommentarer til budsjett for 2022”.

For øvrig vises det til de enkelte tallene i resultatregnskapet, balansen og notene.  
Styret er ikke kjent med hendelser etter 31.12.2021 som påvirker regnskapet i vesentlig 
grad. 
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13  Gla'enga Eierseksjonssameie 

KOMMENTARER TIL BUDSJETT FOR 2022 

Til orientering for årsmøtet legger styret fram budsjettet for 2022. 
Tallene er vist i kolonnen til høyre i resultatregnskapet. 

Drift og vedlikehold
I posten drift og vedlikehold er det beregnet kr 300 000 til større vedlikehold som omfatter 
utbedring av taklekkasje. Det er også budsjettert med bytte av enkelte dører. 

Kommunale avgifter i Oslo kommune 
Oslo Kommune la i sitt budsjettforslag høsten 2021 til grunn en økning på 4,5 % for vann 
og avløp. Renovasjonsgebyret holdes uendret.  

Energikostnader (elektrisk)
Energikostnadene har historisk sett har vært variable og er vanskelige å anslå. I tråd 
med estimater fra aktuelle leverandører har vi budsjettert med samme energikostnader 
som beregnet for hele 2021. 

Forsikring
Forsikringspremien for 2022 har økt med ca kr 36 000. Premieendringen er en følge av 
indeksjustering på bygninger på 4 % fra 1. januar, samt forsikringsselskapets individuelle 
prisjustering basert på skadehistorikken i Gla'enga Eierseksjonssameie.

Lån
Gla'enga Eierseksjonssameie har ikke lån. 

Felleskostnader
I budsjettet har styret tatt hensyn til ovennevnte, samt øvrige prisendringer knyttet til 
produkter og tjenester sameiet anskaffer. Dette danner grunnlaget for foreløpig 
fastsettelse av felleskostnader for 2022. 

Budsjettet er basert på 4 % økning av felleskostnadene fra 01.01.22. 

For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet.  
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Uavhengig revisors beretning 
Til årsmøtet i Gla'enga Eierseksjonssameie 

Konklusjon 

Vi har revidert årsregnskapet til Gla'enga Eierseksjonssameie. 

Årsregnskapet består av: 

• Balanse per 31. desember 2021 

• Resultatregnskap 2021 

• Noter til årsregnskapet, 

herunder et sammendrag av 

viktige regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening: 

• Oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og 

• Gir årsregnskapet et rettvisende bilde av 

sameiets finansielle stilling per 31. desember 

2021, og av dets resultat for regnskapsåret i 

samsvar med regnskapslovens regler og god 

regnskapsskikk i Norge. 

 

Grunnlag for konklusjonen 

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene International 

Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er 

beskrevet nedenfor under Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er 

uavhengige av selskapet slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for 

Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av the 

International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre 

øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår 

vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Andre forhold 

Budsjettallene som fremkommer i årsregnskapet er ikke revidert. 

Annen informasjon 

Styret og forretningsfører (ledelsen) er ansvarlig for annen informasjon. Annen informasjon består 

av Årsrapport. 

Vår konklusjon om årsregnskapet ovenfor dekker ikke annen informasjonen. 

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese annen informasjon. 

Formålet er å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom annen informasjon og 

årsregnskapet og den kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen av årsregnskapet, eller 

hvorvidt informasjon i annen informasjon ellers fremstår som vesentlig feil. Vi har plikt til å 

rapportere dersom annen informasjon fremstår som vesentlig feil. Vi har ingenting å rapportere i så 

henseende. 

Styret og forretningsførers ansvar for årsregnskapet 

Styret og forretningsfører (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et 

rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er 

også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap 

som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 
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BDO AS, et norsk aksjeselskap, er deltaker i BDO International Limited, et engelsk selskap med begrenset ansvar, og er en del av det internasjonale nettverket BDO, 

som består av uavhengige selskaper i de enkelte land. Foretaksregisteret: NO 993 606 650 MVA. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til sameiets evne til fortsatt drift og 

opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til 

grunn så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder 

vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en 

revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av 

sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god 

revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. 

Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir 

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 

 

 

BDO AS 

 

Hans Petter Urkedal 

statsautorisert revisor 

(elektronisk signert) 
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Dokumentet er signert digitalt, med Penneo.com. Alle digitale signatur-data i 
dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det 
opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra 
en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig 
validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er orginalen?
Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i 

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av Penneo e-
signature service <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i 
dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i 
dokumentet, med Penneo validator - https://penneo.com/validate

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument." 

Hans Petter Urkedal
Partner
Serienummer: 9578-5994-4-644113
IP: 188.95.xxx.xxx
2022-03-08 12:39:50 UTC
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17  Gla'enga Eierseksjonssameie 

RESULTATREGNSKAP

Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett

2021 2020 2021 2022

DRIFTSINNTEKTER:

Innkrevde felleskostnader 2 6 537 500 6 759 012 6 438 000 6 659 000

Andre inntekter 3 15 600 14 871 0 15 000

SUM DRIFTSINNTEKTER 6 553 100 6 773 883 6 438 000 6 674 000

DRIFTSKOSTNADER:

Personalkostnader 4 -33 840 -33 840 -34 000 -34 000

Styrehonorar 5 -240 000 -240 000 -240 000 -240 000

Revisjonshonorar 6 -14 920 -14 836 -16 500 -16 000

Forretningsførerhonorar -207 425 -201 678 -207 000 -213 000

Konsulenthonorar 7 -21 820 -53 001 -100 000 -20 000

Drift og vedlikehold 8 -1 075 999 -1 302 808 -950 000 -1 175 000

Forsikringer -415 990 -318 061 -416 000 -465 500

Festeavgift -1 234 484 -1 271 086 -1 309 000 -1 284 000

Kommunale avgifter 9 -1 292 488 -1 275 678 -1 290 000 -1 332 000

Energi/fyring -376 428 -198 224 -280 000 -350 000

TV-anlegg/bredbånd -415 910 -889 258 -454 000 -454 000

Andre driftskostnader 10 -981 362 -1 142 378 -1 053 000 -1 075 000

SUM DRIFTSKOSTNADER -6 310 665 -6 940 848 -6 349 500 -6 658 500

DRIFTSRESULTAT 242 435 -166 965 88 500 15 500

FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER:

Finansinntekter 11 3 703 9 950 0 0

Finanskostnader 12 -20 -750 0 0

RES. FINANSINNT./-KOSTNADER 3 683 9 199 0 0

ÅRSRESULTAT 246 118 -157 766 88 500 15 500

Overføringer:

Fra opptjent egenkapital 0 -157 766

Til opptjent egenkapital 246 118 0
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18  Gla'enga Eierseksjonssameie 

BALANSE

Note 2021 2020

EIENDELER

OMLØPSMIDLER

Restanser på felleskostnader 18 132 560

Kundefordringer 0 11 273

Forskuddsbetalte kostnader 529 215 522 751

Energiavregning 13 144 113 0

Driftskonto OBOS-banken 1 106 400 289 893

Sparekonto OBOS-banken 1 292 918 2 789 443

Sparekonto OBOS-banken II 103 110 0

SUM OMLØPSMIDLER 3 193 888 3 613 919

SUM EIENDELER 3 193 888 3 613 919

EGENKAPITAL OG GJELD

EGENKAPITAL

Opptjent egenkapital 2 393 229 2 147 111

SUM EGENKAPITAL 2 393 229 2 147 111

GJELD

KORTSIKTIG GJELD

Forskuddsbetalte felleskostnader 96 442 69 456

Leverandørgjeld 606 645 398 658

Energiavregning 0 998 693

Annen kortsiktig gjeld 14 97 572 0

SUM KORTSIKTIG GJELD 800 659 1 466 808

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 3 193 888 3 613 919

Pantstillelse 0 0

Garantiansvar 0 0

Oslo, 03.03.2022 
Styret i Gla'enga Eierseksjonssameie 

Ngoc Mai Phan/s/  Dzevdet Dulbic/s/  Ragnhild S. Folgerø/s/ 

Jørn Karlsen/s/  Steffen Tronstad/s/ 
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19  Gla'enga Eierseksjonssameie 

NOTE: 1

REGNSKAPSPRINSIPPER

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god

regnskapsskikk for små foretak.

INNTEKTER

Inntektene inntektsføres etter opptjeningsprinsippet.

HOVEDREGEL FOR KLASSIFISERING OG VURDERING AV EIENDELER OG GJELD

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. 

Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes 

til anskaffelseskost. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på 

etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til 

virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld 

balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Andre varige driftsmidler 

balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid. 

FORDRINGER

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

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

av de enkelte fordringene. 

SKATTETREKKSKONTO

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

myndighetene og kan ikke disponeres fritt.

NOTE: 2

INNKREVDE FELLESKOSTNADER

Felleskostnader 5 476 884

Bredbånd 437 004

Garasje 139 500

Garasje 113 100

Vifte 91 500

Festeavgift 90 900

Festeavgift 73 188

Felleskostnader 31 044

El-bil 25 000

Felleskostnader 20 124

Internett hybel 11 940

Vifte2 11 500

Festeavgift 8 616

Strøm elbil 7 200

SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER 6 537 500
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NOTE: 3

ANDRE INNTEKTER

El-bil 600

Innflyttingsgebyr 11 000

Post 4 000

SUM ANDRE INNTEKTER 15 600

NOTE: 4

PERSONALKOSTNADER

Arbeidsgiveravgift -33 840

SUM PERSONALKOSTNADER -33 840

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. 

NOTE: 5

STYREHONORAR

Honorar til styret gjelder for perioden 2020/2021, og er på kr 240 000.

I tillegg har styret fått dekket julebord for kr 7 410, jf. noten om andre driftskostnader.

NOTE: 6

REVISJONSHONORAR

Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr 14 920. 

NOTE: 7

KONSULENTHONORAR

Tilleggstjenester, OBOS Eiendomsforvaltning AS -21 820

SUM KONSULENTHONORAR -21 820

NOTE: 8

DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Drift/vedlikehold bygninger -286 974

Drift/vedlikehold VVS -5 787

Drift/vedlikehold elektro -199 375

Drift/vedlikehold utvendig anlegg -1 763

Drift/vedlikehold fellesanlegg -3 721

Drift/vedlikehold heisanlegg -220 813

Drift/vedlikehold fyringsanlegg -100 740

Drift/vedlikehold brannsikring -41 201

Drift/vedlikehold ventilasjonsanlegg -73 992

Drift/vedlikehold garasjeanlegg -62 796

Drift/vedlikehold søppelanlegg -64 123

Egenandel forsikring -10 000

Kostnader dugnader -4 714

SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD -1 075 999
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NOTE: 9

KOMMUNALE AVGIFTER

Vann- og avløpsavgift -799 380

Renovasjonsavgift -493 108

SUM KOMMUNALE AVGIFTER -1 292 488

NOTE: 10

ANDRE DRIFTSKOSTNADER

Container -28 507

Skadedyrarbeid -13 635

Verktøy og redskaper -1 374

Driftsmateriell -16 613

Lyspærer og sikringer -20 332

Vaktmestertjenester -247 572

Vakthold -284 453

Renhold ved firmaer -277 887

Snørydding -55 000

Andre fremmede tjenester -3 945

Trykksaker -3 530

Andre kostnader tillitsvalgte -7 410

Andre kontorkostnader -1 939

Porto -12 939

Bankgebyr -5 808

Velferdskostnader -417

SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER -981 362

NOTE: 11

FINANSINNTEKTER

Renter av sparekonto i OBOS-banken 3 585

Renter av for sent innbetalte felleskostnader 118

SUM FINANSINNTEKTER 3 703

NOTE: 12

FINANSKOSTNADER

Renter på leverandørgjeld -20

SUM FINANSKOSTNADER -20
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NOTE: 13

ENERGIAVREGNING

INNTEKTER

Forskuddsinnbetalinger (a konto) -2 069 057

SUM INNTEKTER -2 069 057

KOSTNADER

Administrasjon 73 125

Strøm 2 140 045

SUM KOSTNADER 2 213 170

SUM ENERGIAVREGNING 144 113

Oppstillingen ovenfor viser hvilke energikostnader som avregnes etter hver enkelts forbruk.
For å dekke de løpende kostnadene, krever selskapet inn et forskuddsbeløp fra hver 
enkelt.

På fastsatte frister, blir deretter inntektene avregnet mot kostnadene. For lite innbetalt blir

krevd inn, og for mye innbetalt blir tilbakebetalt. På den måten betaler hver enkelt kun for

sitt eget forbruk.

Ettersom disse inntektene og kostnadene avregnes etter hver enkelts forbruk, blir de 
bokført i

balansen, og ikke via resultatregnskapet. De påvirker derfor likviditeten, og ikke resultatet.

NOTE: 14

ANNEN KORTSIKTIG GJELD

Påløpte kostnader -97 572

SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD -97 572
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 7026  -  GLA'ENGA EIERSEKSJONSSAMEIE - BO7026

RESULTATREGNSKAP PR. 31.12.2021

Tekst Note

Hitti l  i  år Totalt i  år Totalt neste  år

Virke lig Budsje tt Avvik Budsje tt Budsje tt

DRIFTSINNTEKTER:

INNKR. FELLESKOSTN. 6 284 228 0 6 284 228 0 0

LADEPUNKT 600 0 600 0 0

ANDRE INNTEKTER 14 825 0 14 825 0 0

SUM DRIFTSINNTEKTER 6 299 653 0 6 299 653 0 0

DRIFTSKOSTNADER:

PERSONALKOSTNADER -33 348 0 -33 348 0 0

STYREHONORAR -236 509 0 -236 509 0 0

REVISJONSHONORAR -14 704 0 -14 704 0 0

FORR.FØRERHONORAR -204 407 0 -204 407 0 0

KONSULENTHONORAR -21 503 0 -21 503 0 0

DRIFT OG VEDLIKEHOLD -866 377 0 -866 377 0 0

FORSIKRINGER -353 367 0 -353 367 0 0

FESTEAVGIFT -1 114 010 0 -1 114 010 0 0

KOMMUNALE AVGIFTER -1 292 488 0 -1 292 488 0 0

ENERGI / FYRING -370 991 0 -370 991 0 0

KABEL- / TV-ANLEGG -415 910 0 -415 910 0 0

ANDRE DRIFTSKOSTNADER -972 660 0 -972 660 0 0

SUM DRIFTSKOSTNADER -5 896 274 0 -5 896 274 0 0
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Tekst Note

Hitti l  i  år Totalt i  år Totalt neste  år

Virke lig Budsje tt Avvik Budsje tt Budsje tt

DRIFTSRESULTAT: 403 379 0 403 379 0 0

FINANSINNTEKT/KOSTNAD

FINANSINNTEKTER -54 0 -54 0 0

FINANSKOSTNADER -20 0 -20 0 0

RES. FINANSINNT/KOSTN. -74 0 -74 0 0

RESULTAT 403 306 0 403 306 0 0
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 7026  -  GLA'ENGA EIERSEKSJONSSAMEIE - GA7026

RESULTATREGNSKAP PR. 31.12.2021

Tekst Note

Hitti l  i  år Totalt i  år Totalt neste  år

Virke lig Budsje tt Avvik Budsje tt Budsje tt

DRIFTSINNTEKTER:

DRIFTSKOSTNADER:

DRIFT OG VEDLIKEHOLD -201 289 0 -201 289 0 0

FORSIKRINGER -57 407 0 -57 407 0 0

FESTEAVGIFT -77 526 0 -77 526 0 0

SUM DRIFTSKOSTNADER -336 222 0 -336 222 0 0

DRIFTSRESULTAT: -336 222 0 -336 222 0 0

FINANSINNTEKT/KOSTNAD

RESULTAT -336 222 0 -336 222 0 0
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RESULTATREGNSKAP PR. 31.12.2021

Tekst Note

Hitti l  i  år Totalt i  år Totalt neste  år

Virke lig Budsje tt Avvik Budsje tt Budsje tt

DRIFTSINNTEKTER:

INNKR. FELLESKOSTN. 206 412 0 206 412 0 0

ANDRE INNTEKTER 84 0 84 0 0

SUM DRIFTSINNTEKTER 206 496 0 206 496 0 0

DRIFTSKOSTNADER:

PERSONALKOSTNADER -238 0 -238 0 0

STYREHONORAR -1 687 0 -1 687 0 0

REVISJONSHONORAR -104 0 -104 0 0

FORR.FØRERHONORAR -1 459 0 -1 459 0 0

KONSULENTHONORAR -153 0 -153 0 0

DRIFT OG VEDLIKEHOLD -3 221 0 -3 221 0 0

FORSIKRINGER -2 521 0 -2 521 0 0

FESTEAVGIFT -34 772 0 -34 772 0 0

ENERGI / FYRING -2 609 0 -2 609 0 0

ANDRE DRIFTSKOSTNADER -4 005 0 -4 005 0 0

SUM DRIFTSKOSTNADER -50 769 0 -50 769 0 0

DRIFTSRESULTAT: 155 727 0 155 727 0 0

FINANSINNTEKT/KOSTNAD
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Tekst Note

Hitti l  i  år Totalt i  år Totalt neste  år

Virke lig Budsje tt Avvik Budsje tt Budsje tt

FINANSINNTEKTER 26 0 26 0 0

FINANSKOSTNADER 0 0 0 0 0

RES. FINANSINNT/KOSTN. 26 0 26 0 0

RESULTAT 155 753 0 155 753 0 0
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RESULTATREGNSKAP PR. 31.12.2021

Tekst Note

Hitti l  i  år Totalt i  år Totalt neste  år

Virke lig Budsje tt Avvik Budsje tt Budsje tt

DRIFTSINNTEKTER:

INNKR. FELLESKOSTN. 46 860 0 46 860 0 0

ANDRE INNTEKTER 90 0 90 0 0

SUM DRIFTSINNTEKTER 46 950 0 46 950 0 0

DRIFTSKOSTNADER:

PERSONALKOSTNADER -254 0 -254 0 0

STYREHONORAR -1 804 0 -1 804 0 0

REVISJONSHONORAR -112 0 -112 0 0

FORR.FØRERHONORAR -1 558 0 -1 558 0 0

KONSULENTHONORAR -164 0 -164 0 0

DRIFT OG VEDLIKEHOLD -5 111 0 -5 111 0 0

FORSIKRINGER -2 695 0 -2 695 0 0

FESTEAVGIFT -8 176 0 -8 176 0 0

ENERGI / FYRING -2 827 0 -2 827 0 0

ANDRE DRIFTSKOSTNADER -4 281 0 -4 281 0 0

SUM DRIFTSKOSTNADER -26 982 0 -26 982 0 0

DRIFTSRESULTAT: 19 968 0 19 968 0 0

FINANSINNTEKT/KOSTNAD
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Tekst Note

Hitti l  i  år Totalt i  år Totalt neste  år

Virke lig Budsje tt Avvik Budsje tt Budsje tt

FINANSINNTEKTER 28 0 28 0 0

FINANSKOSTNADER 0 0 0 0 0

RES. FINANSINNT/KOSTN. 28 0 28 0 0

RESULTAT 19 996 0 19 996 0 0
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REGISTRERINGSBLANKETT

Deltagelse på digitalt årsmøte 2022

Det ordinære årsmøte blir avholdt digitalt på vibbo.no. Dette skjemaet er for deg som 
ikke har mulighet til å avgi stemme digitalt.

Årsmøtet åpnes 24.03.22 og er åpent for avstemning i 3 dager
Siste dato for avstemning er 27.03.22
Selskapsnummer: 7026    Selskapsnavn: Gla'enga Eierseksjonssameie

BRUK BLOKKBOKSTAVER

Leilighetsnummer: Navn på eier(e):

Signatur:

Avstemning

Du stemmer ved å krysse av i boksen til venstre for ønsket alternativ.

Sak 1 Godkjenning av møteinnkallingen

Møteinnkallingen godkjennes

For

Mot

Sak 2 Valg av protokollvitner

Jon A. Eggertsson og Svein Eliseussen er valgt.

For

Mot

Sak 3 Årsrapport og årsregnskap

Årsrapport og årsregnskap godkjennes. Årets resultat overføres til egenkapital

For

Mot
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Sak 4 Fastsettelse av honorarer

Styrets godtgjørelse settes til kr 240 000.

For

Mot

Sak 5 Endring av husordensregel punkt 1.8 Utvendig bruk/fasade

Følgende tekst foreslås som endret og nytt punkt 1.8: "Beboere skal holde 
balkonger / terrasser ryddige og disse skal ikke brukes til permanent oppbevaring 
av ting eller rot som kan sjenere andre beboere eller fasadens utseende.  Det er 
ikke tillatt å oppbevare hvitevarer/ vaskemaskiner, kjøleskap, frysere etc.), bildekk, 
søppel og lignende på balkongen / terrassen.   Blomsterkasser skal ikke henge 
på utsiden av balkongen, men vende innover mot egen balkong. Blomsterkasser 
og annet som henger på balkongene må festes godt.   Foliering av glassf latene 
på balkong er tillatt, men må gjøres i samråd med styret. Dette for å sikre at det 
gjøres likt, slik at byggets utseende ikke forringes.   Børsting, banking og risting av 
tepper, sengetøy, matter o.l må ikke foregå fra vinduer eller terrasser, balkonger 
og svalganger. Dette gjelder også takterrassen. Det er ikke tillatt å montere opp 
eller bruke parabolantenner.  Eventuelle levegger og skjermer på markterrassene 
må ikke overstige en høyde på 120 cm. For å sikre et helhetlig utseende i sameiet 
må det søkes til styret før slik skjerming settes opp. Styret kan dispensere fra 
høydebegrensningen i helt spesielle tilfeller. Markiser / solavskjerming skal være 
i tråd med gitte retningslinjer angående fargevalg (ensfarget grå) og i samsvar 
med byggets øvrige utseende. Fastmonterte utelamper skal være i tråd med 
gitte retningslinjer angående fargevalg (ensfarget grå) og i samsvar med byggets 
øvrige utseende". 

For

Mot
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Sak 6 Endring av husordensregel punkt 1.9 Ventilasjonsanlegget

Følgende tekst foreslås som endret og nytt punkt 1.9: Bygningens 
ventilasjonsanlegg må ikke forstyrres ved at utsugingsventilene tettes igjen, at 
kjøkkenventilator kobles direkte til ventiler eller kanaler, eller endres på annen 
måte. Slike forstyrrelser kan gi matlukt i naboleiligheter eller forstyrre ventilasjonen 
der. Ved utskifting av kjøkkenventilator, må denne være tilpasset eksisterende 
anlegg. Undersøk med styret før utskifting.

For

Mot

Sak 7 Endring av husordensregel punkt 2.5.2 Barns lek

Følgende tekst foreslås som endret og nytt punkt 2.5.2: Trappeoppganger, 
svalganger, korridorer, heiser, takterrasser, garasje, fellesrom og rom for tekniske 
anlegg må ikke brukes av barn til lek.

For

Mot

Sak 8 Forslag om ny husordensregel, nytt punkt 2.10 Boder

Følgende tekst foreslås som nytt punkt 2.10 Boder: Den enkelte sameiers bodareal 
skal kun brukes til lagring av gjenstander. Det tillates ikke oppbevaring av følgende 
gjenstander i bodene: a. Eksplosive gjenstander og gass under trykk, for eksempel 
gassbeholdere til grill og camping, fyrverkeri, bensin, giftstof fer og lignende. 
b. Våte, illeluktende eller på annen måte forurensede gjenstander som kan 
medføre lukt, brannfare eller skader i tilliggende boder  Det skal ikke lagres noe 
nærmere sprinkelhodene enn 50 cm, og sprinkelrørene skal heller ikke benyttes 
til oppbevaring eller til oppheng. Det er ikke tillatt med tilkoblede hvitevarer i 
bodene. 

For

Mot
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Sak 9 Endring av husordensregel punkt 3.2 Garasjeporten

Følgende tekst foreslås som endret og nytt punkt 3.2: Garasjeporten til indre 
parkeringsområde skal ikke unødvendig stå åpen. Ved inn- og utkjøring skal det 
på kvelds- og nattetid kontrolleres at porten går igjen før man kjører videre, og at 
ingen uvedkommende slippes inn.

For

Mot

Sak 10 Valg av tillitsvalgte

Styreleder (1 skal velges)

Mai Phan Ngoc

Styremedlem (2 skal velges)

Anders Høili

Frank Pedersen

Varamedlem (1 skal velges)

Stef fen Tronstad

Sak 11 Valgkomite

Medlem (2 skal velges)

Ajaypal Power

Roger Jakobsen
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OBOS Eiendoms-  
forvaltning AS

Hammersborg torg 1  
Postboks 6668, St. Olavs plass
0129 Oslo
Telefon: 22 86 55 00 
www.obos.no
E-post: oef@obos.no

Ta vare på dette heftet, du kan få  
bruk for det senere, f.eks ved salg  
av boligen.


