
Arsmolet i Frydendal Ssndre 2814-2009

Hei!

Styret har lagt mye arbeid i 6 gjore denne innkallingen si komplett og forstfrelig som mulig.
Vi hiper du leser noye gjennom heftet, og viser din interesse for sameiets drift ved i mote opp pA
Arsmotet 28. april pA Klubbhuset pa Foyka.

Det er nA i april25 itr siden de forste beboeme fl'ttet inn i sameiet - i Nedre Frydendal 90.
De siste fl1'ttet im i NFl 12 i september 1984.
Frydendal Ssndre ble ikke solgt pe det frie markedet, slik det er i dag. Boligene ble tildelt etter
soknad, og visse kiterier.
Vi kommer til h feire 25 Ars jubileet i forkant av arsmotet den 2814-09, kl. 18.15.

Sameiet har hatt 17 styreformenn siden 1984, derav to kvinner. En person har sittet i vervet i fem
Ar, seks i to 6r, syv i ett Ar og tre i mellom seks mineder og ett Ar.

Frydendal Sondre er et godt og trygt sted A bo, enten du er ung eller gammel.
Vi har lekeplasser for alle aldersgrupper, og sosiale samlingssteder. Dette har ikke kommet
tilfeldig, og vil heller ikke opprettholdes uten at noen tar ansvar - og bidrar i driften av sameiet
b6de i styret, pi dugnader, pi trappevask, og nar det ellers trengs.
Alle som bor/eier i sameiet har et felles ansvar for A skape et godt og trivelig bomijo!

PA vegne av stget onsker jeg deg velkommen til Arsmstet i Boligsameiet Frydendal Sondre.

Med vennlig hilsen

-sf. t Er(
Steinar A. Engebretsen

Styreleder

I sameiermoter har sameieme stemmerett med 6n stemme for hver seksjon de eier. Sameieren har
rett tii i mote ved fullmektig. Sameier som representerer andre enn seg selv, mA medbringe
skriftlig, datert firllmakt ved fremmste. Se for ovrig sameiets vedtekter.

Navneseddelen/fullmakten leveres i utfylt stand ved inngangen.
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INNKALLING TIL ARSMOTE I

BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SONDRE
tirsdag 28. april 2009 kl 18:45

Klubbhuset pA Foyka

Til behandling foreligger:

1, KONSTITUERING

1.1) Valg av msteleder
1.2) Valg av motesekreter
1 . 3 ) Godkj ennelse av innkailing
1.4) Godkjenning av dagsorden
1.5) Fastsettelse av antall stemmeberettigede
1.6) Valg av 2 personer til i underskrive protokollen sammen med msteleder

2, STYRETS ARSBERETNING FOR 2008/2009

3. ARSREGNSKAP FOR 2008 m/revisjonsberetning

4. BUDSJETT FOR 2OO9

5, GODTGJORELSE TIL STYRET 08/09 OG REVISOR

6. FORSLAG FRA STYRET

6.1) Endring av fellesutgifter fralll-2010
6.2) Endring av vedtekter
6.3) Endring av husordensregler

7. INNKOMNE FORSLAG

a) Opprettelse av en dugnadsgruppe, forslag fra Bjom Haaland
b) Utleie av leilighet, forslag fra Bjom Haaland

8. VALG AV TILLITSVALGTE

8.1) Valg av st1'releder for 1 ar
8.2) Valg av 5 (6 hvis styrets forslag ikke 96r gjennom) styremedlemmer for 1 ar
8.3) Valg av valgkomit6

9. VALG AV REVISOR

Forslag: Gjenvalg av BDO Noraudit Oslo Da

Asker, 26. mars 2009

Boligsameiet Frydendal Ssn&e

Styret
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STYRETS ANSEENETNING FOR 2008/2009

TILLITSVALGTE
Sameiets tillitsvalgte har siden fonige ordinere sameiermste verl

Stvreleder:
Steinar A. Engebretsen, NF 98

Swremedlemmer:
Kristin Kvam Riiber. NF 92
Lise Graff, NF 96
Robert Skjelvik, NF 100
Kristian Bundgaard Nielsen, NF 106
Ole Henrik Nygaard, NF 1 12
Margaret Lojborg, NF I 16

Valgkomit6
Tove JupskAs, NF 90
Erik Aarseth, NF 90
Turid Sretha, NF 104

GENERELLE OPPLYSNINGER OM SAMEIET
Eiendommen
Sameiet er organisert etter de bestemmelser som folges av Eierseksjonsloven og har til formil A drive
eiendommen i samrid med og til beste for seksjonseieme.

Sameiet har til sammen 120 seksjoner. Sameiets eiendom har girdsnr. 14, bruksnr. 5 med organisasjons nr
971263881. Sameiet ligger i Asker Kommune. Sameiet eier en 4-roms leilighet i Nedre Frydendal 92
(vaktmesterleilighet), som leies ut gjennom Utleiemegleren.
Tomteareal er pi 17644 kvm. Sameiet har tre lekeplasser for barn, og en fotballbane.

Claus Berg har vart ansatt som vaktmester siden november 1999.

Forretnin gsforsel og revisjon
Forretningsforselen utfsres av Brakhus Dege Eiendom. KontakQerson er Linn Roer.
Nettside: www.bd.no. Telefon: 23 23 90 90 og telefaks: 22 83 60 60.

Sameiets revisor er BDO Noraudit Oslo Da.

Vaktmestertjeneste
Styret har en svert tett og meget god dialog med vaktmester Claus Berg. Vi er veldig godt fornoyd med
det arbeid som utfsres. Vi minner om at oppdrag som gjelder fellesanlegg kan legges i postkassen pi
garasjen, eller sendes pi e-post til vaktmester@nedrefrydendal.no.

StSnet er ikke kjent med at det skulle vrere forhold rundt ansettelsesforholdet som er i strid med
bestemmelsene i arbeidsmiljoloven eller annet HMS-regelverk.

Renhold
Vask av oppgangene utfores av beboeme 6n gang pr uke, forste €tasje vaskes to ganger per uke. Den
enkelte oppgang organiserer vaskingen.

Gartnertjeneste
Vaktmester Claus Berg stir for vedlikeholdet av virt grontanlegg.

Broytetjeneste
Boligsameiet Frydendal Sondre har siden hosten 2000 hatt en altale med Ramah Fabrikker AS v/Claus G.
Berg for snobrolting og stroing.
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Andre servicetjenester
Monteringsservice as Norport foretar service pA garasjeportene. NB! Ved driftsstans pi garasjeportene
skal beboeme kontakte Vaktmester Claus Berg fortrinnsvis pA e-post.

Helse-Miljo-Sikkerhet
Forskift om systematisk helse-, miljo og sikkerhetsarbeid i virksomheter (intemkontrollforskriften) tridte
ikaft 1/1-1997. Reglene har omfattende konsekvenser for boligselskap.

Boligsameiet Frydendal Sondre mi i henhold til regelverket systematisere og dokumentere arbeidet med 6
etterleve bestemmelsene i relevante lover og forskifter. Dokumentasjonen skal holdes oppdatert i forhold
til faktiske forhold i sameiet og i forhold til regelendringer.

Intemkontrollforskriften omfatter, for sameiet:
) Elektriske anlegg og elektrisk utstlr
) Brann- og eksplosjonsvemloven
F Forurensningsloven
F Arbeidsmiljoloven

Milet med arbeidet for HMS er at boligsameiets forpliktelser i henhold til intemkontroll-forskriften
overholdes, slik at man kan forebygge og hindre at ulykker skjer. Det overordnede mil et i veme om liv,
helse og materielle verdier i sameiet Frydendal Sondre, samt sikre at beboeme/ansatte har et godt miljo.
Det finnes per i dag lite dokumentasjon om HMS i sameiet. HMS er et felles ansvar, og det fremmes
derfor forslag til nye husordensregler med hensyn til HMS.

En fra styret har vert pe HMS-kurs. Styret har anskaffet HMS-hindboken til Breekhus Dege.

Styret gjennomforte i mars 2009 en tilstandsundersokelse i sameiet, hvor 640/o av beboerne svarte. Styret
vil iverksette tiltak hos de beboere som har avgitt et svar som tilsier et behov for oppfolging.

Styret har bestilt irlig lekeplasskontroll i henhold til HMS-kav fra Infratek AS. Denne vil bli utfsrt viren
09, og er viktig for i sikre at lekeplassene i sameiet tilfredsstiller kavene innen HMS.

Brannsikringsutstyr
I henhold til forskriften om brannforebyggende tiltak, skal det vere installert minst en roykvarsler i taket
og brannslokningsapparat eller brannslange i hver leilighet/seksjon. Seksjonseier/beboer har selv
ansvaret for at utstyret er til stede og fungerer. Kjop ny brannslange, hvis du ikke fir trukket den ut.

Antennean legget
GET er leverandsr av kabel-TV tjenester til sameiet med mulighet for bredband, telefoni og digital-TV.
GETs servicetelefon 02123 er ipen kl. 09:00-22:00, lordag/sondag kl. 12:00-20:00. Feilmelding/support
kan ogse gis via www.get.no. Driftstatus er opplyst pi adressen
httplhuury€qt4qlqUls!{lgsenter/driftsstatus. Sett inn postnummer: 1384, og du fir opp kjente feil for
omridet. Styret anbefaler at du sjekker her, for du ringer GET for i melde feil pi signalanlegget.
Alle beboere mottok ijanuar 2009 tilbud om digital boks, mot signering av avtale vedrorende leveranse av
digitale signaler. Sameiet har avtale om GET box, uten at det koster sameieme noe ekstra.

Kraftleveranse (strom) til sameiets fellesanlegg
Sameiet har en altale med Hafslund om leveranse av strsm til sameiets fellesanlegg.

Forsikring
Det har ikke vert noen forsikingsutbetalinger i 2008.
Sameiets eiendommer var forsikret i Gjensidige Forsiking frem til desember 2008.

Sameiets eiendommer er fra desember 2008 fullverdiforsiket i Nemi forsiking AS, med avtalenummeret
er 22266.1. Fullverdiforsiking vil si at forsikingsselskapet har ansvar for at bygningsmassen til enhver
tid er tilstrekkelig forsiket. Ved totalskade skal erstatningsbelopet dekke oppforing av ny bygning av
samme standard og stonelse.
Seksjonseier mi selv sorge for 6 ha hjemforsikring som dekker innbo og losore.

Det er tegnet forsiking for vaktmester, sq/reansvarsforsiking for styrets medlemmer og
dugnadsforsiking for alle beboere som deltar pi dugnader.
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Oppst6r det skade i leiligheten, sorg for i begrense skadeomfanget mest mulig og prov i kartlegge
skadeirsaken. Vannskader i egen leilighet dekkes ikke av sameiets forsikring, med unntak for skader pi
ror mellom leilighetene og vannskade fra tak for leiligheter i fierde etasje. Ved skader som dekkes av
sameiets bygningsforsiking har Nemi forsikring en egenandel pA koner 6 000,-. Seksjonseier kan bli
belastet hele eller deler av egenandelen, selv om sameiets forsiking brukes.
Slike skader meldes skiftlig til styeleder, som tar saken videre til Brakhus Dege.

Ligningsopplysninger.
Sameieme fir tilsendt skjema med oppstilling over den enkelte seksjons andel av sameiets inntekter,
utgifter, gjeld og eiendeler. Ligningsverdien fir den enkelte oppgitt pi ligningskontoret.

Kjoring pa gangveier
Kjoringen pA gangveien har okt det siste iLret, og det er mange som kjorer unodvendig inn til Nedre
Frydendal 116 for i snu. Hastigheten er til tider urovekkende hoy. All parkering utover 30 minutter for
pi- og avlessing er forbudt, med unntak av hindverkere som arbeider i en leilighet.
Det er satt opp nye skilt, for i minne om at det er mange bam som leker p& gangveien.

Tyveriforebyggende tiltak
Styret har mottatt melding om ett innbrudd i bil og heerverk pi en bil i garasjen. Det er dessverre mange
som trosser styrets oppfordringer om i lukke den automatiske garasjedoren, ved passering. Et nytt klikk
pe autoepneren, og doren lukkes. Porten mellom blokk 2 og 3 er stadig ipen.

Dortelefonene gir bare storre trygghet for innbrudd via inngangsdor, dersom hoveddsrene holdes list.
Dessverre holdes fortsatt noen dsrer apne, som resulterte i ett innbruddsforsok hosten 2008.

Lekeplasser og samlingssteder
Sameiet har fire lekeplasser for bam, og to samlingsplasser for grilling. I tillegg er det satt ut benker flere
steder i sameiet pi sommerstid.
Aldersqruopgl!46r
Sameiets sandkasser og sklie ved blokkene er spesielt beregnet pi denne aldersgruppen, under oppsyn av
foreldrene. Sameiet fikk nye sandkasser med ny sand sommeren 2008.
Alderseruopen 4-12 ar
Sameiets sandkasser, husker og fotballbane er godt egnet for lek sommerstid. Bakkene pi nedsiden av
blokkene er ikke organisert som lekeplass, men mange aker her vinterstid.
AldersgruBpcn l2qpg rppqyqt
Sameiet har begrenset e tilby denne aldersgruppen, hvis du ikke liker i spille fotball.
Sameiets sittegruppe ved blokk 2 anvendes av mange bam og ungdom, som samlingssted.

Klima i lei l ighetene
Det er viktig 6 holde alle ventiler ut 6pne hele iret! Hver leilighet har ventil over vindu pi soverommene,
stua og pi kjokkenet. Ventilen pi toalett og kjokken, kanalen mellom toalett og bad og luftspalten under
dsr til baderom mA holdes ipen hele dognet. Dette pivirker luftkvaliteten i leiligheten din enormt, og er
derfor srrdeles viktig. Kanalen mellom kjokken og toalett ble sist gang renset i 2005.

Vedlikehold av bygningsmassen
Blokk l, 2 og 3 (NF90 - 98) ble sist gang malt i 2001. (Alt treverk + betong).
Blokk 4 og 5 ble sist gang malt i 2000. (Alt treverk + betong).
Alle bodene ble sist gang beiset i 200012001.
Blokk 4 berer meget sterkt preg av slitasje pi kjokkensiden.
Mange av rekkverkene pA balkongene barer preg av manglende vedlikehold.
Bodene er stygge av gronske og skitt, men bare noen av fronten er tydelig slitt.

STYRETS ARBEID
Verdier
Sfret har i siste styreperiode j obbet ut fra disse verdiene: Tillitt - Apenhet - Effektivitet.

Verdiene gir oss en felles identitet og har satt oss i stand til ijobbe bedre sammen for A ni v6re m6l. De
har bidratt til at alle har hatt god innsikt i alt som skjer, og mulighet til e delta i diskusjoner og foreta
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hurtige avgjorelser nar det har nodvendig.

Styremoter
Stget har i 2008/09 avholdt 5 formelle styremoter, og moter via e-post. Styret har behandlet 57 saker.

Informasjon til beboere
Styret har i 2008/09 hatt tre informasjonskanaler for beboere/eiere:
http/ncdrefrydendalaq, Frydendal Nft og oppslag i oppgangene.

Kontaktinformasjon
Styreleder: stvreleder@nedrefiydendal.no, eventuelt per telefon pi kveldstid.
Vaktmester: vaktmester@nedrefrydendal.no, eller lapp i postkasse pi vaktmestergarasje. Telefon skal kun
brukes nir det er vannskade, brann eller annet som pAkever hans oppmerksomhet raskt.

Brannvernleder
Kristian Bundgaard Nielsen i NF 106 kontaktes ved brann, etter at du har ringt til 110.

Barnehagen
Stlret tegnet i 2008 en 5 Ars altale som regulerer forhold rundt broltning foran bamehagen.
Styret anser forholdet til barnehagen som godt, selv om vi ikke deler syn pi fortrinnsretten - Bamehagen
snsker dette avsluttet mens sqnet onsker det opprettholdt. Fortrinnsrett for egne barn var hovedirsak til
etableringen av barnehagen pi Frydendal. Bamehagen har, p.g.a. avtalen om fortrinnsrett, gunstige altaler
med hensyr til leie av gn:nn, bruk av friarealene som sameiet disponerer og parkering.

Lekkasjer fra tak
Det var hssten 2008 to lekkasjer i taket som medfsrte vannskader i 4. etasje iNedre Frydendal 106.
Lekkasjen er blitt av utbedret av Protan. Arsaken er antakelig et beslag som lssnet under kaftig vind.
Verken Gjensidige eller Nemi dekker skader ved utette tak. Kostnaden for utbedring av skaden (ca 75.000
k) i den aktuelle leiligheten blir belastet sameiets regnskap i 2009.

Skadedyr
Styret har ikke mottatt noen melding om tilfeller av skadedy i 2008/09. Styret vil minne om at det er den
enkelte eier som har ansvar for 6. utrydde skadedyr i egen leilighet.

Dugnad
Dugnaden i 2008 ble gjennomfart 14. og 15. mai. Det var godt oppmote. Styret hadde oppfordret beboere
som ikke hadde anledning til i delta pi dugnaden til i bidra med kake til dugnadsgjengen som sin innsats.
Dette var meget vellykket i blokk 1,2 og 3, hvor flere kom med kaker til den andre dugnadsdagen.
Sgneleder stilte med kaker pi den forste dugnadsdagen. Kakene ble godt mottatt av dugnadsgjengen,
samtidig som kakebakerne fikk gjort en aktiv innsats selv om de ikke hadde anledning til i delta pi
kvelden. Styret hadde kjopt inn mineralvann. Dugnad er viktig for 6 holde kostnadene lavest mulig i
sameiet. Vi har alle et ansvar for at det ser pent ut i sameiet, og innsatsen pi dugnaden i 2008 var et godt
tegn at flertallet av beboerne er sitt ansvar bevisst, og onsker A ha et trivelig bomiljo.

Ytre miljo
Styret er ikke kjent med at selskapets virksomhet pivirker det lre miljo utover det som anses som vanlig
for et boligselskap.

Sykkelopprydding
Det er et tilbakevendende problem at beboere ikke kaster eller gir borl sykler, som ikke lenger er i bruk.
Sykkelbodene er allerede trange. Stl,ret ber derfor alle om i sjekke om de har sykler st6ende, som kan
kastes pdL dugnaden i mai. Gi bort trehjulssykkelen til andre i sameiet, nir bama har vokst fra den!

Avtalegiro
Styret oppfordrer alle til i benfte artalegiro, det er arbeidsbesparende bide for sameier og sameiet. Dette
altales med egen bank. Det er 57 som benltter altalegiro i dag. Dette er et viktig bidrag for 6 redusere
sameiets utgifter. Hver giro som sendes ut koster ekstra penger for sameiet. Det er per i dag ikke mulig i
belaste de som kever giro ekstra for dette, alle mA bidra for at noen fortsatt snsker i motta faktura i
posten.

Kurs for tillitsvalgte
Det er viktig at stlrets medlemmer blir skolert, for 6, kunne utfsre en best muligjobb.
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Stlret har deltatt pi alle kursene i regi av Brekhus Dege Eiendom i perioden 1/5- 08 - 1/3- 09:
F Kurs i praktisk styrearbeid: Kristin Riiber og Steinar A. Engebretsen deltok
) HMS: Steinar A. Engebretsen deltok
F Styreansvar: Robert Skjelvik og Steinar A. Engebretsen deltok
F Vedlikehold/vedlikeholdsplaner: SteinarA. Engebretsen deltok

Godtgjorelser til styret
I styreperioden er det, i tillegg til ordinert styrehonorar, utbetalt folgende godtgjorelser til styrets
medlemmer:
Margaret: 1425 kr for 9,5 timer jobbing i Vaktmesterleiligheten.
Robert: 5250 koner for 35 timer jobbing i Vaktmesterleiligheten.
Steinar: 7950 kr for 63 timerjobbing i Vaktmesterleiligheten.
Dette utgjor en timelonn pA 150 koner timen for skatt.

Arsaken til at styremedlemmene mottok lonn, var at arbeidet som ble utfsrt i vaktmester-leiligheten ikke
ligger inn under ordinert styrearbeid.

Stlrehonorar var budsjettert til 66.000 koner for styreiret 2008/09, og uendret fra 6Lret for.

Fellesinnbetalinger
Arsmote 2008 besluttet 6 oke fellesinnbetalingene fra 1. juli 2008 med 16 %o.

Salg av leiligheter
Det har vart 6 overdragelser i perioden l/4-08 - l/3-09.
Vi onsker de nye beboeme velkommen til Nedre Frydendal. Det er viktig at nye beboere setter seg inn i
vedtekter og spesielt husordensregler. Se http://nedrefr.vdendal.no.
Fremleie
Det er 16 eiere som har adresse andre steder. Det bety ikke automatisk at leiligheten er leid bort. Det er
viktig at eieme informerer leietaker om husordensreglene i sameiet. Disse gjelder alle beboere!

Likestilling (lovpAlagt informasjon)
Sameiets styre bestir av 57Vo menn og 43Yo kvinner. Styrets leder er mann. Sameiet har en ansatt (mann).
Sameiet folger likestillingsloven, og tilstreber likestilling ved valg av tillitsvalgte samt ved nyansettelse.
Utover dette er det ikke iverksatt likestillinssfremmende tiltak i sameiet.

Juridiske sameiere
Asker Kommune v/Eiendomsforvaltningen eier p.t. 7 leiligheter i sameiet.

Vedlikehold isameiet
Styret er ansvarlig for A utfsre vedlikehold som er nsdvendig for i opprettholde standarden i sameiet i trAd
med samfunnets utvikling. Arsmotet kan dog pilegge styret hva som skal prioriteres av vedlikehold.

Prioritert vedlikehold vedtatt av Arsmstet i 2008:
) Bodtak pA bod 1 og 2 ble byttet i 2008. Kun baksiden ble bftet, da forsiden er ok
) Bodtak pi bod 3 og 4 rakk ikke vaktmester e fa tatt i 2008. Det blir tatt i 2009 eller 2010.
) Nedre del av garasjene (brunt treverk + hvit topp) ble malt ferdig hosten 2008.
F Den nye garasjen ble ferdigmalt hosten 2008, inkl. vindskiene
F Takenner i tak 3.etg ble satt opp i j anuar/februar 2009.
) Nye skilt kjopt inn og satt opp i hosten 2008.

Annet vedlikeholdsarbeider
Det er ikke farlig soppangrep pA noen av blokkene, slik det ble antydet i fonige irsrapport.
Det er gjort mye lopene vedlikehold. Sameiet er 24 ir, og mye begmner i bli slitt;
F To av tre lekeplasser har fdLft smi sandkasser med lokk og ny sand. (Lukk lokkene!)
) Det er skiftet motor + utfort omfattende service i garasjeport for blokk l, 2 og 3.
) Det har vert befaring fra leverandor av varmtvannsbeholdere, da disse har en normal levetid pi ca 25

ar. Styret planlegger A bytte den i blokk 2 (for blokk 1 ,2 og 3) i 2009 .

Vedlikehold av kabelanlesg
Styret mottok ijuni beskjed fra GET om at sameiet hadde to valg.
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F Godta oppgradering til digitalt kabelanlegg og signere ny avtale om leveranse av tjenester
F Ikke godta oppgradering, noe som ikke ville gitt ny avtale med GET

Oppgraderingen kombinert med kun levering av tv-signaler var 6L anse som et rent vedlikehold, da vi ikke
har fitt en standardheving utover hva som er normalt for et kabelnett i dag.
Styret \urderte to altemativer:
1) Oppgradering og levering av digitale tv-signaler
2) Si opp artalen. Overlate signalanlegg til den enkelte beboer
Det siste alternativet, ville resultert i minst 120 parabolantenner i sameiet. Styret besluttet i gi for
altemativ 1. Ny altale med GET er skevet. I januar 2009 fikk sameiet 40 radiokanaler og 30 digitale tv-
stasjoner. Samt muligheter for bredbald og IP-telefoni.

Vaktmesterleili gheten
Den 3 l. August 2008 ble et langt utleieforhold avsluttet, og stlret fikk se en svert slitt og forfallen
vaktmesterleilighet. Det var helt pi det rene at mye mitte gjores, for i fE leid ut til anstendig pris. Det
verste rommet var kjokkenet, som var elendig forfatning. Tre stSnemedlemmer sorget for at leiligheten ble
kraftig pusset opp. Rundt 140 timer er ble lagt ned i arbeidsinnsats - hovedsakelig pi kveldstid og i
helger, for i fi alt pfl plass innen 1/l 1-08. Det har vert gjort en omfattende oppussing i leiligheten.
Detaljert beskrivelse finnes pi http://frydendal.no. Den storste utgiften var totalrenovering av kjokkenet.
Det ble inngitt en avtale med Utleiemegleren, og ble utleid i tr6d med planen fla 1/11-08.

Planlaet. ikke utfort vedlikehold i 2008
Hssten var v6tere enn planlagt, noe som gjorde at vaktmester ble opptatt med innhosting av kom de dager
de var tort og pent var i hsst. Dermed ble folgende vedlikehold ikke gjort:
F Plenen bak blokk 5 mi utbedres, p.g.a. mye hull og ujevnheter
) Lekeplass ved blokk 3 skal graves opp, utbedres, settes i stand og sikes bedre mot biler
) Nedgangsparti til garasjene mellom blokk 2 og 3 skal utbedres
F Svingen mellom blokk 4 og 5 skal utbedres.
) Nedgangsparti til garasjene: her skal grontanlegget utbedres (gjores ikke for tidligst 2010)
) Inngangsparti i Nedre Frydendal 112 skal utbedres, da taket ikke er tett
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3601 Innbera[ iellesuts fl ef 1 930 1 929 2 472
3605Leleinntekt vaktm. le liohel 103 60C 67 741 10890C

2
3990 5 00c 21 19e 2 50C

2 036 2 A2A 10t 2143 343
Driftsinniekler 2 038 600 2 020 104 2 183 848

5000 - 128 00r -  129 3aC 136 19?
5020 -  14  621

5200 Fri lelekomm unikasion alb - 50c

5400 2T 504 . 2t aja
;o.avoift av ferieDenoer

qvsknvn no oa vaiae diftsmidler oo
6210Sir6m Ooooa.o vei. oardslls 109 00c .6 f  32a 75634

3lleskost vakheslerlsi 21 24C
- 501

ua -eie av maskineroc insrw .  10 00c
.38 00c

170 00c -  292 91
651 . 2 5 0 0 0

- 200 00c

6604lvedlkehod elekll
6633lvedihehod egerioid ler iqhet

00c - 30 000
66a3lved ikeho d garasier , 2 0
6690 Annel r€p oq vedlikehold
6700 Revistonshonorar
6720Foretnincsf orerhonorar 11274 i
6730I lleggstj ira ioffoh.farer

Juridisk bistand (BDA) 5 004

1 50C
69r - 2

713C 1 5 0
7160
7420 F€draqsbercltioe qaver 93
7500 203 193 001
7770 Bank og kodgebyr - 6 0 0 c 6

15 00c
2 1

" Driftskostnadef -2 227 651 -2 201 621

Diftsresultat 1 8 1  5

8050 Re.tei.nteht 35 o7e
8150

3sultat av finansielle poster

i*' Ordin@lr resultat 1 4 9

FORUTSETNINGER
Kommunale avgifter
Budsjett for 2009 har lagt 8% okring
til grunn, som Aret for.

Strsm
5% okning lagt ti1 grunn.

Renter
Renteinntekter budsjetteres ikke.
Renteutgifter: 7,5 o/o nominell rente
ble lagt til grunn for budsjettet. Fra
23.2.09 koster linet 5,45 %o i nom.
rcn|e (5,6V0 i effektiv rente). Dette gir
82.924kr i09.

Forretnin gsforerhonoraret
Forretningsforerhonoraret oker i takt
med konsumprisindeksen.

Revisjonshonoraret
Revisjonshonoraret belastes etter
medgitt tid.

Forsikring
Sameiet b14tet forsikingsselskap for i
redusere utgiftene, detter gjor utslag i
lavere budsjetterte utgifter til
forsiking i forhold til regnskap 2008.

Stromprisene
Stromprisen i Norge varierer med
6rstidene slik at den normalt stiger i
vinterhalviret og reduseres i
sommerhalvaret. Det er vanskelig i
spi utviklingen i stromprisene.
Stromprisen til en forbruker bestir av
to komponenter i tillegg til statlige
avgifter: Kraftpris som dekker

kostnadene ved i produsere og selge den elektriske kaften, samt Nettleie for transport av den
elektriske kraften. Ny varmtvannsbereder for blokk 1,2 og 3 vil redusere utgiftene til strsm.

@vrige kostnader
NAr det gjelder de ovrige kostnadene i budsjettet har styret regnet med en generell prisstigning.

Andre kommentarer til budsjett for 2009
Konto 6600 Vedlikehold b)'ening
Blokk 4 skal males pA kjokkensiden. Dette koster 100.000 koner. Takenner ble byttet i vinter.
Kostnad var ca 50.000 koner. Skade som folge av vannlekkasje i NF 106 4. et. Kostnad ca 75.000 kr

Konto 6603. Vedlikehold WS, Varmtvannsbeholder
Varmtvannsbeholdeme er 25 ir, og modne for utskifting. To eksperter har anbefalt utskifting nA, da
varmtvannstankene kan slutte 6 fungere nir som helst. (Elektronikken har vert reparert flere ganger,
men ni er det selv tanken som er moden for utskifting, noe som omfattende og dyrjobb).

Budsiettert underskudd
Styret liker ikke i budsjettere med underskudd, som i all hovedsak skyldes skifte av en varmtvanns-
bereder i 2009. Sqnet ser ikke noe altemativ, da varmtr;ann brukes i alle hjem hver eneste dag.
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FORSLAG FRA STYRET

ENDRING AV FELLESUTGIFTER
Sameiet har darlig okonomi og har ni flere ir pi rad med underskudd. Dette tarer pi egenkapitalen,
samtidig som nye behov for vedlikehold melder seg. Vi mi i lopet av et par ar bfte begge
varmtvannsbeholderne, og si raskt som mulig fi malt samtlige blokker og boder. I tillegg mi vi
begynne i spare opp midler til utskifting av belegg i alle oppganger, maling av stuesiden pi alle
blokkene og annet vedlikehold som kommer. Bygningsmassen er nA 25 ir og mye beglnner i bli
moden for omfattende vedlikehold. Maling av kjokkensiden pi blokk 4 koster sameiet 100.000 koner
i 2009. Vi har ytterligere 4 blokker som trenger samme behandling se snart som mulig.
Varmtvannsbeholderne koster ca 300.000 + ca 250.000 koner i bfte. Vi har hatt to firma pA befaring,
og begge sier det samme - varmtvamsberedeme kan gi i stykker nAr som helst. Styret ser behov for
kaftig okning i inntektene til sameiet, for i styrke egenkapitalen og for 6 bygge opp et
vedlikeholdsfond;
En okning pi 20% gir ca 420.000 k, l5%o ak;ning- ca310.000 k okning i inntektene til sameiet. Hvis
det betales inn 3000 kr ekstra gir det 357.000 kr.

Styret legger derfor frem to forslag for okning av fellesutgiftene:
l) Fellesutgiftene okes med 15% (aker med2l7 koner, hvis du betaler 1448 koner i dag) fra
1.1.2010 og at det innbetales to ekstra innbetalinger i 2010 hver pA ca i500 koner hvis du betaler
1448 kroner/mnd i dag (eksakt belop vil vere i henhold til sameierbrok). Belopene innbetales innen
l/3-10 og 1/7-10. De to ekstra innbetalingene skal anvendes til maling av kjokkensiden pi flest mulig
av de resterende blokkene i 2010

2) Fellesutgiftene sker med2Oo fra 1.1.2010 (okes med 290 kkonertil 1738 koner hvis du betaler
1448 koner i dag).

FORSLAG TIL ENDRING AV VEDTEKTER

$ 11 ivedtektene
Dagens tekst:
Til fl forestA driften av eiendommens fellesanliggende velger sameieme pe sameiermotet et styre pi 7
medlemmer. Styreformann og 2 medlemmer tegner for boligselskapet utad. Tjenestetiden opphorer
ved avslutningen av det ordinere sameiermotet i det Ar tjenestetiden utloper.

Styrets forslag til ny tekst:
Til A foresti driften av eiendommens fellesanliggende velger sameierne pe sameiermotet et styre pi 6
medlemmer, bestiende av en styreleder og et styremedlem med ansvar for hver sin blokk. Det valgte
styremedlemmet bor bo i blokken har/hun er ansvarlig for. Eft av de valgte styremedlemmene bor ha
rollen som Nestleder i styret, og vare styrelederens stedfortreder. Styreleder velger selv vedkomne.

Styreleder og 2 medlemmer tegner for boligselskapet utad. 'Ijenestetiden opphorer ved avslutningen
av det ordinaere sameiermotet i det ir tjenestetiden utloper.

Det Brlige irsmotet bestemmer om tjenestetiden skal vere for ett eller to 6r.

Begrunnelse for ny tekst:
1) 7 styremedlemmer er langt mer enn hva eierseksjonsloven kever, og samtidig er arbeidsbyden og
ansvaret for stlremedlemmene - bortsett fra stgeleder - begrenset i dag. Ny ordning gir
styremedlemmene mer ansvar, og noe mer konkret arbeid - som avlaster styreleder. Alle saker som
omfatter ting i en blokk, vil med denne nye ordningen gA til det ansvarlige styremedlem for
behandling og beslutning innenfor visse rammer. Styremedlemmene vil med dette ogsi bli mer direkte
involvert i driften av sameiet, enn med dagens ordning.

2) Nestleder: Det vil vere en fordel om det er en person som kan ta hind om saker som oppstiLr, nar
styreleder ikke er tilgjengelig - ting skjer hele 6ret, ogsA pi tidspunkter som ikke passer for sq.'releder.
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3) Tjenestetiden: Dette er praksis i dag, men har til ni vert i strid med Eierseksjonsloven. Ved i ta det
inn her, er sameiet i tred med loven. Loven sier 2 ar, nir vedtektene ikke sier noe annet. Fordelen med
i la irsmotet/sg.'rekandidatene bestemme, er at det blir mer fleksibelt - enn e sette ett eller to er.

$ 15, avsnitt 3 ivedtektene

Dagens tekst:
Biler pi gjesteparkeringen mi flyttes hver 14. dag nAr det er sno, av hensyn til bro1,ting.

Styrets forslag til ny tekst:
Alle biler og tilhengere mi fll4tes hver 14. dag nir det er sno, av hensyn til brofling.
Det er ikke tillatt i parkere mopeder og motorsykler pA den store parkeringsplassen fra l. november til
15. april. Vaktmester kan gi dispensasjoner.

Begrunnelse:
Problemet med brolting gjelder ikke bare bileq men alt som parkeres pi den store parkeringsplassen
vinterstid. Bide styreleder og vaktmester hadde store problemer med 6L fi en eier av en motorsykkel til
i flytte denne, for vinteren satte inn. Resultatet ble at vaktmesteren mitte lempe den vekk ved det
fsrste snsfallet. Det er umulig i se smi mopeder eller motorsykler, nar det broy,tes etter snofall.
Enkelte ganger kan det likevel vuere forsvarlig 6 parkere motorsykkel, men det bor vrere opp til
vaktme$er e vurdere - siden det er han som foretar broltingen.

FORSLAG TIL ENDRING AV HUSORDENSREGLER

Endrin av nummererin i husordensreqlene
Stl.ret foreslir at det gjennomfores en endring av nummereringen av husordensreglene, slik at alle
hovedpunkter og underpunkter blir nummerert i korrekt rekkefolge.

Begrunnelse:
En opprydning av nummereringen vil gjore det enklere 6 henvise til korrekt husordensregel.
I dag finnes det dessuten et avsnitt uten nummerering, p aragraf 9 forekommer to ganger og en mengde
underpunkter er ikke nummererte.

Stget foreslir at tekst i dagens avsnitt to endres:

Dagens tekst:
Hovedinngangsdorene skal holdes list mellom kl. 21.00 og kl. 06.00.

Styrets forslag ny tekst
Hovedinngangsdorene skal holdes lAst hele dognet.

Begrunnelse:
Hovedirsaken til montering av dortelefoner, som irsmotet vedtok i 2008 var i bedre sikkerheten for
beboerne. Ni er dsrtelefonene montert, og dermed mi dorene holdes list hele dognet for at
sikkerheten skal kunne bli i henhold til arsmotets intensjon med beslutningen om montering av
dortelefoner.

Styrets forslag:
Grill m/briketter eller kull kan kun brukes pi uteplasser i sameiet.

Begrunnelse:

6 i husordensre

Nvtt avsnift i 9 i husordensreqlene

Kullgrill gir en sjenerende lukt. Vi har dog opparbeidet to uteplasser for flere Ar siden. Her mener

11



Arsmotet i Fryden dal Ssndre 2814-2009

14 i husordensreqlene

styret det bor tillates i bruke kullgrill.

Sameiet er underlagt intemkontrollforskriften av 611,2-1996. Dette setter strenge krav til alle
boligsameier. Punktene nedenfor tar for seg noen av de viktigste punktene innen lowerket om brann-
og eksplosjonsvem, el-anlegg og el-utstyr, forurensning og det generelle kavet om.
ulykkesforebyggende tiltak.

14.1 Brannsikkerhet

a) Leilighetseier skal ha monterl minst en roykvarsler i taket, og kontrollere dennejevnlig - og
bfte batteri i desember hvert iLr. Roykvarsleren mi hores i alle soverom, nir dsrene er lukket.
Alternatilt mi flere roykvarslere monteres.

b) Leilighetseier plikter i holde alle romningsveier ryddet til enhver tid. Det er forbudt i plante
busk narmere enn 50 cm til betongskillevegg samt i montere parabol eller annet pi ytterste 50
cm av betongskilleveggen.

c) Leilighetseier skal sorge for at leiligheten er utst).rt med minst et brannslukningsapparat, som
testes ijuni hvert ir.

d) Det er forbudt i oppbevare brennbart avfall, samt brannfarlig gass og veske, pA garasjeplass og
pi balkong i forste etasje.

14.2 Elektrisk anlegg og utstyr

a) Alt fastmontert elektrisk anlegg i leiligheten, skal vaere utfsrt av godkjent montor.
b) Alle som modemiserer badet etter I .6.09, skal montere jordfeilbryter i sikingskap

14.3 Forurensning

a) Alle beboere plikter i sette seg inn i reglene for kildesortering som gjelder i Asker kommune,
og 6 folge dette regelverket.

b) Bod for soppel skal kun anvendes til husholdningsavfall, papir, papp og plast i
soppelkonteinere. Det er forbudt A sette ting pe gulvet.

c) Beboere plikter 6 kaste spesialavfall, der det er mottak for dette i Asker kommune.

14,4 Ulykkeforebygg€nde tiltak

a) Rekkverk pi balkong skal etterses av eier i mai hvert ir. Slark i rekkverket skal meldes til
vaktmester umiddelbart.

b) Rekkverk pi balkong skal beises hvert femte 6r, hvor 2009 er fsrste ir. Eier er ansvarlig for at
beisingen utfores innen i. Juli. Kostnadene for vedlikeholdet skal eier selv ta. Oljedekkbeis med
fargekode 0604 Java Teak skal brukes

c) Vindu pdL soverom - stuesiden skal sikes av eier, slik at bam ikke kan falle ut.

Begrunnelse:
S|..ret og sameiet er lovpilagt i folge lover og forskrifter omkring HMS. Lowerket er omfattende, og
kever at alle eiere og beboere gjor sin del av oppgavene. Dessverre viser erfaring at mange ikke
kjenner verken omfanget eller innholdet i regelverket om HMS. Dette er grunnen til at styret ser det
hensiktsmessig i legge inn noen av de viktigste kavene i husordensreglene. Samfunnet er betydelig
mer opptatt av at HMS folges i dag, enn for kun f6 6r siden. Sameiet mi derfor legge til rette for at
styret skal kunne klare t hindheve regelverket pi en best mulig mite. Dette er ikke noe som kal
overlates til st1,Tet i hindheve, uten av sameieme selv tar sin del. Altematilt resultat vil fort kunne bli
at ingen vil sitte i sq,ret - og ta ansvaret for HMS-arbeidet i sameiet.

HONORARER TIL STYRET 2008/2009
Foreslis satt til 66.000 koner, i tred med budsjett for 2008.

INNKOMNE FORSLAG
1) Oppreftelse av en dugnadsgruppe
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Forslagsstiller: Bjom Haaland

Begrun nelse
Bygningsmassen i boligsameie har i dag el stort behov for vedlikehold, men det koster mye d leie inn
fagfolk. Okonomien i sameiet begrenser derfor hva som kan gjores. For d mtngfr ei alfor stor
fremtidig husleie akning, er jeg s& fri dforesld at vi velger ei dugnadsgruppe.

Forslag til vedtak:

Det settes ned en dugnadsgruppe. Det velges en fra hver blokk + en fra styret, tilsammen 6 personer.
Representanten fra styret kaller inn og leder gruppa.
Dugnadsgmppa skal:
1. Kalle inn til dugnad
2. Sette opp lister med navn pA de som har deltatt, angi antall timer og hva som er gjort.

Listene attesteres av styremedlemmet. Frist for innlevering l. november.
3. Vaktmester engasjeres som arbeidsleder nir gmppa anser det som snskelig. Lonn til vaktmester
dekkes av samme konto.
Jeg ber 6rsmotet godkjenne ei husleieokning pi k. 50,- pr. md fra 1.1.2010. Belopene gir inn pi en
egen dugnadskonto. Pengene skal brukes, nir det er vedlikehold av bygningsmassen, som godtgjorelse
pi k. 80- pr. time til de som deltar. Maks godtgjorelse, k. 2.000- pr. 6r pr. leilighet. De totale
utgifter mi aldri overskride de 6rlige innbetalinger pi dugnadskontoen.

Stvrets anmerkninq
Stl.ret er positiv, sifremt mange nok melder seg til komiteen.
Styret foreslAr dog:
F 50 kr inngir i den generelle okningen i fellesutgiftene.
) Dugnaden i mai imgir ikke denne ordningen.
F Stlret skal motta og godkjenne budsjett for alle vedlikeholdsoppdrag som dugnadsgjengen pitar

seg, da styret har et samlet budsjett for sameiet hvert Ar

2) Utleie av lei l ighet

Forslagsstiller: Bjom Haaland

Begrun nelse
Sty'et har ikke mottatt noen begrunneke for forslaget.

Forslag til vedtak:
For utleie av leilighet skjer, mi dette godkjennes av styret.

Stvrets anmerkninq
Styret minner om at irsmotet fiemet bestemmelsen i 2007 og det er intet nyft som skulle tilsi at
beslutningen den gang bor gjore om p6.
Paragraf 4.3 lsd slik frem til irsmstet i 2007:
"Fremleie av leiligheten kan bare skje med sq.rets godkjenning, som mi innhentes pi forhind og
minst 14 dager for fremleietaker skal flytte inn i leiligheten".
Styrets begn.rnnelse den galg var at vedtekten var lite praktisk, da man sjelden har tilstrekkelig
informasjon til i nekte utleie.

VALG AV TILLITSVALGTE
Valgkomiteen legger frem fullstendig innstilling av kandidater pi irsmotet.

Valg av styreleder for I ir

Kandidat: Steinar A. Engebretsen, NF 98.

Valg av styremedlemmer for 1 ir

Kristin Kvam Riiber, NF 92. Ansvar for blokk 1, dersom ny tekst for paragraf I I vedtas.
Lise Graff, NF 96. Ansvar for blokk 2, dersom ny tekst for paragraf I 1 vedtas.
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Robert Skjelvi\ NF 100. Ansvar for blokk 3, dersom ny tekst for paragraf 11 vedtas.
Kristian Bundgaard Nielsen, NF 106. Ansvar for blokk 4, dersom ny tekst for paragraf I 1 vedtas.
? . Ansvar for blokk 5, dersom ny tekst for paragraf 11 vedtas.

(Styret har foreslitt 6 endre antall styrernedlemmer til 5 + 1 styreleder)

Valg av 3 medlemmer til valgkomit6
Kandidater: ?

Asker, 26. mars 2009
Boligsameiet Frydendal Ssndre

SteinarA.Engebretsen/v -gL ft ^e*U
KristinKvamRiiber/V 

-fq$\ 
7--(1rQ

Lise Graff/s/
(:,./t) a t a

Robertskjefvik/sl Yt-Ku* /,U'rt/JrrL ,_ t)_ 6 ttr/rr^_Kristian Bundgaard Nielsen /s/ ., l, I UW

oteHenrikNygaard/s/ Ut/p Nfnl-rt,
Margaretlojborg/s/ rt"^-ttrcX^( 44v / n
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ARSREGNSKAP FOR 2008 m/revisjonsberetning

Driftsinntekter Note Reqnskap 2008 Budsiett 2008 Reqnskap 2007
Husleieinntekter 2 1 996 804 2 033 600 2 365 348
Andre leieinntekter 3 0 0 4 830
Tilskudd 0 0 0
Andre inntekter 5 000 0
Sum driftsinnteKer 2 020 100 2 038 600 2 370 '.t78

Driftskostnader
Avskrivninqer 5 2 000 2 000 2 000
Lonnskostnader m.m. 260 617 239 500 227 531
Revisjonshonorar 6 563 8 000 0
Forretninosf orerhonorar 107 985 108 000 146 673
Andre honorar 7 1 0 8 0 15 000 1 8  2 5 0
Forsikrinqspremier 203 570 203 000 351 200
Enerqikostnader 8 349 559 333 000 314 326
Kommunale avqifter 9 472 3Q',l 501651 464 639
Festeavgifuandre leiekostnader 1 0 29 995 20 500 0
Andre driftskostn. eiendom 11 375 006 231 000 66 838
Driftskostnader administrasion 1 t 34 924 40 000 34 282
Reoarasioner oq vedlikehold 1 3 350 159 505 000 1 121 537
Andre kostnader 't4 7 863 21 000 60 554
Sum driftskostnader 2 20'l 621 2 227 651 2 807 831

D rifts res u ltat -18',t 521 -189 051 437 653

Finansinntekter oq -kostnader
Finansinntekter 35 076 0 J /  J O C

Finanskostnader 18 781 0 0
Resultat av finansDoster 16 295 0 37 385

Arsresultat -165 226 -189 051 -400 269
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Eiendeler Note 2008 2007

Anleqqsmidler
Tomt 0 0
Bygninger 397 400 397 400
Maskiner oq utstvr 3 000 5 000
Sum anleqqsmidler 400 400 402 400

Omlopsmidler
Kortsiktiqe fordrinqer 1 6 24 599 197 005
Kontanter oq bankinnskudd 1 7 1 709 496 619 037
Sum omloDsmidler 1 734 095 816 042

Sum eiendeler 2',t34 495 1 218 42

Gjeld og egenkapital

Egenkapital
Innskutt eqenkapital 733 681 733 681
Opptjent egenkapital 2335 1 0 233 5'10
Arets resultat 1 8 't65 226
Sum eqenkaDital 801 965 967 191

LangsiKig gjeld
Pantelan '19 994 824 0
Leieboerinnskudd 0 0
Sum lanqsiktiq qield 994 824 0

Kortsiktig gjeld
Depositum oq forskudd husleie 80 197 112 697
Palopte rentekostnader 0 0
Annen kortsiktig gjeld 20 257 509 '138 554
Sum kortsiktig gjeld 337 706 251251

Sum qield oq eqenkapital 2 134 495 1 218 442
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KOMMENTARER TIL REGNSKAPET FOR 2OO8

Driftsresultat
Resultatet av driften aret 2008 viser et underskudd phkr 165.226, som foreslis trukket fra egenkapital
i balansen. Det var ogsi budsjettert et underskudd.

Egenkapital
Egenkapitalen pr 801.964 per 31.12.2008 inkl irets resultat.

Driftsinntekter
Driftsinntektene i 2008 var totalt kr 2.020.100. Dette var 18.500 koner lavere enn budsjettert,
hovedsakelig pi grunn av to mAneders manglende leie for vaktmeste eiligheten.

Driftskostnader
Driftskostnadene i 2008 var totalt kr 2.201.621. Dette var 26.030 kr lavere enn budsiettert.

Avvik pi noen enkeltposter:

Lonns kostnader
Awiket pA kr 21.117 skyldes i hovedsak arbeidet i vaktmesterleilighet.
Energikostnader
Avviket pi kr 16.559 skTldes i hovedsak hoyere forbruk av strom for varmtvann enn forutsatt.
Kommunale avgifter
Awiket pi k 29.350 skyldes at okningen i avgiftene fra 2007 ble lavere enn antatt.
F e s t e ov gifr /andr e I e i e ko s tnad er
Awiket pi kr 29.995 skyldes at posten var budsjettert et annet sted
Andr e dr ift s ko s nader e iend om
Awiket pi k 144.006 skyldes i hovedsak vedlikeholdet av kablene til GET (119.900 k) samt hoyere
utgift er til drift smateriell.
Rep ar asj oner o g r edl ike hold
Awiket pA k 154.84i skyldes at montering av takenner ble utsatt til vinteren 2009 (ca 50.000 k), to
bodtak ikke tatt (ca 40.000 kr) og mindre vedlikeholdskostnader enn antatt.
Dortelefoner
Dsrtelefonene kostet sameiet 207.436 kr" mot budsiettert 250.000 k

I Regnskapsprinsipper

er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, god regnskapsskikk
forskrift om arsoppgjor fo. boligsameier, boligbyggelag og boligselskap.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omlopsmidler og kortsiktig gjeld omfafter poster som forfallertil betaling innen et Ar. Uvrige
poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omlopsmidler vurderes til laveste
av anskaffelseskostnad og virkelig verdi. Kortsiktig gield balansefores til nominelt belsp
pi etableringstidspunktet.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppfort i balansen til pglydende etterfradrag for
til forventet tap. Avsetning til tap gjores pa grunnlag av individuelle vurderinger av

enkelte fordringene. ltillegg gjores det for ovrige kundefordringer en uspesifisert avsetning
a dekke antatt taD.

Efter at boligselskapets boliger er oppfort, er investeringer, pakostninger, rehabiliteringer og
av anleqqsmidler inntektsfores i sin helhet.
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Hittit
Iekst t a I

Note 2 Husleieinntekter

lnnbetalt fellesutoifter 1 929 063 1 787 525
Leieinntekt vaktm- leiliohet 67 741 97  156
Innkrevinq kapital 0 4AO 267

um husleieinntekter 1 996 804 2 365 348

Note 3 Andre leieinntekter

Dugnad 0 4 830
Sum andre leieinntekter 0 4 830

Note 4 Andre driftsinntekter

J etc. 2 100
ndre driftsinntekter 21 196
um andre driftainntektet

Note 5 Anleggsmidler
|et (1984) og snofresef (2003)

anskaffelseskost 1.1 41 0400 410400
Tilgang/avgang i iret 0
Anskaflolseskost 31.1 2. 4'10400 410400

Akkumulede avskrivninqer'1.1. (snofresefl 8000
rets ordinare avskrivninger (snofreser)
vgang akkumulede avskrivninger

Akkumulerte avskrivninqer 31. 12. (sn@freser)

Boktort verdi 31.12. 1

Note 6 Lonnskostnader

Lonn 129 880 118  59C
Lonn ekslrahielD 14 625 14 824
Pal@pte feriepenge. 17 847
Fri telekommunikasion i arb. 0
tJlykkesforsikring. Innb.pl 476
lvlotkonto fordeler 476
Styrehonorar 66 000 66 00c
A.beidsgiveravgift 29 748 26 021
Arbeidsq.avqift av feriepenoer 2 517 2 09C
Sum lonnskostnader 260 61 7 227 531

Note 7 Andrc honoErsr

Juridisk bistand (BDA) '1 080
Andre tjenester/honorarer 1 8
Andre honorar , | 08 ,t8

Note 8 Energikostnader

tfom. Oppgang. vei, gardslys 67 329 98 480
Stfom vamtvann 282 234 215 846
Energikostnader 349 559 314 326

ote 9 Kommunale avqifter

Kommunale avoifter (oenerelt) 472 301 464
RENHOLD 0
Kommunale avgifte, 472 301 164

Note l0 Festeavqift/andre leiekostnader

Leie av lokaler 0 0
Felleskost vaktmesterleiliohet 20 776 0
Leie av maskiner oq utstvr I 2 1 9 0
Fesieavg lft/and rc leiekostnader 29 0
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r'11 Andre dnnskostn. ei.n.lom

37
I892 1 9

E driftskostn, eiendom 1 9

!TC

:LEFON
3 49C 4 321

GJORELSE

68e

3/924 18 05 :

:13 Rep. oq vedlikehold

T

55
86

624
247

rm rep. oq vgdlik€hold 350

rte 14 Andre ko€tnader

2 9 4
2l

7 86i 60 55,4

e 16 Kortsiktiqe fordrinoer

1 6 77

761 12000c
aot nnlekl (innb.sameiere) 7

h kortsiktiqe fordnnqe. 197

15T4743
6A U2 60 87€
15 444 14471

vakhester 6215 05 74159

1709 603

733
233

1 . 967191 967
165

i ta l31 .12

t l 9

lan 8398 71 30795 c
0

t20 Kortsikiig gjeld

168 39! 4 9 8 1 8

a p l  a q e v q  a v f q e l a . n

80 64 901
Andre oelaple koshader 4569( 45

337 70t 25

19


