
Protokoll til årsmøte 2020 for Sameiet Tverrbakken 4
Organisasjonsnummer: 983099157
Møtet er blitt gjennomført heldigitalt fra 14. mai kl. 09:00 til 22. mai kl. 09:00.

Antall deltagere: 34.

Følgende saker ble behandlet på årsmøtet:

1. Årsberetning for 2019
Sameierne lese årsberetningen og tar stilling til om denne godkjennes.

Styrets innstilling
Årsberetningen godkjennes.

Vedtak
Årsberetningen godkjennes.

Antall stemmer for: 25
Antall stemmer for vedtak 1: 19
Antall stemmer for vedtak 2: 6
Antall stemmer mot: 0
Antall blanke stemmer: 4
Flertallskrav: Normalt (50%)

2. Årsregnskap 2019
Årsregnskapet er fremlagt. Eventuelle spørsmål besvares skriftlig i løsningen.

Styrets innstilling
Årsregnskapet godkjennes.

Vedtak
Årsregnskapet godkjennes. 

Antall stemmer for: 26
Antall stemmer for vedtak 1: 19
Antall stemmer for vedtak 2: 7
Antall stemmer mot: 0
Antall blanke stemmer: 3
Flertallskrav: Normalt (50%)

3. Disponering av årets resultat
Overskuddet for 2019 foreslås benyttet til å dekke tidligere års udekket tap.

Styrets innstilling
Overskuddet for 2019 foreslås benyttet til å dekke tidligere års udekket tap.

Vedtak

 



Overskuddet for 2019 benyttes til å dekke tidligere års udekket tap.

Antall stemmer for: 28
Antall stemmer mot: 0
Antall blanke stemmer: 2
Flertallskrav: Normalt (50%)

4. Revisjonsberetning 2019
Revisjonsberetningen ligger vedlagt. Spørsmål til revisjonsberetningen besvares i 
web-løsningen.

Styrets innstilling
Revisjonsberetningen tas til etteretning.

Vedtak
Revisjonsberetningen tas til etteretning.

Antall stemmer for: 22
Antall stemmer mot: 2
Antall blanke stemmer: 4
Flertallskrav: Normalt (50%)

5. Budsjett for 2020
Budsjettet er fremlagt i innkallingen. Spørsmål til budsjettet besvares i web-løsningen.

Vedtak
Budsjettet for 2020 er tatt til etterretning.

Antall stemmer for: 17
Antall stemmer mot: 5
Antall blanke stemmer: 5
Flertallskrav: Normalt (50%)

6. Godtgjørelser til styret
Styrets godtgjørelse foreslås konsumprisjustert til 127 000,-.

Styrets innstilling
Godtgjørelsen økes til 127 000,-.

Vedtak
Godgjørelsen fastsettes til 127 000,-

Antall stemmer for: 24
Antall stemmer for vedtak 1: 18
Antall stemmer for vedtak 2: 6
Antall stemmer mot: 0
Antall blanke stemmer: 5

 



Flertallskrav: Normalt (50%)

7. Oppussing av trappene
Styret har fått inn et forslag om å Iislegge trappene. C tillegg har styret i parallell hentet 
inn forslag om å slipe og lakkere trapene slik det er påbegynt i D-oppgangen. 

Flislegging ble foreslått Tnansiering ved kontantinnbetaling. Styret har i tillegg foreslått 
å Tnansiere dette over budsjett, som kan føre til økte felleskostnader i en periode. 

Se vedlagte tilbud og estimert kostnadsfordeling pr seksjon. Ven totale kostnaden per 
enhet blir den samme om man velger kontantinnbetaling eller Tnansiering ved økte 
felleskostnader i en periode.

Styrets innstilling
Krappene Iislegges, enten ved kontantinnbetaling eller budsjett. 

Vedtak
Flislegging, kontantinnbetaling.

Antall stemmer for: 30
Antall stemmer for vedtak 1: 16
Antall stemmer for vedtak 2: 3
Antall stemmer for vedtak 3: 0
Antall stemmer for vedtak 4: 2
Antall stemmer for vedtak 5: 9
Antall stemmer mot: 1
Antall blanke stemmer: 0
Flertallskrav: Normalt (50%)

8. Maling av vegger og tak i oppgangene
Styret har hentet inn tilbud på maling av trappeoppgangene med samme farger som de 
to første etasjene i D-oppgangen. Foreslått Tnansiert over budsjett. 

Styrets innstilling
Hegger og tak i oppgangene males og Tnansieres over budsjett.

Ikke godkjent

Antall stemmer for: 27
Antall stemmer for vedtak 1: 12
Antall stemmer for vedtak 2: 15
Antall stemmer mot: 4
Antall blanke stemmer: 1
Flertallskrav: Normalt (50%)

9. Betaling for moped og MC
Mopeder og motorsykler må betale et årsgebyr for å parkere på sameiets

 



eiendom. Sum settes til kr 1.800,- pr kalenderår, som er samme sats som

det koster å parkere på oLentlig gate i Oslo commune.

Vedtak
Betaling for moped og MD forblir gratis.

Antall stemmer for: 30
Antall stemmer for vedtak 1: 14
Antall stemmer for vedtak 2: 16
Antall stemmer mot: 1
Antall blanke stemmer: 2
Flertallskrav: Normalt (50%)

10. Valg av tillitsvalgte
Følgende ble valgt:
Styremedlemmer: Kore Røen, Magnus elliesen
Haramedlemmer: Stein Arne Ellingsen, ana Ahme kovi

 



Styrets notat til årsmøtet i sameiet 
Tverrbakken 4 2020 
Protokoll fra årsmøtet 2020 i Tverrbakken 4 er vedlagt. Denne er automatisk generert av web-
løsningen og trenger ikke signeres av vitner for å være gyldig. Protokollen er litt vanskelig å lese, 
derfor har styret laget dette notatet for å gjøre protokollen mer lettlest.  

Styret var ikke fullstendig kjent med virkemåten til web-løsningen da årsmøtet ble satt opp. Styret 
opprettet derfor vedtaksforslag med samme betydning som web-løsningens automatisk genererte mot-
alternativ. Styret har derfor slått sammen disse vedtaksforslagene med mot der dette er aktuelt. 

Blanke stemmer anses som ikke avgitt, i henhold til lov om eierseksjoner. 

Styret anser det digitale årsmøtet som vellykket. Det var totalt 34 sameiere som avga stemmer. 

Sak 1: Årsberetning for 2019 
I sak 1 betyr stemmer for vedtak 2 og mot det samme. Styret har derfor slått sammen disse stemmene i 
dette notatet. 

Sameierne lese årsberetningen og tar stilling til om denne godkjennes. 

Antall stemmer for vedtak 1 (årsberetningen godkjennes): 19 

Antall stemmer for vedtak 2 (årsberetningen underkjennes) og mot: 6 

Antall blanke stemmer: 4 

Flertallskrav: Normalt (50%) 

Vedtak: Årsberetningen godkjennes. 

Sak 2: Årsregnskap 2019 
I sak 2 betyr stemmer for vedtak 2 og mot det samme. Styret har derfor slått sammen disse stemmene i 
dette notatet. 

Årsregnskapet er fremlagt. Eventuelle spørsmål besvares skriftlig i løsningen. 

Antall stemmer for vedtak 1 (årsregnskapet godkjennes): 19 

Antall stemmer for vedtak 2 (årsregnskapet godkjennes ikke) og mot: 7 

Antall blanke stemmer: 3 

Flertallskrav: Normalt (50%) 

Vedtak: Årsregnskapet godkjennes. 

Sak 3: Disponering av årets resultat 
I sak 3 er det ingen alternativ som betyr det samme som mot. 

Overskuddet for 2019 foreslås benyttet til å dekke tidligere års udekket tap. 

Antall stemmer for (årsregnskapet godkjennes): 28 



Antall stemmer mot: 0 

Antall blanke stemmer: 2 

Flertallskrav: Normalt (50%) 

Vedtak: Overskuddet for 2019 benyttes til å dekke tidligere års udekket tap. 

Sak 4: Revisjonsberetning 2019 
I sak 4 er det ingen alternativ som betyr det samme som mot. 

Revisjonsberetningen ligger vedlagt. Spørsmål til revisjonsberetningen besvares i web-løsningen. 

Antall stemmer for (revisjonsberetningen tas til etteretning): 22 

Antall stemmer mot: 2 

Antall blanke stemmer: 4 

Flertallskrav: Normalt (50%) 

Sak 5: Budsjett for 2020 
I sak 5 er det ingen alternativ som betyr det samme som mot. 

Budsjettet er fremlagt i innkallingen. Spørsmål til budsjettet besvares i web-løsningen. 

Antall stemmer for (budsjettet for 2020 er tatt til etterretning): 17 

Antall stemmer mot: 5 

Antall blanke stemmer: 5 

Flertallskrav: Normalt (50%) 

Vedtak: Budsjettet for 2020 er tatt til etterretning. 

Sak 6: Godtgjørelser til styret 
I sak 6 betyr stemmer for vedtak 2 og mot det samme. Styret har derfor slått sammen disse stemmene i 
dette notatet. 

Styrets godtgjørelse foreslås konsumprisjustert til 127 000,-. 

Antall stemmer for vedtak 1(godtgjørelsen økes til 127 000,-): 18 

Antall stemmer for vedtak 2 (godtgjørelsen konsumprisjusteres ikke) og mot: 6 

Antall blanke stemmer: 5 

Flertallskrav: Normalt (50%) 

Vedtak: Godgjørelsen fastsettes til 127 000,-. 

Sak 7: Oppussing av trappene 
I sak 7 betyr stemmer for vedtak 5 og mot det samme. Styret har derfor slått sammen disse stemmene i 
dette notatet. 



Styret har fått inn et forslag om å flislegge trappene. I tillegg har styret i parallell hentet inn forslag 
om å slipe og lakkere trapene slik det er påbegynt i C-oppgangen. 

Flislegging ble foreslått finansiering ved kontantinnbetaling. Styret har i tillegg foreslått å finansiere 
dette over budsjett, som kan føre til økte felleskostnader i en periode. 

Se vedlagte tilbud og estimert kostnadsfordeling pr seksjon. Den totale kostnaden per enhet blir den 
samme om man velger kontantinnbetaling eller finansiering ved økte felleskostnader i en periode. 

Antall stemmer for vedtak 1 (flislegging, kontantinnbetaling): 16 

Antall stemmer for vedtak 2 (flislegging, budsjett): 3 

Antall stemmer for vedtak 3 (trappeslip, kontantinnbetaling): 0 

Antall stemmer for vedtak 4 (trappeslip, budsjett): 2 

Antall stemmer for vedtak 5 (trappene pusses ikke opp) og mot: 10 

Antall blanke stemmer: 0 

Flertallskrav: Normalt (50%) 

Vedtak: Flislegging, kontantinnbetaling. 

Årsmøtet fikk presentert sak 7 med flertallskrav på 50 %. Styret har rådført seg med jurist i OBF som 
bekrefter at flislegging av trappene ikke går utover vanlig forvaltning og vedlikehold. Flertallskravet 
på 50 % er derfor i henhold til lov om eierseksjoner. 

Det var for øvrig 21 (16+3+2) stemmer for oppussing av trappene og 10 (9+1) stemmer mot. Det var 
derfor fler enn 2/3 stemmer for å pusse opp trappene. 

Sak 8: Maling av vegger og tak i oppgangene 
I sak 8 betyr stemmer for vedtak 2 og mot det samme. Styret har derfor slått sammen disse stemmene i 
dette notatet. 

Antall stemmer for vedtak 1 (oppgangene males i henhold til innhentet tilbud): 12 

Antall stemmer for vedtak 2 (oppgangene males ikke) og mot: 19 

Antall blanke stemmer: 1 

Flertallskrav: Normalt (50%) 

Vedtak: Oppgangene males ikke. 

Sak 9: Betaling for moped og MC 
I sak 9 betyr stemmer for vedtak 2 og mot det samme. Styret har derfor slått sammen disse stemmene i 
dette notatet. 

Mopeder og motorsykler må betale et årsgebyr for å parkere på sameiets eiendom. Sum settes til kr 
1.800,- pr kalenderår, som er samme sats som det koster å parkere på offentlig gate i Oslo Kommune. 

Antall stemmer for vedtak 1 (betaling for moped og MC innføres i henhold til forslaget): 14 

Antall stemmer for vedtak 2 (betaling for moped og MC forblir gratis) og mot: 17 

Antall blanke stemmer: 2 



Flertallskrav: Normalt (50%) 

Vedtak: Betaling for moped og MD forblir gratis. 

Sak 10: Valg av tillitsvalgte 
Styret har trukket sak 10 og kaller inn til digitalt ekstraordinært årsmøte for valg av tillitsvalgte. 

 



Årsmøte 2020

Sameiet Tverrbakken 4

Digitalt årsmøte avholdes 14. mai - 22. mai 2020



Digitalt årsmøte 2020

Velkommen til årsmøtet i Sameiet Tverrbakken 4. Møtet gjennomføres digitalt og avstemningen 

starter 14. mai kl. 07:00 og avsluttes 22. mai kl. 07:00. Du kan se årsmøtet på:

https://app.digitalearsmoter.no/eier/983099157/arsmote/2020-5

Alle sakene som skal stemmes over ser du i dette dokumentet. Din deltakelse er viktig for oss, og 

vi i styret håper du vil bruke stemmeretten din på årsmøtet. Dersom du ikke kan stemme digitalt 

kan du kontakte styret.

Saker til behandling

1. Årsberetning for 2019

2. Årsregnskap 2019

3. Disponering av årets resultat

4. Revisjonsberetning 2019

5. Budsjett for 2020

6. Godtgjørelser til styret

7. Oppussing av trappene

8. Maling av vegger og tak i oppgangene

9. Betaling for moped og MC

10. Valg av tillitsvalgte

Med vennlig hilsen,

Styret i Sameiet Tverrbakken 4
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Sak 1

Årsberetning for 2019

Forslag fremmet av: Styret

Krav til flertall: Normalt (50%)

Sameierne lese årsberetningen og tar stilling til om denne godkjennes.

Styrets innstilling

Årsberetningen godkjennes.

Forslag til vedtak 1

Årsberetningen godkjennes.

Forslag til vedtak 2

Årsberetningen underkjennes.

Vedlegg

1. 269 Innkalling til Årsmøte 2020.pdf
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  Sameiet Tverrbakken 4 

 

    ÅRSMØTE  2020 
   
Innkalling – Årsberetning - Årsregnskap 

 
 

Tid:     torsdag, 14. mai 2020 kl. 09:00 til         
    22. mai 2020 kl. 09.00 

 
Sted:      digitalearsmoter.no 

            Tilgang og link sendes per SMS. 
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Veileder for gjennomføring av digitalt årsmøte 

 

På grunn av dagens situasjon vil ordinært årsmøte gjennomføres digitalt. 

Fordi sameiet består av mange enheter og det er flere saker oppe til 

behandling, velger styret å gjennomføre dette via den digitale plattformen 

på digitalearsmoter.no.  

 

Alle seksjonseiere vil motta en SMS med innkalling til møtet. Din 

stemmerett knyttes til ditt telefonnummer. Eier du flere seksjoner, må du 

derfor ha flere mobiler tilgjengelig. Styret vil avklare dette med de 

enkelte.  

 

Løsningen innebærer at det ikke vil avholdes en videokonferanse, men 

det opprettes en digital plattform hvor seksjonseierne kan legge inn 

kommentarer og avgi stemme over et spenn på 8 dager. Avstemmingen 

vil stenge fredag 22. mai kl.09.00. 

 

Ta kontakt med styret på tverrbakken4@hotmail.com dersom du har 

spørsmål eller andre tilbakemeldinger.  
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SAMEIET TVERRBAKKEN 4 
 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2020 
 

Årsmøtet i Sameiet Tverrbakken 4 avholdes 
14.-22. mai 2020 via digitalearsmoter.no. 

 
TIL BEHANDLING FORELIGGER: 
 
1. ÅRSBERETNING FOR 2019 
 
2. ÅRSREGNSKAP 2019 OG BUDSJETT 2020 

A Årsregnskapet for 2019 
B Disponering av årets resultat 
C Revisjonsberetning 
D Budsjett for 2020 

 
3. GODTGJØRELSER 

A Styret kr 127.000,-. Økningen er i tråd med konsumprisindeksen i perioden 
mars 2017 til mars 2020. 
 

4. FORSLAG 
A. Innkommet forslag om oppussing av trappene. Det stemmes over to 

løsningsforslag og to finansieringsforslag, alternativ at trappene ikke 
pusses opp. 

a. Flislegging, finansiert med engangs kontantinnbetaling. 
b. Flislegging, finansiert over budsjett (felleskostnadsøkning). 
c. Trappeslip med klarlakk, finansiert med engangs kontantinnbetaling. 
d. Trappeslip med klarlakk, finansiert over budsjett 

(felleskostnadsøkning). 
e. Trappene pusses ikke opp. 
 

Flislegging er i henhold til vedlagt tilbud fra Bad og prosjekt.  
Trappeslip med klarlakk i henhold til tilbud fra Eko vinduer og dører, avsnitt: «Sliping 
av trapper og flater i definerte områder i alle oppgangene/ Reparasjoner av diverse 
sprekker» 
 

B. Maling av trappeoppgangene. I henhold til tilbud fra Eko vinduer og dører, 
avsnitt: «Maling». Det stemmes over forslaget. Finansiert over budsjett.  
 

C. Mopeder og motorsykler må betale et årsgebyr for å parkere på sameiets 
eiendom. Sum settes til kr 1.800,- pr kalenderår, som er samme sats som 
det koster å parkere på offentlig gate i Oslo Kommune. Det stemmes over 
forslaget. 

 
 

5. VALG AV TILLITSVALGTE 
A Styreleder har ett år igjen av sin toårsperiode.  
B Valg av styremedlemmer  

Tore Røen – 1 år 
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Magnus Helliesen – 2 år 
C  Valg av inntil to varamedlemmer for 1 år.  

Lena Ahmeckovic og Stein Arne Ellingsen stiller til gjenvalg. 
 

 
 
Det vil ved behov bli avholdt et uformelt beboermøte hvor aktuelle  
saker utover det som er nevnt i innkallingen kan tas opp til diskusjon.  

 
 

Oslo, 14. mai 2020 
I styret for Sameiet Tverrbakken 4 

 
 

Fredrik Hafslund Tore Røen Magnus Helliesen 
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Bad og prosjekt as Adresse: Tlf: 92240327 

NO 815 354 982 MVA Høybråtenveien 72i 

1086 Oslo 

Post@badogprosjekt.no 

www.Badogprosjekt.no 

 

 

 

Tilbudsbrev 

Flislegging av trapper 

 
Til: 

Styret i tverrbakken 4 

 
Fra: 

Bad og prosjekt as 

Vår ref:  Christer Kralik 92240327 Dato 12.04.2020 

Christer@badogprosjekt.no 

 

 
Bad og prosjekt viser til henvendelsen, og kan på bakgrunn av dette gi følgende tilbud: 

 

Flislegging av alle gulv og trapper, samt maling av opptrinn. 

Fliser er levert av Modena og er beregnet til hardt bruk.  

 

Pris pr etasje: 24 000kr ink mva 

 

Tilbudssum 27 etasjer kr 648 000,00 ink mva 
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Bad og prosjekt as Adresse: Tlf: 92240327 

NO 815 354 982 MVA Høybråtenveien 72i 

1086 Oslo 

Post@badogprosjekt.no 

www.Badogprosjekt.no 

 

 

 
 
 

1. Timepriser regnings-/tilleggsarbeider 
 
 

Tømrer/maler/murer: 600kr 

Prosjektleder: 1 350kr 

Påslagsprosent tilleggsinnkjøp: 15% 
 

 
 
 

2. Gyldighet 
Tilbudet er gyldig til 20.08.2020 

 

Vi håper vårt tilbud imøtekommer deres ønske vedrørende pris og andre forhold. Har dere spørsmål 

eller ønsker avklaringer, håper vi å høre nærmere fra dere. 

Henvendelser vedrørende tilbudet kan rettes til: 

Christer Kralik 92240327 

 
 
 

Med vennlig hilsen 

 

 
 

Christer Kralik 

Daglig leder 
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Bad og prosjekt as Adresse: Tlf: 92240327 

NO 815 354 982 MVA Høybråtenveien 72i 

1086 Oslo 

Post@badogprosjekt.no 

www.Badogprosjekt.no 
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EKO	Vinduer	og	
Dører	AS	
Postboks	128	
Slemdal	
0710	OSLO	

	
Besøksadresse:	
Kabelgata	1	B	
0580	OSLO	

	
post@ekovinduer.no	
www.ekovinduer.no	

	
	

																																																																													
	
Sameiet	Tverrbakken	
v/Styreleder	Fredrik	Hafslund	
0457	Oslo	
	
	
fredrik.hafslund@gmail.com	
	
Ansvarlig	for	deres	prosjekt:	
Jørn	Bjerkely		tlf.		9058	7073	
	
	 Oslo,	28.april	2020	
	
	 Vi	viser	til	vår	befaring	med	dere.	
	
	
Det	ønskes	nå	følgende	utført:	

	
	
																Maling:	

	
Alle	oppganger	vil	bli	malt	i	ønsket	farge(Schi)	.Oppgangene	vil	bli	rengjort	og	deretter	malt	med	
to	strøk	pluss	grunning.	
Oppgangene	vil	bli	malt	på	det	underlaget	som	er.	Eventuelle	reparasjoner	vil	måtte	bli	priset	som	
tillegg.	
Oppgang	som	tidligere	er	malt	og	slipt,	vil	da	bli	malt	og	slipt	fra	3.etasje	og	opp.	
Prisene	inkluderer	materialer	og	arbeid.	
	
	
Vår		pris	til	dere	for	dette	vil	være	kr.	85.000	pr.oppgang.(4	stk)	og	35.000.-	eks	for	resterende	
påbegynt	oppgang.	
	
Samlet	kr.	375.000.-	eks.	mva		for	alle	oppganger.	

	 	 	 	 									
	

	
Sliping	 av	 trapper	 og	 flater	 i	 definerte	 områder	 i	 alle	 oppgangene/	 Reparasjoner	 av	 diverse	
sprekker:	

	
	 								Det		brukes	spesial	betongutstyr	i	forbindelse	med	slipeprosessen.	Dette	for	å	få	et	resultat	
	 								som	er	innenfor	forventet	kvalitet	og	det	kan	gis	god	kvalitetsgaranti.	Denne	prosessen	vi	da	skal					
	 								gjøre	er	også	tidligere	godkjent	av	dere.	

De	stedene	der	gulvet	har	sprukket	opp,	vil	det	ikke	være	mulig	å	utbedre	dette	med	ordinær		
sliping.	Her	vil	det	være	synlig	etter	sliping.	Disse	må	repareres	særskilt	før	sliping	påbegynnes.	
Dette	er	et	meget	tidskrevende	prosjekt.	Underlaget	er	tidvis	porøst	og	dette	gjør	at	det	samtidig	
også	er	meget	kostnadskrevende.	Vi	referer	til	erfaring	med	sliping	som	er	utført.	Vi	anbefaler	på	
det	sterkeste	tv	Uv	–	lakk	som	finish	(tranparent).	Prisen	inkluderer	vanlig	gulvmaling	,	men	vi	
anbefaler	som	nevnt	Uv-lakk.	
	
Vår	pris	til	dere	vil	være	kr.	573.000.-	+	mva	for	alle	oppganger	 	
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Samlet	pristilbud	til	dere	vil	da	være	kr.	948.000.-	eks.mva	og	1.185.000	inkl.mva.	
	
	
	
Skulle	det	være	eventuelle	spørsmål	om	det	tekniske	så	ringer	du	til	Jørn	Bjerkely.	
	
	

	
	
	

	
GENERELL	INFORMASJON:	
	
	
	
Vi	ønsker	å	prosjektere	dette	på	følgende	måte:	
	

- Maling	av	alle	oppganger	
- Reparere	alle	sårskader	i	trappene	og	repoer.	
- Deretter	slipe,	lakke	eller	påføre	valgt	sluttprodukt.	

	
- Elektro	arbeid	ikke	inkludert	
- Leveringstiden	er	6-7	uker	etter	bekreftet	bestilling.	
- Alle	priser	har	gyldighet	1	mnd,	er	inkl.	mva.,	unntatt	tilleggsarbeider.*	
- *Alle	priser	er	gitt	under	forutsetning	av	at	vegger	og	tak	er	rette.	Tilleggsarbeider	vil	medføre		

mulige	ekstrakostnader.	
- Tilleggsarbeider	vil	bli	belastet	med	vår	timepris	 	 	 	 kr				650,-	
- Tilleggsarbeider	RØR	vil	bli	belastet	med	vår		timespris		 	 	 kr				950,-	

Tilleggsarbeider	ELEKTRISK	vil	bli	belastet	med	vår	timepris	 	 	 kr				950,-	
- 	
- Med	vennlig	hilsen	og	ønske	om	om	en		god	dag.	

	
	

	
EKO	Vinduer	og	Dører	AS	
	
Atle	Øvregård	
Styrets	leder.	
	
	
Jørn	Bjerkely	
Prosjektleder	
Tlf:	9058	7073	
	jorn@ekovinduer.no	
	
	
	
	
	
.	
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ÅRSBERETNING FOR 2019 

 
1. TILLITSVALGTE 
  
  Siden forrige årsmøte har sameiets tillitsvalgte vært: 
 
 STYRET: 
 
 Leder:    Fredrik Hafslund  
 Styremedlem:   Magnus Helliesen  
 Styremedlem:   Tore Røen   
 

VARAMEDLEM: 
  
1.Varamedlem   Stein Arne Ellingsen 
2.Varamedlem   Lana Ahmeckovic 

 
2. FORRETNINGSFØRSEL OG REVISJON 
 

Forretningsførselen er utført av Oslo og Omegn Boligforvaltning AS i henhold til 
kontrakt. Revisjonen er utført av Hedemarks Revisjonsbyrå AS.      

 
 
3. GENERELLE OPPLYSNINGER OM SAMEIET 
 
 VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING 

Sameiet Tverrbakken 4 er et eierseksjonssameie med beliggenhet i bydel Sagene i 
Oslo. Sameiet består av 79 boligseksjoner. 

 Styret er registrert i Foretaksregisteret med organisasjonsnummer 983 099 157. 
  
 ARBEIDSMILJØ OG LIKESTILLING 
 

Sameiet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser, og forurenser ikke det ytre miljø i 
vesentlig grad. Sameiet følger likestillingslovens bestemmelser og tilstreber likestilling 
ved valg av tillitsvalgte. Det finnes p.t. ingen ansatte. Styret består av 3 menn og 
ingen kvinner. Det har ikke vært skader, ulykker eller sykefravær i sameiet i 2019. 

 
 STYRET 
 

E-post til styret:  tverrbakken4@hotmail.com 
           Hjemmeside:   www.tb4.no  
 
 VAKTMESTERTJENESTE/RENGJØRINGSTJENESTE 
 
 Boligselskapet har avtale om ISS Vaktmesterkompaniet om snømåking og strøing.   
 

Styret ser til at øvrige oppgaver blir utført av Vaktmester Andersen. 
 
Boligselskapet har avtale om rengjøringstjeneste med Papillon Service.  
Rengjøringen skjer torsdag hver uke i oppganger og hver 3 mnd. i kjeller. 
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PARKERING 
 
Sameiet har solgt 10 p-plasser til beboere i sameiet. Eventuell leie-avtale må gjøres 
med den enkelte eier av p-plassen. Øvrig parkering på sameiets tomt er forbudt og 
medfører borttauing for eiers regning og risiko. Sameiet har inngått borttauingsavtale 
med Falck, tlf. 02222. 
Ellers henvises til gateparkering 
 
KABEL-TV 

 
Sameiet har avtale med Homenet for levering av internett og RiksTV for levering av 

digital TV. Homenet har servicetelefon 38 99 01 00 og RiksTV 21 01 10 210. 
 

NØKLER/SKILT 
 

Nøkler til inngangsdør og kjeller kan bestilles hos styret. Skilt til ringeklokke, dør og 
postkasse må eier skaffe selv. Dette kan f.eks. bestilles hos Låsspesialisten i 
Grefsenveien 15, 0482 Oslo, tlf 22 22 88 88. 

 
VASKERI 

 
Sameiet har eget fellesvaskeri som er lokalisert i kjeller mellom oppgang C og D. 
Dette kan benyttes i henhold til oppsatte regler. Vaskekortet koster kr 20,- og «fylles» 
med ønsket sum og kjøpes av styret. 

 
 BRANNSIKRINGSUTSTYR 
 

 Det er montert adresserbart brannvarslingsanlegg i den enkelte seksjon og i 
fellesarealene. Det er ikke tillatt å åpne eller modifisere det felles adresserbare 
brannvarslingssystemet som er montert i den enkelte seksjon. Brannsentralen er 
plassert i kjeller ved tørkerom nr. 7 og 8. I kjelleren er det montert pulverapparat og 
nødskilt ved hver utgang. 
I henhold til forskrift om brannforebyggende tiltak og brannsyn er det vedtatt at alle 
boliger skal ha minst en godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkingsutstyr i form av 
enten pulverapparat eller husbrannslange. Det er den enkelte eiers ansvar å 
anskaffe, montere og kontrollere utstyret. Sameiet er ansvarlig innen fellesområder. 
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REHABILITERING/STØRRE VEDLIKEHOLD 
Her føres opp kronologisk rehabilitering som har skjedd i sameiet de 10 siste årene. 

 
2019: Nye sykkelstativ i bakgården 

Skiftet ytterdører til oppganger og kjellere. 
Skiftet lamper over ytterdørene. 
Fasadevask og nødvendig maling/reparasjon etter vask. 
Avklart eierskap for muren mot Vossegata. Bymiljøetaten har skriftlig tatt på 
seg eierskap og vedlikeholdsansvar for denne. 
Skiftet (garanti) ekspansjonstank til varmepumpe. 
På bakgrunn av vedlikeholdsspylingen har styret besluttet å bytte gamle 
soilrør når eiere pusser opp bad og kjøkken for kostnadseffektivisering. 

 
2018:  Det er gjennomført beskjæring av det store treet utenfor E-oppgangen samt av 

Syrinbuskene ved gressplenen. Det er utført løpende vedlikehold på dører, og 
dørpumper vinteren igjennom. Det er gjennomført vedlikeholdsspyling av 
avløpsrørene med påfølgende videokontroll for å kunne vurdere tilstanden på 
avløpsrørene. Resultatet av denne kontrollen var ikke klart når årsberetningen 
ble skrevet. 
Leverandør av internett og tv er byttet fra Canal Digital til Homenet og RiksTV.  

 
 

2017: For de utvendige fellesarealene er det prosjektert og gjennomført asfaltering 

med tilhørende rydding av gårdsplass og fjerning av rester etter gamle gjerder 
og tørkestativ. Parkeringsplassene er malt opp med permanent maling. 
Granittmur bak/rundt søppelbrønnene er reparert etter setningsskader. Det er 
ryddet opp i vegetasjon og beplantning på eiendommen. Det er skiftet innmat i 
samtlige brannvarslere og avstillingsbrytere, samt at brannvarsleranlegget er 
utvidet til også å dekke nytt tavlerom og berederreom.  

  
2016: Ferdigstilt nytt inntak for sterkere strøm til bergvarmeanlegget. Bygget om 

røropplegget i kjelleren og sanert gamle fyringsanlegget. Fått malt opp 
nordfasaden. Fått planert og ryddet felles hage i samarbeid med utbygger i 
kjelleren.  

2015: Skiftet til bergvarme, solgt gamle fyrrom/styrerom, reparert fasaden mot nord. 
Opprettet boder under trappeoppgangene B, C og D. Startet jobben med 
sterkere strøm til nytt fyringsanlegg, startet planleggingen for sanering av 
gamle fyren og endring av røropplegg for oppgang E (Stoppekraner og annet 
som må flyttes i kjeller).  

2014: Oppgardert brannvarsleranlegg med nye komponenter. Lagt inn 
vanningsanlegg i blomsterbedet mellom balkonger og Vossegata med timer. 
Det har vært fjernet tagging på bygningsmasse og søppelsjakter og innkjøp av 
ny vaskemaskin i vaskeri etter hærverk. Styret har fortsatt arbeidet med 
arkitekt og sendt inn søknad for rammetillatelse, for salg av råareale i kjeller. 
Det er og gjort flere befaringer av arbeider som må utføres, slik at disse kan 
legges til vedlikeholdsplanen. Sameiet har og gjennomgått en enøk-analyse 
med tanke på skifte av fyringsalternativ.  

2013: Nytt gjerde mot Vossegata. Isolering av kaldtvannsrør. Oppgradering av 
vaskekjeller (nye maskiner og betalingssystem). Beplanting av skråning mot 
Vossegata. Nytt calling-anlegg.  

2012:  Laget nytt hobbyrom med mekkestativ for sykkel og smørebod med profil for 
preparering av ski. Beplantning i skråning mot Vossegata. Brannsikring av 
fyrrom. Innbruddssikring av kjeller. Maling av oppgangsdører. Montert nye 
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skillevegger i bakhagen etter ødeleggelse av tornado. Opprydding og fjerning 
av trær som brakk etter ødeleggelse av tornado.  

2011: Innkjøp av 3 stk barnevogngarasjer. Sluttført malerarbeider av bodvegger i                
kjellerareal. Beplantning av skråning mellom balkonger og brann- og 
redningsvei med 150 stk krypbarlind og legging av dekkbark.  

2010: Nytt undergrunns avfallssystem, avretting av skråningen nedenfor balkongene                                                                                         
og setting av granittmur langs brann- og redningsveien. Fjerning av 3 stk trær 
fra eiendommen. Inngått fellesavtale med Canal Digital. Reparasjon av 
støttemur langs Vossegata. Asfaltering av hull i innkjørselen. Feilretting av 
jordingsfeil på el-anlegget. 

 2009: Maling av kjellergulv. Kjerneboring og nedgraving av 4 stk nye trekkerør for  
  nytt fremtidig hovedinntak av strøm til sameiet. 

2008: Nye systemlåser til fellesarealene. Nytt gjerde i bakken opp til blokken. Parklys 
langs brann og redningsveien, og motorvarmeruttak på p-plassene. 

2007: Ferdigstilt rehabilitering av vestfasaden. Etterisolering og teglforblending. Nye 
vinduer og balkongdører. Laget 72 stk balkonger. Opparbeidelse av ny brann 
og redningsvei langs vestfasaden. Opparbeidelse av 10 stk p-plasser. 

2006: Adresserbart brannvarslings i hele sameiet. Utskifting av entrédører med 
selvlukkere til leilighetene. 

2005: Nytt gjerde mot barnehagen, påbegynt opparbeidelse av plattinger i bakhagen, 
høytrykkspyling av alle avløpsstammene, nye postkasser, nye hagemøbler, 
fjerning av asbest og ombygging av rør i fyrrom, installasjon av en ekstra v.v. 
bereder, installasjon av vannbehandlingsanlegg til sentralfyren, utskifting av 
dårlige avløpsrør, utskifting av ca 70 radiatorer, maling av oppgang A, B, D og 
E, nye utelamper i oppkjørsel og over inngangsdørene. 

2004: Ny shunt og styringsautomatikk til sentralfyren. Branntetting av fyrrommet. 
2003: Oppussing av trappeoppgang C, nytt glasstak over trappeoppgang A, 

omtekking av tak over oppgang E, oppbygging av gesims og nye beslag rundt 
hele taket, seriekoblede brannvarslere i kjeller og oppganger, ny 
tørketrommel. Utvidede åpningstider i vaskeriet. 

 2002: Rehabilitering av østfasaden. 
 

RETNINGSLINJER FOR STYREARBEID 
 

Styret har vedtatt retningslinjer for styrearbeid i sameiet. Formålet er å klargjøre de 
krav som stilles til de tillitsvalgte. Retningslinjene om handler blant annet det ansvar 
styret har for økonomiske midler, habilitet, taushetsplikt, honorering samt attestasjon 
og honorering av utbetalinger. 
  

 
HMS – INTERNKONTROLL 

 
Forskrift om systematisk helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeid i virksomheter 
(Internkontrollforskriften) ble fastsatt ved kgl. Res. 6 desember 1996 med virkning fra 
1. januar 1997.  Forskriften gir bestemmelser om at den som er ansvarlig for 
virksomheten, det vil si styret i boligselskapet, plikter å sørge for systematisk 
oppfølgning av gjeldende krav fastsatt i: 
 

 Lov om elektriske anlegg og elektrisk utstyr 

 Brann- og eksplosjonsvernloven 

 Forurensningsloven 

 Arbeidsmiljøloven 
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For å oppfylle kravet, må alle boligselskap ha minst internkontrollsystem på 
brannvern, byggherreforskriften ved bygge og anleggsarbeid, lekeplassutstyr, jevnlige 
vernerunder, egenkontroll av det elektriske anlegget i fellesområdene og i boligene. 
Følgende er gjort i sameiet: 
 
2020: Vedlikehold av brannvarslingssystem.  

Nødvendige reparasjoner av brannvarslingssystem.  
Vedlikehold/ettersyn av brannslukkere i kjelleren. 
Vedlikehold/ettersyn av rottefeller i kjelleren. 
Vernerunder ved styremøter med visuell inspeksjon av eiendommen. 

2017: Det er skiftet innmat i samtlige brannvarslere og avstillere, samt at 
brannvarslingssystemet er utvidet med detektor i tavlerom og berederrom. 

2015:  Montert branndør med dørpumpe i vaskeriet. 
2006:  Montert felles adresserbart brannvarslingsanlegg. 
 Nye entredører med dørpumpe som oppfyller brannkrav. 

 
Sameiet ble stiftet i 1980 og styret har ikke funnet det nødvendig å foreta tiltak etter 
forskriften i 2007. 
 
 

4. FORSIKRINGER 
 
 Sameiets eiendom er forsikret i forsikringsselskapet Gjensidige Forsikring ASA 
 med polisenummer 82183785. 
 

 Fra og med 01.01.2008 ble forsikringen oppgradert til ”bo-pluss”, som innebærer at 
bl.a. styreansvar, rettshjelp, skade ved dugnad m.m. er inkludert. 
Oppstår skade i boligen, forsøk å begrense skadeomfanget mest mulig og prøv å 
kartlegge hva som er årsak til skaden.   
 
Forsikringsskader meldes direkte til OBF på telefonnummer 22 12 23 40 eller send en 
e-post til firmapost@obf.no hvor boligselskap, navn, adresse og skadeforløp 
fremkommer.  
Ved akutt vannlekkasje, kontakt rørlegger. Sameiet benytter Sanitær og Varmevakta 
AS, tlf: 22 09 07 00, men om de ikke har kapasitet kan en annen rørlegger benyttes.  

 
Forsikringen omfatter ikke innboforsikring. Den enkelte sameier plikter selv å 
tegne innboforsikring.    
 

 
5. OVERDRAGELSER AV SEKSJONER 
 
 Det ble i 2019 gjennomført 6 overdragelser.   
 
6. STYRETS ARBEID 
 

Siden forrige ordinære årsmøte har styret avholdt 4 styremøter og behandlet 7 
styresaker. I tillegg har styret møttes regelmessig i sammenheng med dørprosjektet 
og annet for diskusjon. 

 

 Styret har brukt mye tid på utskifting av inngangsdører. Prosjektet startet i oktober 

2019 og det har vært flere utfordringer underveis. Det har vært problemer med 

porttelefonene i prosjektperioden. Flere underleverandører var på saken uten at 

en løsning ble identifisert. Den endelige løsningen kom styret frem til, at 
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sluttstykkene måtte byttes til en mer kostbar type med støtte for «listetrykk». 

Underleverandør byttet til disse sluttstykkene uten merkostnad for sameiet. 

 Til årsmøtet i 2019 ble det hentet inn tilbud på oppussing av alle 

trappeoppgangene. Til disse tilbudene ble gulvet i C-oppgangen prøveslipt for å 

undersøke mulighet for sliping og klarlakk av betongen i trappene. Årsmøtet 

besluttet å ikke gjennomføre denne oppussingen. Styret besluttet derfor å 

gjennomføre en begrenset oppussing av de to nederste etasjene i C-oppgangen 

for å utbedre dette og for å skaffe beslutningsunderlag for eventuell oppussing av 

alle oppgangene. Veggene ble samtidig malt fordi de var i dårlig forfatning. Etter 

sliping av trappene ble det avdekket større sprekker enn forventet og disse ble 

reparert med epoxy. Den slipte trappen ble så stående uferdig i påvente av 

varmere vær for lakkering og ferdigstilling. Ferdigstilling ble så ytterligere forsinket 

pga korona og permitterte malere. Trappen ferdigstilles så snart det praktisk lar 

seg gjøre.  

 For å finansiere dørprosjektet og annet nødvendig vedlikehold besluttet styret å 

heve fellesutgiftene i stedet for å finansiere dørene gjennom en kontantinnbetaling 

eller låneopptak. 

 Styret har arbeidet med å kartlegge kjellerbodene, hvem som bruker hvilken bod. 

Mange er kartlagt, men det gjenstår enda en god del boder. Alle som ikke har 

rapportert inn til styret hvilken bod de benytter oppfordres til å gjøre dette.  

 Styret har bestilt og montert nye sykkelstativ til bakgården. 

 Beboere i fjerde etasje har rapportert om vannlekkasjer i/ved balkongdør og 

vindu. Styret har identifisert dette til å trolig komme av at terskeblikket i femte 

etasje er montert feil. Blikket er montert vannrett uten tette hjørner slik at vann kan 

bli liggende på terskelblikket og trenge inn mellom ny teglsteinsfasade og gammel 

murvegg ved rett vindretning. Styret har engasjert Vaktmester Andersen til å 

utbedre dette så snart været blir varmt nok og koronapermitterte arbeidere er 

tilbake på jobb. Terskelblikket er defekt i alle etasjer, men det er kun i femte etasje 

dette får konsekvenser fordi alle andre etasjer har en balkong over som tar av for 

regn og vind. Styret anser det derfor kun hensiktsmessig å utbedre feilen i femte 

etasje. 

 De gamle teglsteinspipene på taket er i dårlig forfatning. Noen av disse er kledd 

inne med blikk fra tidligere og styret har besluttet å kle inne resten av 

teglsteinspipene med blikk da dette vil være den mest kostnadseffektive 

reparasjonen. Styret har besluttet å samtidig bytte gamle pipehatter og å dekke til 

den gamle oljefyrpipen fordi denne nå er åpen. Styret har besluttet å gjennomføre 

alt dette samtidig fordi rigg og drift utgjør en vesentlig del av kostnadene. Styret 

har hentet inn tilbud fra flere leverandører og oppdraget er tildelt blikkenslager 

Haukjem. Prosjektet vil bli gjennomført i løpet av første halvår 2020.  

 Det har vært flere tilfeller av vannlekkasje fra soilrør også i perioden 2019 til 2020. 

Styret har på bakgrunn av dette, samt rapport fra Gravco etter spyling av soilrør i 

2019 besluttet å skifte gamle soilrør når seksjonseiere pusser opp kjøkken eller 

bad for å redusere følgeskader og inngripen. 

 Styret ser at muren mot Vossegata har begynt å slippe stein og buler enkelte 

steder. Styret har kontaktet OBF, Plan og bygningsetaten samt Bymiljøetaten for 

å avklare murens eierskap. Bymiljøetaten skriver følgende (saksnummer 

20/05370-3): 
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«Bymiljøetat antar at muren er oppført for å få plass til fortauet i Vossegata og 

dermed er Bymiljøetaten eier av muren. Vedlikehold av muren vil bli prioritert på 

bakgrunn av generell tilstand og budsjetthensyn.» 

 

Styret anser derfor at videre vedlikehold av muren ivaretas av Oslo kommune ved 

Bymiljøetaten. 

 Lekkasje fra ekspansjonstank til varmepumpen. Denne ble byttet på garanti. Det 

var lang leveringstid på denne, men det påvirket ikke driften fordi det var mulig å 

koble den ut og lekkasjen inntraff sommeren 2019 med lavt oppvarmingsbehov.  

 Styret har hentet inn tilbud på, og bestilt Fasadevask. Det forventes noe behov for 

maling og andre reparasjoner etter denne vasken og dette vil bli håndtert 

fortløpende. 

 

  
 

7.  BEMERKNINGER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2019 – OBF fyller ut  
 
Regnskapet er ført i henhold til regnskapslovens bestemmelser for små og 
mellomstore foretak og basert på fortsatt drift.   
  
Inntektene i 2019 var totalt på kr. 3 437 961. 
  

 Utgiftene i 2019 var totalt på kr. 3 016 638. 
  

 Resultatet av driften for 2019, inklusive finansielle inn- og utbetalinger, gir et 
overskudd på kr. 69 364. 

   
Overskuddet for 2019 foreslås benyttet til å dekke tidligere års udekket tap.  

 
Etter avdrag på lån er den negative endringen av disponible midler kr. -280 466. 
  
Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og 
gjeld, finansielle stilling og resultat.  
 
Styret har ikke kjennskap til forhold som er viktige for å bedømme sameiets 
økonomiske situasjon som ikke fremgår av resultatregnskapet og balanse.  
 
Det er ikke inntruffet forhold etter regnskapets avslutning som er viktige for å  
bedømme sameiets økonomiske stilling.  
 
Styret er av den oppfatning at grunnlaget for fortsatt drift er tilstede og regnskapet er  
satt opp under denne forutsetning. 
 

8. KOSTNADSUTVIKLING FOR 2020 
 
 INNTEKTS- OG KOSTNADSOVERSLAG 

 
 Styret har satt opp en oversikt over beregnede inntekter og kostnader i år  

2020. Tallene er vist som egen kolonne (budsjettall) ved siden av driftsoversikten. 
Oversikten gir et forventet årsresultat på kr. 441 468. 
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For øvrig vises det til de enkelte tallene i inntekt og kostnadsoverslaget, som er 
utarbeidet på grunn av de planer for 2020 som foreligger. 

 
 
 

 
Oslo, den   2020 

 
I styret for sameiet Tverrbakken 4 

 
 
 
 
 
 

___________________       ___________________           ___________________ 
        Fredrik Hafslund       Magnus Helliesen           Tore Røen 
         Styreleder                   Styremedlem            Styremedlem 
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   Note  Regnskap 
2019 

Regnskap 
2018 

Budsjett 
2019 

Budsjett 
2020 

Inntekter         
Felleskostnader og inntekter   1 3 437 961 3 234 958 3 250 507 3 473 475 
Sum     3 437 961 3 234 958 3 250 507 3 473 475 

        
        
Sum     3 437 961 3 234 958 3 250 507 3 473 475 

        
Forretningsførsel og revisjon   2 159 901 155 024 159 625 164 580 
Lønn og honorarer   3 136 920 136 920 136 920 136 920 
Vedlikehold   4 1 079 165 230 110 417 000 867 000 
Eksterne tjenester   5 334 742 297 000 305 150 312 150 
Kabel-tv og bredbånd    381 890 414 595 451 000 189 000 
Forsikring    98 048 93 937 97 400 101 500 
Kommunale avgifter    305 904 280 093 306 500 325 650 
Brensel og strøm    413 130 730 840 800 000 450 000 
Andre driftsutgifter   6 106 365 92 237 102 000 113 000 
Tap på krav    572 0 0 0 
Sum     3 016 638 2 430 755 2 775 595 2 659 800 

        
Driftsresultat     421 323 804 203 474 912 813 675 

        
Finansinntekt - og kostnad         
Renteinntekter   7 9 210 3 611 1 500 1 500 
Rentekostnad   8 372 388 351 654 368 683 373 707 
Andre finansposter   9 11 220 12 221 0 0 
Resultat av finansinntekt - og kostnad     -351 958 -335 823 -367 183 -372 207 

        
Årsresultat    10 69 364 468 380 107 729 441 468 

        
        
Budsjettmessige poster         
Avdrag lån    -349 830 -349 458 -352 773 -364 925 
Endring i disponible midler    10 -280 466 118 922 -245 044 76 543 
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     Note  Regnskap 
2019 

Regnskap 
2018 

EIENDELER        
        
Anleggsmidler         
Varige driftsmidler        
        
Finansielle anleggsmidler         
        
Omløpsmidler         
Fordringer        
Restanser felleskostnader      22 226 20 181 
Andre leierestanser      569 346 
Forskuddsbetalte kostnader     12 44 176 106 412 
Andre fordringer      26 906 25 273 

        
Bankinnskudd og kontanter         
Innestående på driftskonto      779 971 1 154 253 
Sum omløpsmidler       873 849 1 306 465 

        
SUM EIENDELER      873 849 1 306 465 
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     Note  Regnskap 
2019 

Regnskap 
2018 

        
EGENKAPITAL         
        
Egenkapital         
Annen egenkapital 1.1      -8 327 089 -8 795 470 
Årets resultat     10 69 364 468 380 
Sum egenkapital      13 -8 257 725 -8 327 089 

        
GJELD        
        
Pant- og gjeldsbrev lån     11 8 959 090 9 308 921 
Sum langsiktig gjeld       8 959 090 9 308 921 

        
Kortsiktig gjeld         
Forskuddsbetalt felleskostnader      40 875 44 141 
Leverandørgjeld      47 960 55 183 
Påløpne renter      33 480 30 668 
Annen kortsiktig gjeld      50 169 194 642 
Sum ko rtsiktig gjeld       172 483 324 634 

        
Sum gjeld       9 131 573 9 633 554 

        
SUM EGENKAPITAL OG GJELD       873 849 1 306 465 

        
        
        
Oslo 31.12.19 
        
Styret i Sameiet Tverrbakken 4 
        
        
Sted:____________________, dato:___________  
 

 
        
        
        

 Fredrik Hafslund 
Styreleder 

 Tore Røen 
Styremedlem 

 Magnus Helliesen 
Styremedlem 
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Noter 269 Sameiet Tverrbakken 4 Orgnr: 983099157 
 

        
Note 0 - Regnskapsprinsipper  
        
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Regnskapet er ført etter regnskapslovens bestemmelser for 
små foretak og er basert på fortsatt drift. I de tilfeller det er egne regler i forskrift, som ikke er identisk med regnskapsloven, er forskriften fulgt. 
Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. 
Klassifisering og vurdering av balanseposter: 
Eiendeler er bestemt til varig eie eller bruk og er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Klassifisering 
av kortsiktig og langsiktig gjeld er basert på nedbetalingstid. Kortsiktig gjeld forutsettes innfridd i løpet av et år. Øvrig gjeld er langsiktig gjeld. 
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet ikke forventes å være forbigående. Reversering av 
tidligere nedskrivinger foretas dersom grunnlag for opprinnelig nedskriving ikke lenger er tilstede. 
Langsiktig gjeld regnskapsføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Langsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av 
renteendringer. 
Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelsesverdi og virkelig verdi. 
Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. 
        
 
 

 
Note  - Individuell nedbetaling av lån  
        
Sameiet inntektsfører årlig alle innfrielser vedr lån hvor man praktiserer individuell nedbetaling. Dette fører til en ekstraordinær inntekt de årene 
det er gjort innfrielser. Total saldo for individuell nedbetaling finnes i note for lån under andelssaldo. Denne saldoen nedskrives i takt med de 
øvrige avdragene over lånets løpetid. Slik innfrielse i et sameie er ikke pantesikret.  
 
 
 
Note 1 - Inntekter felleskostnader  
    Regnskap 

2019 
Regnskap 

2018 
Budsjett 

2019 
Budsjett 

2020 
  3600 Inntekter felleskostnader    2 299 224 2 101 548 2 099 299 2 494 691 
  3605 Leieinntekter fellesarealer    0 1 493 0 0 
  3607 Renter og avdrag    181 776 179 155 181 883 186 491 
  3612 Inntekt kabel-tv    273 972 378 252 378 252 188 652 
  3615 a konto renteutgifter fellesgjeld - 
IN 

   295 644 297 910 304 167 306 185 

  3616 a konto avdrag fellesgjeld og IN    274 586 275 833 235 406 245 956 
  3624 a konto avdrag IN-nedbetalt    -41 104 -41 118 0 0 
  3625 Inntekt bredbånd    94 326 0 0 0 
  3690 Andre inntekter    27 407 28 420 27 500 27 500 
  3692 Inntekt vaskeri    32 129 13 465 24 000 24 000 
Sum     3 437 961 3 234 958 3 250 507 3 473 475 

 
 
 
Note 2 - Forvaltning og revisjon  
    Regnskap 

2019 
Regnskap 

2018 
Budsjett 

2019 
Budsjett 

2020 
Revisjonshonorar    7 189 6 776 6 545 7 500 
Forretningsførerhonorar    148 632 144 168 149 000 153 000 
Annen regnskapsførsel    4 080 4 080 4 080 4 080 
Sum     159 901 155 024 159 625 164 580 

        
 
Revisjonshonorar er i sin helhet knyttet til revisjon. 
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Note 3 - Styrehonorar og personalkostnader  
    Regnskap 

2019 
Regnskap 

2018 
Budsjett 

2019 
Budsjet t 

2020 
Styrehonorar    120 000 120 000 120 000 120 000 
Arbeidsgiveravgift    16 920 16 920 16 920 16 920 
Sum     136 920 136 920 136 920 136 920 

        
 
Styrehonorar vedtas etterskuddsvis av generalforsamlingen. Det utbetalte honoraret gjelder styreperioden 2018-2019. 
Laget har ingen ansatte, og er derfor heller ikke pliktig til og ha OTP. 
 

 
 
 
Note 4 - Vedlikehold  
    Regnskap 

2019 
Regnskap 

2018 
Budsjett 

2019 
Budsjett 

2020 
  6602 Vedlikehold tak    0 0 0 250 000 
  6603 Vedlikehold fasade    0 0 0 200 000 
  6604 Vedlikehold vinduer    17 856 0 0 0 
  6605 Vedlikehold dører    617 570 0 0 0 
  6606 Vedlikehold oppganger    0 21 457 0 0 
  6607 Vedlikehold vann og avløp    95 417 86 086 120 000 120 000 
  6608 Vedlikehold el-anlegg    10 675 16 075 0 0 
  6609 Vedlikehold belysning    22 500 0 0 0 
  6615 Vedlikehold bygningsmessig    0 0 250 000 250 000 
  6616 Vedlikehold fellesareal    25 625 0 0 0 
  6617 Vedlikehold uteområder    165 304 28 953 0 0 
  6619 Vedlikehold vaskeri    9 595 6 807 10 000 10 000 
  6620 Vedlikehold 
fellesvarmeanlegg/fyrkjele 

   28 243 10 000 0 0 

  6626 Vedlikehold ventilasjon    24 978 0 0 0 
  6630 Egenandel forsikringsskader    6 000 12 000 12 000 12 000 
  6632 Brannsikring    28 814 0 0 0 
  6633 Vedlikehold inneklima / ENØK    0 23 750 0 0 
  6641 Kontroll skadedyr    26 587 24 982 25 000 25 000 
Sum     1 079 165 230 110 417 000 867 000 

        
 
 

 
Note 5 - Eksterne tjenester  
    Regnskap 

2019 
Regnskap 

2018 
Budsjett 

2019 
Budsjett 

2020 
  6715 Fakturerte tjenester    12 817 10 848 0 0 
  6730 Teknisk rådgivning    0 0 20 000 20 000 
  6760 Vaktmestertjenester    139 469 137 801 140 000 142 000 
  6761 Renholdstjenester    99 693 92 388 93 000 93 000 
  6762 Snørydding, salt og sand    33 542 38 809 35 000 40 000 
  6763 Ekstra renovasjon    38 077 15 504 15 500 15 500 
  6764 Parkeringstjeneste    0 1 650 1 650 1 650 
  6799 Andre konsulenttjenester    11 144 0 0 0 
Sum     334 742 297 000 305 150 312 150 
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Note 6 - Andre driftsutgifter  
    Regnskap 

2019 
Regnskap 

2018 
Budsjett 

2019 
Budsjett 

2020 
  6811 Skjema ligningsoppgaver    17 460 17 820 18 000 18 000 
  6825 Kopiering    3 038 2 128 0 0 
  6910 Kostnader Internett    7 368 5 158 0 0 
  6940 Porto    7 668 3 861 0 0 
  7440 Kontingent HL    1 550 1 550 0 0 
  7720 Møtekostnader    4 315 4 150 0 0 
  7770 Bank- og betalingsgebyr    7 306 5 658 0 0 
  7771 Lønnskjøringsgebyr OBF    1 360 1 360 0 0 
  7785 Driftsavtale fjerning av tagging    0 5 400 0 0 
  7790 Andre driftskostnader    2 152 499 60 000 60 000 
  7791 Nøkler, låser og skilt     18 625 16 201 0 0 
  7792 Lyspærer/-rør og sikringer    3 175 5 246 0 0 
  7794 Drift brannvarslingsanlegg    32 278 23 207 24 000 35 000 
  7799 Purregebyr/Inkassosalær    70 0 0 0 
Sum     106 365 92 237 102 000 113 000 

        
 
 

 
Note 7 - Renteinntekter  
    Regnskap 

2019 
Regnskap 

2018 
Budsjett 

2019 
Budsjett 

2020 
  8050 Renteinntekt driftskonto    7 967 2 797 1 500 1 500 
  8080 Renteinntekt felleskostnader    1 243 814 0 0 
Sum     9 210 3 611 1 500 1 500 

        
 
 

 
Note 8 - Rentekostnader  
    Regnskap 

2019 
Regnskap 

2018 
Budsjett  

2019 
Budsjett 

2020 
  8142 Lånenr 1213.16.41999    67 701 65 725 64 516 67 522 
  8156 Lånenr 1211.72.69440    304 581 285 719 304 167 306 185 
  8159 Andre rentekostnader    106 210 0 0 
Sum     372 388 351 654 368 683 373 707 

        
 
 

 
Note 9 - Andre finansposter  
    Regnskap 

2019 
Regnskap 

2018 
Budsjett 

2019 
Budsjett 

2020 
  8090 Andre finansinntekter    11 220 12 221 0 0 
Sum     11 220 12 221 0 0 
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Note 10 - Disponible midler  
      2019  2018 
A. Disponible midler pr 01.01       981 831 862 909 
B. Endringer disponible midler        
Årets resultat      69 364 468 380 
Avdrag langsiktig lån      -349 830 -349 458 
B. Årets endring i disponible midler       -280 466 118 922 

        
C. Disponible midler 31.12       701 365 981 831 
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Note 11 - Lån  
Kreditor:       DNB Bank 

ASA  
DNB Bank 

ASA  
Lånenummer:       12131641999 12117269440 
Lånetype:      Annuitet Annuitet 
Opptaksår:       2015  2009 
Rentesats:      4.4 % 4.4 % 
Beregnet innfridd:      01.09.2030 01.12.2039 
Opprinnelig lånebeløp:      4 800 000 10 979 324 
Lånesaldo 01.01:      1 713 601 7 595 320 
Avdrag i perioden:      116 111 233 720 
Lånesaldo 31.12:       1 597 490 7 361 600 
Saldo 5 år frem i tid:      933 177 5 998 067 
Andelssaldo 01.01:      0 1 330 612 
Innbetalt IN i perioden:      0 0 
Nedskrevet andelssaldo i perioden:      0 40 945 
Andelssaldo 31.12:       0 1 289 667 
Sum pantegjeld for lån:       1 597 490 8 651 267 

        
        
 
 
Note  - Lån  
     Ant. andeler  Andel gjeld 

31.12 
Sum 

fellesgjeld  
Antall andeler, andel gjeld og sum av 
fellesgjeld lån 12117269440 

    1 151 797 151 797 

     5 127 759 638 795 

     2 120 114 240 228 

     18 118 442 2 131 956 

     24 116 341 2 792 184 

     4 113 197 452 788 

     1 109 367 109 367 

     3 108 439 325 317 

     1 100 874 100 874 

     1 88 129 88 129 
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     1 69 026 69 026 

     1 56 631 56 631 

     1 51 945 51 945 

     4 38 139 152 556 

        
        
        
Antall andeler, andel gjeld og sum av 
fellesgjeld lån 12131641999 

    1 34 560 34 560 

     1 31 307 31 307 

     5 24 395 121 975 

     11 22 769 250 459 

     30 21 956 658 680 

     5 19 923 99 615 

     1 18 703 18 703 

     5 16 264 81 320 

     20 15 044 300 880 
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Note 12 - Forskuddsbetalte kostnader  
      Regnskap 

2019 
Regnskap 

2018 
  1730 Forskuddsbetalte kostnader      44 176 106 412 
Sum       44 176 106 412 

        
 
 

 
Note 13 - Egenkapital  
        
Balansen i årsregnskapet viser negativ egenkapital, dvs. at eiendelenes balanseførte verdi er lavere enn sameiets gjeld grunnet låneopptak. 
Det vil i årene fremover bli innkalt tilstrekkelig med midler til å betjene sameiets lån gjennom felleskostnadene. 
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Sak 2

Årsregnskap 2019

Forslag fremmet av: Styret

Krav til flertall: Normalt (50%)

Årsregnskapet er fremlagt. Eventuelle spørsmål besvares skriftlig i løsningen.

Styrets innstilling

Årsregnskapet godkjennes.

Forslag til vedtak 1

Årsregnskapet godkjennes. 

Forslag til vedtak 2

Årsregnskapet godkjennes ikke. 
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Sak 3

Disponering av årets resultat

Forslag fremmet av: Styret

Krav til flertall: Normalt (50%)

Overskuddet for 2019 foreslås benyttet til å dekke tidligere års udekket tap.

Styrets innstilling

Overskuddet for 2019 foreslås benyttet til å dekke tidligere års udekket tap.

Forslag til vedtak 

Overskuddet for 2019 benyttes til å dekke tidligere års udekket tap.
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Sak 4

Revisjonsberetning 2019

Forslag fremmet av: Styret

Krav til flertall: Normalt (50%)

Revisjonsberetningen ligger vedlagt. Spørsmål til revisjonsberetningen besvares i web-løsningen.

Styrets innstilling

Revisjonsberetningen tas til etteretning.

Forslag til vedtak 

Revisjonsberetningen tas til etteretning.

Vedlegg

1. 0269 Revisjonsberetning.pdf
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Til Hedemarks Revisjonsbyrå AS      Oslo, 29.01.20 

UTTALELSE FRA LEDELSEN 

Dette brevet sendes i forbindelse med deres revisjon av regnskapet for Sameiet Tverrbakken 4 for året som ble 

avsluttet den 31. desember 2019, med det formål å kunne konkludere om hvorvidt regnskapet i det alt 

vesentlige gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk. 

Vi bekrefter, etter beste evne og overbevisning at: 

1) Vi har oppfylt vårt ansvar vedrørende utarbeidelsen av regnskapet som fastsatt i vilkårene for 

revisjonsoppdraget, og regnskapet gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god 

regnskapsskikk inkludert fremleggelse av all relevant informasjon. 

2) Det har ikke forekommet noen uregelmessigheter hvor ledelsen eller ansatte med betydningsfull rolle i 

regnskaps- og intern kontroll- systemene er involvert, eller andre uregelmessigheter som kunne ha hatt 

vesentlig betydning for årsregnskapet. 

3) Vi har fulgt lover, forskrifter og offentlige reguleringer, som hvis de ikke blir fulgt, kunne medføre 

økonomisk eller strafferettslig ansvar for selskapet. Det er gitt opplysninger om mulig lovbrudd vi er 

kjent med og alle faktiske og mulige konsekvenser av disse.  

4) Vi erkjenner vårt ansvar for implementering og opprettholdelse av intern kontroll som skal forebygge 

og avdekke misligheter og feil.  Vi har gitt dere informasjon om eventuelle mangler i intern kontrollen 

som ledelsen kjenner til.  Vi kjenner ikke til at det foreligger vesentlige mangler eller feilinformasjon.  Vi 

har gitt dere alle opplysninger om eventuelle påstander om misligheter eller mistanke om misligheter 

som kan ha påvirket selskapets regnskap. Vi har gitt dere alle opplysninger om eventuelle misligheter 

eller mistanke om misligheter som vi er kjent med og som kan ha påvirket selskapet og som involverer 

ledelsen. 

5) Vi har gitt dere tilgang til alle opplysninger som er relevante for utarbeidelsen av regnskapet, som 

regnskapsregistreringer, dokumentasjon, styrereferater, generalforsamlingsprotokoll mv. Siste 

styremøte ble avholdt __________. 

6) Vi har gitt dere opplysninger om alle kjente tilfeller av manglende overholdelse eller mistanke om 

manglende overholdelse av lover og forskrifter som kan ha betydning for utarbeidelsen av regnskapet. 

7) Vi har ingen planer eller intensjoner som vil påvirke bokførte verdier og klassifiseringen av eiendeler 

eller gjeld i årsregnskapet. 

8) Selskapet har eiendomsretten til alle eiendeler som er bokført i balansen.  Det er ikke knyttet noen 

heftelser eller pantsettelser, herunder eiendomsforhold, til disse eiendeler ut over det som fremgår av 

årsregnskapet. 

9) Det foreligger ikke forpliktelser, både faktiske og mulige, som ikke er bokført eller opplyst om i note. 

10)  Alle hendelser etter balansedagen som medfører korrigering eller omtale, er korrigert eller omtalt. 

11) Selskapet er ikke involvert i eller må påregne og bli involvert som part i rettvister av økonomisk 

betydning som ikke fremgår av årsregnskapet. 

12)  Alle transaksjoner er registrert i regnskapsposter og reflektert i regnskapet.  Årsregnskapet inneholder 

ikke vesentlig feil.  Dette inkluderer at det ikke mangler opplysninger av betydning. 

13)  Vi er ansvarlige for og har oppfylt vår plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og 

dokumentasjon av selskapets regnsapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. 

 

           _______________________                      _____________________________ 

               Styreleder                                                              Representant for forretningsfører 
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Sak 5

Budsjett for 2020

Forslag fremmet av: Styret

Krav til flertall: Normalt (50%)

Budsjettet er fremlagt i innkallingen. Spørsmål til budsjettet besvares i web-løsningen.

Forslag til vedtak 

Budsjettet for 2020 er tatt til etterretning.
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Sak 6

Godtgjørelser til styret

Forslag fremmet av: Styret

Krav til flertall: Normalt (50%)

Styrets godtgjørelse foreslås konsumprisjustert til 127 000,-.

Styrets innstilling

Godtgjørelsen økes til 127 000,-.

Forslag til vedtak 1

Godgjørelsen fastsettes til 127 000,-

Forslag til vedtak 2

Godtgjørelsen konsumprisjusteres ikke.
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Sak 7

Oppussing av trappene

Forslag fremmet av: Styret

Krav til flertall: Normalt (50%)

Styret har fått inn et forslag om å flislegge trappene. I tillegg har styret i parallell hentet inn 

forslag om å slipe og lakkere trapene slik det er påbegynt i C-oppgangen. 

Flislegging ble foreslått finansiering ved kontantinnbetaling. Styret har i tillegg foreslått å 

finansiere dette over budsjett, som kan føre til økte felleskostnader i en periode. 

Se vedlagte tilbud og estimert kostnadsfordeling pr seksjon. Den totale kostnaden per enhet blir 

den samme om man velger kontantinnbetaling eller finansiering ved økte felleskostnader i en 

periode.

Styrets innstilling

Trappene flislegges, enten ved kontantinnbetaling eller budsjett. 

Forslag til vedtak 1

Flislegging, kontantinnbetaling.

Forslag til vedtak 2

Flislegging, budsjett.

Forslag til vedtak 3

Trappeslip, kontantinnbetaling.

Forslag til vedtak 4

Trappeslip, budsjett.

Forslag til vedtak 5

Trappene pusses ikke opp.

Vedlegg

1. Bad og prosjekt - Tilbudsbrev tverrbakken 4.pdf

2. Eko Vinduer og dører - Tverrbakken Tilbud.pdf

3. Estimat kontantinnbetaling, trappeoppussing.pdf
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Bad og prosjekt as Adresse: Tlf: 92240327 

NO 815 354 982 MVA Høybråtenveien 72i 

1086 Oslo 

Post@badogprosjekt.no 

www.Badogprosjekt.no 

 

 

 

Tilbudsbrev 

Flislegging av trapper 

 
Til: 

Styret i tverrbakken 4 

 
Fra: 

Bad og prosjekt as 

Vår ref:  Christer Kralik 92240327 Dato 12.04.2020 

Christer@badogprosjekt.no 

 

 
Bad og prosjekt viser til henvendelsen, og kan på bakgrunn av dette gi følgende tilbud: 

 

Flislegging av alle gulv og trapper, samt maling av opptrinn. 

Fliser er levert av Modena og er beregnet til hardt bruk.  

 

Pris pr etasje: 24 000kr ink mva 

 

Tilbudssum 27 etasjer kr 648 000,00 ink mva 
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Bad og prosjekt as Adresse: Tlf: 92240327 

NO 815 354 982 MVA Høybråtenveien 72i 

1086 Oslo 

Post@badogprosjekt.no 

www.Badogprosjekt.no 

 

 

 
 
 

1. Timepriser regnings-/tilleggsarbeider 
 
 

Tømrer/maler/murer: 600kr 

Prosjektleder: 1 350kr 

Påslagsprosent tilleggsinnkjøp: 15% 
 

 
 
 

2. Gyldighet 
Tilbudet er gyldig til 20.08.2020 

 

Vi håper vårt tilbud imøtekommer deres ønske vedrørende pris og andre forhold. Har dere spørsmål 

eller ønsker avklaringer, håper vi å høre nærmere fra dere. 

Henvendelser vedrørende tilbudet kan rettes til: 

Christer Kralik 92240327 

 
 
 

Med vennlig hilsen 

 

 
 

Christer Kralik 

Daglig leder 
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Bad og prosjekt as Adresse: Tlf: 92240327 

NO 815 354 982 MVA Høybråtenveien 72i 

1086 Oslo 

Post@badogprosjekt.no 

www.Badogprosjekt.no 
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EKO	Vinduer	og	
Dører	AS	
Postboks	128	
Slemdal	
0710	OSLO	

	
Besøksadresse:	
Kabelgata	1	B	
0580	OSLO	

	
post@ekovinduer.no	
www.ekovinduer.no	

	
	

																																																																													
	
Sameiet	Tverrbakken	
v/Styreleder	Fredrik	Hafslund	
0457	Oslo	
	
	
fredrik.hafslund@gmail.com	
	
Ansvarlig	for	deres	prosjekt:	
Jørn	Bjerkely		tlf.		9058	7073	
	
	 Oslo,	28.april	2020	
	
	 Vi	viser	til	vår	befaring	med	dere.	
	
	
Det	ønskes	nå	følgende	utført:	

	
	
																Maling:	

	
Alle	oppganger	vil	bli	malt	i	ønsket	farge(Schi)	.Oppgangene	vil	bli	rengjort	og	deretter	malt	med	
to	strøk	pluss	grunning.	
Oppgangene	vil	bli	malt	på	det	underlaget	som	er.	Eventuelle	reparasjoner	vil	måtte	bli	priset	som	
tillegg.	
Oppgang	som	tidligere	er	malt	og	slipt,	vil	da	bli	malt	og	slipt	fra	3.etasje	og	opp.	
Prisene	inkluderer	materialer	og	arbeid.	
	
	
Vår		pris	til	dere	for	dette	vil	være	kr.	85.000	pr.oppgang.(4	stk)	og	35.000.-	eks	for	resterende	
påbegynt	oppgang.	
	
Samlet	kr.	375.000.-	eks.	mva		for	alle	oppganger.	

	 	 	 	 									
	

	
Sliping	 av	 trapper	 og	 flater	 i	 definerte	 områder	 i	 alle	 oppgangene/	 Reparasjoner	 av	 diverse	
sprekker:	

	
	 								Det		brukes	spesial	betongutstyr	i	forbindelse	med	slipeprosessen.	Dette	for	å	få	et	resultat	
	 								som	er	innenfor	forventet	kvalitet	og	det	kan	gis	god	kvalitetsgaranti.	Denne	prosessen	vi	da	skal					
	 								gjøre	er	også	tidligere	godkjent	av	dere.	

De	stedene	der	gulvet	har	sprukket	opp,	vil	det	ikke	være	mulig	å	utbedre	dette	med	ordinær		
sliping.	Her	vil	det	være	synlig	etter	sliping.	Disse	må	repareres	særskilt	før	sliping	påbegynnes.	
Dette	er	et	meget	tidskrevende	prosjekt.	Underlaget	er	tidvis	porøst	og	dette	gjør	at	det	samtidig	
også	er	meget	kostnadskrevende.	Vi	referer	til	erfaring	med	sliping	som	er	utført.	Vi	anbefaler	på	
det	sterkeste	tv	Uv	–	lakk	som	finish	(tranparent).	Prisen	inkluderer	vanlig	gulvmaling	,	men	vi	
anbefaler	som	nevnt	Uv-lakk.	
	
Vår	pris	til	dere	vil	være	kr.	573.000.-	+	mva	for	alle	oppganger	 	
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Samlet	pristilbud	til	dere	vil	da	være	kr.	948.000.-	eks.mva	og	1.185.000	inkl.mva.	
	
	
	
Skulle	det	være	eventuelle	spørsmål	om	det	tekniske	så	ringer	du	til	Jørn	Bjerkely.	
	
	

	
	
	

	
GENERELL	INFORMASJON:	
	
	
	
Vi	ønsker	å	prosjektere	dette	på	følgende	måte:	
	

- Maling	av	alle	oppganger	
- Reparere	alle	sårskader	i	trappene	og	repoer.	
- Deretter	slipe,	lakke	eller	påføre	valgt	sluttprodukt.	

	
- Elektro	arbeid	ikke	inkludert	
- Leveringstiden	er	6-7	uker	etter	bekreftet	bestilling.	
- Alle	priser	har	gyldighet	1	mnd,	er	inkl.	mva.,	unntatt	tilleggsarbeider.*	
- *Alle	priser	er	gitt	under	forutsetning	av	at	vegger	og	tak	er	rette.	Tilleggsarbeider	vil	medføre		

mulige	ekstrakostnader.	
- Tilleggsarbeider	vil	bli	belastet	med	vår	timepris	 	 	 	 kr				650,-	
- Tilleggsarbeider	RØR	vil	bli	belastet	med	vår		timespris		 	 	 kr				950,-	

Tilleggsarbeider	ELEKTRISK	vil	bli	belastet	med	vår	timepris	 	 	 kr				950,-	
- 	
- Med	vennlig	hilsen	og	ønske	om	om	en		god	dag.	

	
	

	
EKO	Vinduer	og	Dører	AS	
	
Atle	Øvregård	
Styrets	leder.	
	
	
Jørn	Bjerkely	
Prosjektleder	
Tlf:	9058	7073	
	jorn@ekovinduer.no	
	
	
	
	
	
.	
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Seksjon Teller Nevner Flislegging Sliping og lakking

1 56 3929 9 200kr                           10 200kr                         

2 56 3929 9 200kr                           10 200kr                         

3 49 3929 8 100kr                           8 900kr                           

4 46 3929 7 600kr                           8 400kr                           

5 40 3929 6 600kr                           7 300kr                           

6 54 3929 8 900kr                           9 800kr                           

7 37 3929 6 100kr                           6 700kr                           

8 60 3929 9 900kr                           10 900kr                         

9 54 3929 8 900kr                           9 800kr                           

10 37 3929 6 100kr                           6 700kr                           

11 54 3929 8 900kr                           9 800kr                           

12 54 3929 8 900kr                           9 800kr                           

13 37 3929 6 100kr                           6 700kr                           

14 54 3929 8 900kr                           9 800kr                           

15 54 3929 8 900kr                           9 800kr                           

16 37 3929 6 100kr                           6 700kr                           

17 56 3929 9 200kr                           10 200kr                         

18 56 3929 9 200kr                           10 200kr                         

19 49 3929 8 100kr                           8 900kr                           

20 40 3929 6 600kr                           7 300kr                           

21 60 3929 9 900kr                           10 900kr                         

22 37 3929 6 100kr                           6 700kr                           

23 54 3929 8 900kr                           9 800kr                           

24 54 3929 8 900kr                           9 800kr                           

25 37 3929 6 100kr                           6 700kr                           

26 54 3929 8 900kr                           9 800kr                           

27 54 3929 8 900kr                           9 800kr                           

28 37 3929 6 100kr                           6 700kr                           

29 54 3929 8 900kr                           9 800kr                           

30 54 3929 8 900kr                           9 800kr                           

31 37 3929 6 100kr                           6 700kr                           

32 56 3929 9 200kr                           10 200kr                         

33 49 3929 8 100kr                           8 900kr                           

34 56 3929 9 200kr                           10 200kr                         

35 40 3929 6 600kr                           7 300kr                           

36 60 3929 9 900kr                           10 900kr                         

37 37 3929 6 100kr                           6 700kr                           

38 54 3929 8 900kr                           9 800kr                           

39 54 3929 8 900kr                           9 800kr                           

40 37 3929 6 100kr                           6 700kr                           

41 54 3929 8 900kr                           9 800kr                           

42 54 3929 8 900kr                           9 800kr                           

43 37 3929 6 100kr                           6 700kr                           

44 54 3929 8 900kr                           9 800kr                           

45 54 3929 8 900kr                           9 800kr                           

Sameiebrøk Estimert kostnad per seksjon
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Seksjon Teller Nevner Flislegging Sliping og lakking

46 37 3929 6 100kr                           6 700kr                           

47 56 3929 9 200kr                           10 200kr                         

48 49 3929 8 100kr                           8 900kr                           

49 56 3929 9 200kr                           10 200kr                         

50 40 3929 6 600kr                           7 300kr                           

51 60 3929 9 900kr                           10 900kr                         

52 37 3929 6 100kr                           6 700kr                           

53 54 3929 8 900kr                           9 800kr                           

54 54 3929 8 900kr                           9 800kr                           

55 37 3929 6 100kr                           6 700kr                           

56 54 3929 8 900kr                           9 800kr                           

57 54 3929 8 900kr                           9 800kr                           

58 37 3929 6 100kr                           6 700kr                           

59 54 3929 8 900kr                           9 800kr                           

60 54 3929 8 900kr                           9 800kr                           

61 37 3929 6 100kr                           6 700kr                           

62 56 3929 9 200kr                           10 200kr                         

63 56 3929 9 200kr                           10 200kr                         

64 49 3929 8 100kr                           8 900kr                           

65 40 3929 6 600kr                           7 300kr                           

66 60 3929 9 900kr                           10 900kr                         

67 37 3929 6 100kr                           6 700kr                           

68 54 3929 8 900kr                           9 800kr                           

69 54 3929 8 900kr                           9 800kr                           

70 37 3929 6 100kr                           6 700kr                           

71 54 3929 8 900kr                           9 800kr                           

72 54 3929 8 900kr                           9 800kr                           

73 37 3929 6 100kr                           6 700kr                           

74 54 3929 8 900kr                           9 800kr                           

75 54 3929 8 900kr                           9 800kr                           

76 37 3929 6 100kr                           6 700kr                           

77 56 3929 9 200kr                           10 200kr                         

78 85 3929 14 000kr                         15 500kr                         

79 77 3929 12 700kr                         14 000kr                         

Sameiebrøk Estimert kostnad per seksjon
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Sak 8

Maling av vegger og tak i oppgangene

Forslag fremmet av: Styret

Krav til flertall: Normalt (50%)

Styret har hentet inn tilbud på maling av trappeoppgangene med samme farger som de to første 

etasjene i C-oppgangen. Foreslått finansiert over budsjett. 

Styrets innstilling

Vegger og tak i oppgangene males og finansieres over budsjett.

Forslag til vedtak 1

Oppgangene males i henhold til innhentet tilbud.

Forslag til vedtak 2

Oppgangene males ikke.

Vedlegg

1. Eko Vinduer og dører - Tverrbakken Tilbud.pdf
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EKO	Vinduer	og	
Dører	AS	
Postboks	128	
Slemdal	
0710	OSLO	

	
Besøksadresse:	
Kabelgata	1	B	
0580	OSLO	

	
post@ekovinduer.no	
www.ekovinduer.no	

	
	

																																																																													
	
Sameiet	Tverrbakken	
v/Styreleder	Fredrik	Hafslund	
0457	Oslo	
	
	
fredrik.hafslund@gmail.com	
	
Ansvarlig	for	deres	prosjekt:	
Jørn	Bjerkely		tlf.		9058	7073	
	
	 Oslo,	28.april	2020	
	
	 Vi	viser	til	vår	befaring	med	dere.	
	
	
Det	ønskes	nå	følgende	utført:	

	
	
																Maling:	

	
Alle	oppganger	vil	bli	malt	i	ønsket	farge(Schi)	.Oppgangene	vil	bli	rengjort	og	deretter	malt	med	
to	strøk	pluss	grunning.	
Oppgangene	vil	bli	malt	på	det	underlaget	som	er.	Eventuelle	reparasjoner	vil	måtte	bli	priset	som	
tillegg.	
Oppgang	som	tidligere	er	malt	og	slipt,	vil	da	bli	malt	og	slipt	fra	3.etasje	og	opp.	
Prisene	inkluderer	materialer	og	arbeid.	
	
	
Vår		pris	til	dere	for	dette	vil	være	kr.	85.000	pr.oppgang.(4	stk)	og	35.000.-	eks	for	resterende	
påbegynt	oppgang.	
	
Samlet	kr.	375.000.-	eks.	mva		for	alle	oppganger.	

	 	 	 	 									
	

	
Sliping	 av	 trapper	 og	 flater	 i	 definerte	 områder	 i	 alle	 oppgangene/	 Reparasjoner	 av	 diverse	
sprekker:	

	
	 								Det		brukes	spesial	betongutstyr	i	forbindelse	med	slipeprosessen.	Dette	for	å	få	et	resultat	
	 								som	er	innenfor	forventet	kvalitet	og	det	kan	gis	god	kvalitetsgaranti.	Denne	prosessen	vi	da	skal					
	 								gjøre	er	også	tidligere	godkjent	av	dere.	

De	stedene	der	gulvet	har	sprukket	opp,	vil	det	ikke	være	mulig	å	utbedre	dette	med	ordinær		
sliping.	Her	vil	det	være	synlig	etter	sliping.	Disse	må	repareres	særskilt	før	sliping	påbegynnes.	
Dette	er	et	meget	tidskrevende	prosjekt.	Underlaget	er	tidvis	porøst	og	dette	gjør	at	det	samtidig	
også	er	meget	kostnadskrevende.	Vi	referer	til	erfaring	med	sliping	som	er	utført.	Vi	anbefaler	på	
det	sterkeste	tv	Uv	–	lakk	som	finish	(tranparent).	Prisen	inkluderer	vanlig	gulvmaling	,	men	vi	
anbefaler	som	nevnt	Uv-lakk.	
	
Vår	pris	til	dere	vil	være	kr.	573.000.-	+	mva	for	alle	oppganger	 	
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Samlet	pristilbud	til	dere	vil	da	være	kr.	948.000.-	eks.mva	og	1.185.000	inkl.mva.	
	
	
	
Skulle	det	være	eventuelle	spørsmål	om	det	tekniske	så	ringer	du	til	Jørn	Bjerkely.	
	
	

	
	
	

	
GENERELL	INFORMASJON:	
	
	
	
Vi	ønsker	å	prosjektere	dette	på	følgende	måte:	
	

- Maling	av	alle	oppganger	
- Reparere	alle	sårskader	i	trappene	og	repoer.	
- Deretter	slipe,	lakke	eller	påføre	valgt	sluttprodukt.	

	
- Elektro	arbeid	ikke	inkludert	
- Leveringstiden	er	6-7	uker	etter	bekreftet	bestilling.	
- Alle	priser	har	gyldighet	1	mnd,	er	inkl.	mva.,	unntatt	tilleggsarbeider.*	
- *Alle	priser	er	gitt	under	forutsetning	av	at	vegger	og	tak	er	rette.	Tilleggsarbeider	vil	medføre		

mulige	ekstrakostnader.	
- Tilleggsarbeider	vil	bli	belastet	med	vår	timepris	 	 	 	 kr				650,-	
- Tilleggsarbeider	RØR	vil	bli	belastet	med	vår		timespris		 	 	 kr				950,-	

Tilleggsarbeider	ELEKTRISK	vil	bli	belastet	med	vår	timepris	 	 	 kr				950,-	
- 	
- Med	vennlig	hilsen	og	ønske	om	om	en		god	dag.	

	
	

	
EKO	Vinduer	og	Dører	AS	
	
Atle	Øvregård	
Styrets	leder.	
	
	
Jørn	Bjerkely	
Prosjektleder	
Tlf:	9058	7073	
	jorn@ekovinduer.no	
	
	
	
	
	
.	
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Sak 9

Betaling for moped og MC

Forslag fremmet av: Styret

Krav til flertall: Normalt (50%)

Mopeder og motorsykler må betale et årsgebyr for å parkere på sameiets

eiendom. Sum settes til kr 1.800,- pr kalenderår, som er samme sats som

det koster å parkere på offentlig gate i Oslo Kommune.

Forslag til vedtak 1

Betaling for moped og MC innføres i henhold til forslaget.

Forslag til vedtak 2

Betaling for moped og MC forblir gratis.
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Sak 10

Valg av tillitsvalgte

Følgende styreroller står på valg.

Informasjon om valget

Tore Røen - 1 år

Magnus Helliesen - 2 år

Stein Arne Ellingsen - 1 år

Lana Ahmeckovic - 1 år

Valg av 2 styremedlemmer

Følgende stiller til valg som styremedlemmer:

 •  Tore Røen

 •  Magnus Helliesen

Valg av 2 varamedlemmer

Følgende stiller til valg som varamedlemmer:

 •  Stein Arne Ellingsen

 •  Lana Ahmeckovic
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Digitale Årsmøter

En gratis løsning fra OBOS for alle lag 
og foreninger.

digitalearsmoter.no



2020 – Årsmøtekommentarer – endeling 
 

SAK 1 
 

Kommentarer 

Dere har valgt å pusse opp 3 etg i oppgang C tross vedtak på årsmøte om at det IKKE 
skal gjøres. Dette må styremedlemmene bekoste sjøl! 
Arnfinn Rollag 15. mai kl. 22:24 

Det anses som svært udemokratisk at man ved valg av representanter til nytt styret kun 
kan velge sittende styre. 
Lars Rollag 15. mai kl. 22:58 

Brudd på vedtektene. 
Hvordan har det seg at styret innstiller to personer til valg som vararepresentanter når 
det klart fremgår av vedtektene paragraf 7.1 første ledd at det kun skal velges 1 
representant? 
Lars Rollag 16. mai kl. 00:46 

Styret har gjennomført en begrenset og nødvendig oppussing av de nederste etasjene i 
C-oppgangen. Det er ikke gjennomført oppussing av alle oppgangene. Styret anser at 
dette er innenfor styrets fullmakter hjemlet i sameiets vedtekter og lov om eierseksjoner. 
Fredrik Hafslund 16. mai kl. 13:18 

Styret har etter årsmøtet startet fått innmeldt kandidater som ønsker å stille til valg. Det 
er ikke teknisk mulig å legge til kandidater etter at årsmøtet er startet, og styret velger 
derfor å trekke denne saken. Det kalles inn til ekstraordinært årsmøte for å velge to 
medlemmer og én vara til nytt styre. Det sendes ut e-post om dette. Frist for å melde sitt 
kandidatur er fredag 22. mai. 
Det er heller ikke teknisk mulig å fjerne saken fra årsmøtet etter at årsmøtet er startet. 
Fredrik Hafslund 16. mai kl. 13:18 

Jeg har en anmerkning til 6 Styrets Arbeid kulepunkt 2. Her mener jeg det skal stå 
"oppussing av de TRE nederste etasjene". 
Jon Rokne Bolkesjø 16. mai kl. 14:11 

Det er pusset opp til og med trapperepoet i tredje etasje, så hele tredje etasje er ikke 
tatt. Kommentaren protokollføres og vi oppdaterer slik at det blir rett til neste års 
årsberetning. 
Fredrik Hafslund 16. mai kl. 16:22 

Det virker som om styret har gjort en dårlig innsats for rekruttering når man i 
utgangspunktet kun innstiller det sittende styret til gjenvalg. Styret bør aktivt gjennom 
året engasjere sameierne slik at rekrutteringen blir bedre. Vi ønsker ingen 
maktkonsentrasjon i sameiet, og hvis dette blir et problem bør det innføres i vedtektene 
at ingen kan sitte i styret mer enn et visst antall perioder. 



Kjetil Prestesæter 21. mai kl. 10:16 

Normalt kan sameiere som ønsker å stille til valg gjøre det på årsmøtet. I år avholdes 
årsmøtet digitalt pga Corona og det er ikke mulig å legge til nye kandidater etter at 
årsmøtet er startet/åpnet. Når styret fikk indikasjoner på at noen ønsket å stille til valg 
har styret trukket styrevalget og oppfordret sameierne til å melde sitt kandidatur på e-
post innen utgangen av fredag 22. mai. 
Det er ikke styrets oppgave å rekruttere kandidater til styrevalg, den oppgaven tilhører 
en eventuell valgkomite. 
Forslag til vedtektsendringer bes meldt inn til årsmøtet 2021. 
Fredrik Hafslund 21. mai kl. 14:41 

Styreleder påstår følgende; « Styret har gjennomført en begrenset og nødvendig 
oppussing av de nederste etasjene i C-oppgangen. Det er ikke gjennomført oppussing 
av alle oppgangene. Styret anser at dette er innenfor styrets fullmakter hjemlet i 
sameiets vedtekter og lov om eierseksjoner. 
Fredrik Hafslund 16. mai kl. 13:18» 
Dette er ikke korrekt! 
Styret er i henhold til sameiets vedtekter paragraf 8.1 underlagt alt som blir vedtatt på 
Årsmøtet. Videre fremgår det av paragraf 57 og 58 i lov om eierseksjoner at styret IKKE 
har anledning til å handle i strid med beslutninger som er fattet av Årsmøtet. 
Som takstingeniør kan jeg dokumentere at dette tilfellet med sliping av trappene ikke 
kan påberopes å være «force majeur». Hvis styret heller ikke har klart å få utførende til 
å fullføre tiltaket med de tre etasjene etter snart seks måneder så er det heller ingenting 
her som tilsier at dette var nødvendig. Slipingen startet 27/11-2019 og er enda ikke 
ferdigstilt. EKO vinduer og dører har altså i gjennomsnitt brukt 2 måneder pr etasje. 
Konklusjon: 
Styret må selv bekoste igangsatt tiltak som Årsmøtet har besluttet at IKKE skal utføres. 
Lars Rollag 21. mai kl. 23:08 

Styret anbefaler at dette, hvis ønskelig, meldes inn som en sak til årsmøtet 2021 eller 
følges opp gjennom andre kanaler. Ut over det mener vi at saken er tilstrekkelig besvart 
fra styrets side til å kunne stemme på årsberetningen. 
Fredrik Hafslund 22. mai kl. 06:28 

 

 

SAK 2 Årsregnskap 2019 
 

Kommentarer 

Det er protokollført etter årsmøtet 2019 at oppgangene IKKE skal pusses opp det 
kommende året. Utført arbeid er i strid med årsmøtevedtaket og må derfor betales av 
styremedlemmene eller dekkes av styrets forsikring. 
Lars Rollag 15. mai kl. 22:29 



Styret har brukt midler til sliping av trappene i oppgang C. Dette er gjort tross årsmøtet 
vedtak om at det ikke skal gjøres. Årsmøte er øverste organ. Regnskapet skal derfor 
ikke godkjennes. 
Arnfinn Rollag 15. mai kl. 22:35 

Styret har gjennomført en begrenset og nødvendig oppussing av de nederste etasjene i 
C-oppgangen. Det er ikke gjennomført oppussing av alle oppgangene. Styret anser at 
dette er innenfor styrets fullmakter hjemlet i sameiets vedtekter og lov om eierseksjoner. 
Fredrik Hafslund 16. mai kl. 13:19 

Hva var det som var nødvendig med oppussingen av de tre nederste etasjene i 
oppgang C? Hvorfor var dette mer nødvendig enn de andre oppgangene? Og hvorfor 
ble det valgt sliping, som er en dyr og svært uestetisk løsning? Det virker som om styret 
her har prioritert styrets og styremedlemmers agendaer fremfor sameiet. 
Kjetil Prestesæter 21. mai kl. 10:21 

Oppussing av oppgangene ble fremmet som en sak til årsmøtet i 2019. Styret hentet da 
inn tilbud på oppussing og fikk utført prøvesliping av trappen, etter et forslag om at det 
kunne bli fint. Det ble vedtatt å bytte ytterdører på årsmøtet 2019. Styret vurderte det da 
nødvendig å gjøre en begrenset oppussing av de nederste etasjene i C-oppgangen. 
Viser for øvrig til hva som er styrets prefererte løsning for oppussing av trappene. 
Fredrik Hafslund 21. mai kl. 14:44 

 

SAK 3 – Disponering av årets resultat 
 

Kommentarer 
Det er ikke fremmet kommentarer til denne saken.  

SAK 4  -Revisjonsberetning 2019 
 

Kommentarer 

Revisjonsberetning mangler, og kan derfor ikke godkjennes. Dokumentet som er 
vedlagt her er bare en usignert kladd. Revisjonsberetning skal komme signert fra 
revisor. 
Kjetil Prestesæter 21. mai kl. 10:24 

SAK 5 – Budsjett for 2020 
 



Kommentarer 

Regner med at beløpet for opp pussing av trappene er en del av de av de vel 800.000. 
Jeg mener det må gjøres ved kontant innbetaling og stemmer i mot. Husleien er 
allerede altfor høy. For høy husleie ødelegger markedsverdien!! 
Arnfinn Rollag 15. mai kl. 22:49 

Årsregnskapets note 4 inneholder en nedbrytning av de budsjetterte 
vedlikeholdskostnadene. Oppussing av trapp inngår ikke her. Det er tre poster som 
trekker opp de budsjetterte vedlikeholdskostnadene for 2020: 
1: Fasadevask med påfølgende nødvendige reparasjoner. 
2: Blikkarbeider på tak: Innkledning av gamle teglsteinspiper, erstatning av rustne 
pipehatter, ny luke for adkost til tak og plombering/tetting av pipe til gammel oljefyr. 
3: Arbeider på terskelblikk under balkongdør i femte etasje for å stoppe 
vanninntrengning mellom teglsteinsfasade og gammel fasade. 
Fredrik Hafslund 16. mai kl. 13:19 

Det har kommet inn spørsmål på e-post om hvorfor budsjettert kostnad for bredbånd og 
Internett har falt fra kr 381 890,- (regnskap 2019) til kr 189 000,- (budsjett 2020). Dette 
er en feil fra forretningsførers side som styret burde sett og rettet opp. Budsjettert 
kostnad i 2020 skulle vært kr 360 000,-. Feilen går igjen på både inntekts- og 
utgiftssiden, slik at budsjettert resultat og endring i disponible midler for 2020 ikke er 
påvirket av dette. 
Magnus Kvåle Helliesen 16. mai kl. 15:26 

 

SAK 6   Godgjørelse til styret 
 

Kommentarer 
Det er ikke fremmet kommentarer til denne saken.  

 

SAK 7 – Oppussing av trappene 
 

Kommentarer 

Som beboer i oppgang C syns jeg ikke resultatet etter sliping ser oppløftende ut. Det er 
ikke ferdigstilt, men jeg tror uansett vi får mer for pengene ved flislegging. 
Jon Rokne Bolkesjø 16. mai kl. 14:04 

Vi ser her at styret har gjort et unødvendig arbeid i oppgang C, i strid med forrige 
årsmøtevedtak, for å komme i gang med sin egen prefererte løsning, som er sliping. 
Sliping er dyrt, ekstremt stygt, og vil ødelegge estetikken i hele sameiet. Flislegging er 
pent, vedlikeholdsfritt, vil øke verdien til sameiet og er en vesentlig bedre løsning. Men 



den beste løsningen nå er å ikke pusse opp i 2020, siden det er budsjettert andre store 
kostnader og vi ikke ønsker økte utgifter. 
Kjetil Prestesæter 21. mai kl. 10:35 

Viser til kommentaren til sak 1 for arbeidet som er utført. Ønsker også å vise til styrets 
innstilling i denne saken. 
Fredrik Hafslund 21. mai kl. 14:48 

 

SAK 8 – Maling av vegger og tak i oppgangene 
 

Kommentarer 

I styrets årsberetning står det at EKO vindu & dører har permittert sine ansatte uten å 
ferdig stille arbeidet i vårt sameie, slike useriøse leverandører skal vi ikke benyttes oss 
av. 
Elisabeth Johnsrud 15. mai kl. 22:21 

Det er protokollført etter årsmøtet 2019 at oppgangene IKKE skal pusses opp det 
kommende året. Utført arbeid er i strid med årsmøtevedtaket og må derfor betales av 
styremedlemmene eller dekkes av styrets forsikring. 
Lars Rollag 15. mai kl. 22:27 

EKO vinduer & dører er et useriøst firma som ikke skal benyttes til videre arbeider i 
sameiet. 
Lars Rollag 15. mai kl. 22:51 

Styret ønsker ikke å kommentere på hvorvidt det er useriøst av et firma å permittere 
ansatte som følge av en global pandemi. 
Eventuelle andre grunner til at EKO vinduer og dører er å anse som useriøse ber styret 
om at disse fremlegges og dokumenteres. 
Fredrik Hafslund 16. mai kl. 13:20 

Styret har gjennomført en begrenset og nødvendig oppussing av de nederste etasjene i 
C-oppgangen. Det er ikke gjennomført oppussing av alle oppgangene. Styret anser at 
dette er innenfor styrets fullmakter hjemlet i sameiets vedtekter og lov om eierseksjoner. 
Fredrik Hafslund 16. mai kl. 13:20 

Jeg ser at rekkverket ikke står nevnt spesifikt i tilbudet. Jeg antar da at dette vil komme 
som ekstraarbeid og øke kostnaden. På nåværende tidspunkt syns jeg vi skal prioritere 
gulvet og avvente med maling til flislegging er ferdigstilt. 
Jon Rokne Bolkesjø 16. mai kl. 14:08 

Det stemmer at maling av rekkverk og håndløper ikke er med i tilbudet. Har bedt om et 
kostnadsoverslag som postes her når vi får det. 
Fredrik Hafslund 18. mai kl. 10:24 

Maling av rekkverk og håndløper må gjøres med pensel og er derfor tidkrevende. 
Maling av håndløperen har vi fått en makspris på 100 000,- inkl mva. Rekkverket er i 
ganske god forfatning og styret har derfor valgt å utelate dette. Eventuell maling av 



rekkverket er mer arbeid enn håndløperen og vil derfor bli dyrere. Maling av håndløper 
kan fremmes på ekstraordinært årsmøte dersom årsmøtet beslutter å male oppgangene 
og styret finner at det er økonomi til det. Avstemningen på årsmøtet gjelder kun det 
fremlagte tilbudet. 
Fredrik Hafslund 20. mai kl. 11:38 

Hvorfor er det kun hentet inn ett pristilbud? Det er uansvarlig av styret. Vi kan ikke 
stemme over et forslag fra bare ett firma, som styret tydelig ønsker å favorisere i 
forbindelse med trappeslip. Det blir stadig tydeligere at styret bedriver maktmisbruk her. 
Det er også tydelig at Eko Vinduer & Dører er et dårlig valg. De hadde i 2018 et 
driftsunderskudd på 438.000,- og har totale eiendeler 497.000,- De kommer med andre 
ord til å gå konkurs i løpet av 2020, og garantiene de gir på arbeidet vil ha null verdi. 
Det er totalt uforståelig at styret velger et firma som ikke har sertifisering i Norge (de 
driver fra Litauen) på oppussingarbeid. Dette er kun et firma som spesialiserer seg på 
montering av dører og vinduer. 
Kjetil Prestesæter 21. mai kl. 10:45 

Viser til styrets anbefaling for oppussing av trappene. Påstander om maktmisbruk egner 
seg ikke for diskusjon på dette formatet. Styret oppfordrer derfor til å ta kontakt med 
styret for å få saken belyst ytterligere. 
Fredrik Hafslund 21. mai kl. 14:59 

 

SAK 9 – Betaling for moped og MC 
 

Kommentarer 

Veldig overrasket over forslaget. 
I tilfelle at forslaget blir vedtatt vil jeg vite mer om hvordan tenkte dere å implementere 
den. 
Blir p.plassen markert? 
Siden dere tar standpunkt i Oslo kommune sin ordning forventer jeg da samme vilkår 
som å parkere på offentlig gate, f.eks: 
- enten månedlig betaling (mopeden står i gården 6 eller 7 måneder årlig) 
- eller årlig betaling gyldig fra betalingsdato som skal fritt sies opp og restbeløp over kr 
200 refunderes tilbake 
Elmir Kavara 18. mai kl. 16:25 

Saken er sendt inn av en sameier. Styret har ikke gjort seg opp tanker om hvordan 
forslaget skal implementeres dersom det vedtas. 
Magnus Kvåle Helliesen 18. mai kl. 18:38 

Mpoeder og motorsykler bør ikke ha adgang til å parkere inne i gården. De bråker mer 
enn biler, og er til stor sjenanse for de beboerne som har soverom nær innkjørselen. 
Hvis de skal ha parkering må dette ordnes nedenfor gården. 
Kjetil Prestesæter 21. mai kl. 10:49 



Men hvis de likevel skal ha parkering her må de selvfølgelig betale for kostnadene med 
tilretteleggingen. 
Kjetil Prestesæter 21. mai kl. 10:50 

Dersom det ønskelig å innføre parkeringsforbud for moped og MC må det fremmes som 
en sak til årsmøtet i 2021. I år stemmes det over hvorvidt moped og MC skal betale for 
parkering. 
Fredrik Hafslund 21. mai kl. 14:52 

SAK 10 – Valg av styreverv 
 

Styret har trukket denne saken og vil kalle inn til ekstraordinær generalforsamling for å foreta valget. 
Det er for øvrig ikke mulig å kommentere direkte på styrevalg i denne web-løsningen.  

 

 


