
 

 

 

Til andelseierne i Lysehagan Borettslag 
 

Velkommen til generalforsamling,  
onsdag 5. juni 2019 kl. 19.00 i Storstua, Lysehagan 50. 

 
Innkallingen inneholder borettslagets årsrapport og regnskap for 2018. Styret håper du 
leser gjennom heftet og viser din interesse for borettslaget ved å møte opp på 
generalforsamlingen. Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret 
som skal forvalte Lysehagan Borettslag det kommende året. 
 
 
Hvem kan delta på generalforsamlingen?  
 

 Alle andelseiere har rett til å være med i generalforsamlingen med forslags-, tale- 
og stemmerett.  

 Det er kun én stemme pr. andel. 

 Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens husstand 
har rett til å være til stede og til å uttale seg.  

 Styremedlemmer, forretningsfører og leier av bolig i borettslaget har også rett til å 
være til stede i generalforsamlingen og til å uttale seg.  

 En andelseier kan ta med en rådgiver til generalforsamlingen. Rådgiveren har bare 
rett til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det. 

 En andelseier kan møte ved fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn én 
andelseier, men der flere eier en andel sammen kan de ha samme fullmektig. En 
fullmakt kan trekkes tilbake når som helst. 

 
 
Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.  
  



2  Lysehagan Borettslag 

 
 

 

 

Innkalling til generalforsamling  

Ordinær generalforsamling i Lysehagan Borettslag 
avholdes onsdag 5. juni 2019 kl. 19.00 i Storstua, Lysehagan 50.

 
 
Til behandling foreligger: 
 
1. KONSTITUERING 

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

 
2. ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP FOR 2018 

A) Årsrapport og regnskap for 2018 
B) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 

 
3. GODTGJØRELSER  

A) Styret 
 
4. INNKOMNE FORSLAG 

A) Forslag om oppmerking av p-plasser  
B) Forslag om nummerering av p-plasser 
C) Forslag vedr. oppskyting av raketter 

  
Innkomne forslag er tatt inn som egne vedlegg. 

 
5. VALG AV TILLITSVALGTE 

A) Valg av styreleder for 1 år 
B) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år 
C) Valg av 2 varamedlemmer for 1 år  
D) Valg av 1 delegert med vara til OBOS’ generalforsamling for 1 år 
E) Valg av valgkomité for 1 år 

 
 

Oslo,  11.04.2019 
Styret i Lysehagan Borettslag 

 
 Jeanette Valeur /s/     Kristine Hessvik /s/     Truls Dahl /s/     Jan Morten Solhaug /s/    

 
 

 
 

Protokoll fra Ordinær generalforsamling blir publisert på våre nettsider. 
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ÅRSRAPPORT FOR 2018 
 
 
Tillitsvalgte 
Siden forrige generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: 
 
Styret 
Leder Jeanette Valeur Lysehagan 73 
Nestleder Kristine Hessvik Lysehagan 73 
Styremedlem Truls Dahl Lysehagan 65 
Styremedlem Jan Morten Solhaug Lysehagan 69 
 

 
Tom Erik Grimslid satt som styreleder til han gikk bort i desember 2018. 
Lars Nerland satt som styremedlem til februar 2019, da han flyttet til utlandet.  
 
Delegert til generalforsamlingen i OBOS 
Delegert 
Tom Erik Grimslid (bo) Lysehagan 71 
 

Varadelegert 
Jeanette Valeur Lysehagan 73 
 
Styrets medlemmer består i dag av 2 menn og 2 kvinner. Borettslaget sørger for at det 
ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. 
 
Generelle opplysninger om Lysehagan Borettslag 
Borettslaget består av 42 andelsleiligheter.   
Lysehagan Borettslag er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjons-
nummer 948301644, og ligger i bydel Ullern i Oslo kommune med følgende adresse: 
 

Lysehagan 63-75 
 

Gårds- og bruksnummer:  
 10                   753     
 
Første innflytting skjedde i 1959. Tomten ble kjøpt i 1959.  
 
Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen 
bolig i foretakets eiendom (borett), og å drive virksomhet som står i sammenheng med 
dette.  
 

Borettslaget driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. 
 

Borettslaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. 
Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad.  
 
Lysehagan Borettslag har ingen ansatte. 
 
Forretningsførsel og revisjon 
Forretningsførselen er utført av OBOS i henhold til kontrakt. Autorisert regnskapsfører 
(oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. 
Borettslagets revisor er PricewaterhouseCoopers AS. 
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KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2018 
 
Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av borettslagets eiendeler og gjeld, 
finansielle stilling og resultat. Informasjon om borettslagets forventede økonomiske 
utvikling er omtalt i årsrapportens punkt om budsjett for 2019. 
 
Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2018 er satt opp under 
denne forutsetning. 
 
Inntekter 
Driftsinntekter i 2018 var til sammen kr 1 581 350. 
 
Kostnader 
Driftskostnadene i 2018 var til sammen kr 1 194 200. 
 
Resultat  
Årets resultat på kr 235 117 fremkommer i resultatregnskapet og foreslås overført til 
egenkapital. Eventuelt avdrag på langsiktig gjeld (lån) er ikke tatt hensyn til. 
 
Disponible midler 
Borettslagets disponible midler (omløpsmidler fratrukket kortsikt gjeld) var pr 31.12.2018 kr 
205 346 og viser borettslagets likviditet. De disponible midlene bør til enhver tid være 
positive, som en del av forutsetningene for videre drift.  
 
For øvrig vises det til de enkelte tallene i resultatregnskapet, balansen og notene.  
Styret er ikke kjent med hendelser etter 31.12.2018 som påvirker regnskapet i vesentlig 
grad. 
 
 
KOMMENTARER TIL BUDSJETT FOR 2019 
 
Til orientering for generalforsamlingen legger styret fram budsjettet for 2019. 
Tallene er vist i kolonnen til høyre i resultatregnskapet. 
 
Drift og vedlikehold 
I posten drift og vedlikehold er det beregnet kr 250 000 til ordinært drift og vedlikehold. 
 
Kommunale avgifter i Oslo kommune 
Oslo Kommune la i sitt budsjettforslag til grunn en økning på 8,8 % for renovasjon og  
9,5 % for vann og avløp for 2019. Vi har ikke regnet med økning i feiegebyr. 
Eiendomsskatten følger egne satser. 
 
Energikostnader 
Energikostnadene har historisk sett har vært variable og er vanskelige å anslå. Som følge 
av en varm sommer i Norge i 2018 økte strømprisene rundt budsjetteringstidspunkt. Det er 
derfor foreslått en økning i elektrisk energi med 20 % sammenlignet med fjoråret. 
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Forsikring 
Forsikringspremien for 2019 er budsjettert med kr 85 000. Premieendringen er en følge av 
indeksjustering på bygninger på 3,7 % fra 1. januar, samt forsikringsselskapets individuelle 
prisjustering basert på skadehistorikken i Lysehagan Borettslag.  
 
Lån 
Lysehagan Borettslag har lån i Eika Boligkreditt AS. 
Lånet er et annuitetslån med flytende rente, løpetid 29 år. 
For opplysninger om opprinnelig lånebeløp og restsaldo henvises til note i regnskapet. 
 
Innskuddsrente i OBOS-banken (pr. 1.1.2019) 
Driftskonto 0,15 % p.a 
Sparekonto 0,80 % p.a 
 
Forretningsførerhonorar 
Forretningsførerhonoraret for 2019 er satt til kr 75 000.  
 
Medlemskontingenten til OBOS er kr 200 pr. andelsleilighet for 2019. 
 
Felleskostnader 
I budsjettet har styret tatt hensyn til ovennevnte, samt øvrige prisendringer knyttet til 
produkter og tjenester borettslaget anskaffer. Dette danner grunnlaget for foreløpig 
fastsettelse av felleskostnader for 2019. 
 
Driften i 2019 forutsetter verken nye låneopptak eller økning av felleskostnadene. 
 
Nåværende felleskostnader vil ifølge budsjettet redusere borettslagets disponible midler, 
men styret mener det er forsvarlig.  
 
For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet.  
 

  



 
  
 
 

  

 
 

 
 

PricewaterhouseCoopers AS, Postboks 748 Sentrum, NO-0106 Oslo 

T: 02316, org. no.: 987 009 713 MVA, www.pwc.no 
Statsautoriserte revisorer, medlemmer av Den norske Revisorforening og autorisert regnskapsførerselskap 

 

 

Til generalforsamlingen i Lysehagan Borettslag  

Uavhengig revisors beretning 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon 

Vi har revidert Lysehagan Borettslag sitt årsregnskap som består av balanse per 31. desember 2018, 
resultatregnskap og oppstilling over endring av disponible midler for regnskapsåret avsluttet per 
denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et 
rettvisende bilde av borettslagets finansielle stilling per 31. desember 2018, og av dets resultater for 
regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god 
regnskapsskikk i Norge. 

Grunnlag for konklusjonen  

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de 
internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og 
plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av 
årsregnskapet. Vi er uavhengige av borettslaget slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre 
øvrige etiske plikter i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis 
tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Øvrig informasjon 

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon omfatter informasjon i årsrapporten 
bortsett fra årsregnskapet og den tilhørende revisjonsberetningen. Øvrig informasjon omfatter også 
budsjettall som er presentert sammen med årsregnskapet. 

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den 
øvrige informasjonen.  

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det 
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og 
årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende 
inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen 
inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så 
henseende. 

Styrets ansvar for årsregnskapet 

Styret (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder 
for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. 
Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et 
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årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller 
utilsiktede feil. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til borettslagets evne til fortsatt drift og 
opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn 
for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig 
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning 
som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti 
for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, 
alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av 
misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller 
samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert 
på årsregnskapet.  

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til 
https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger. 

Uttalelse om andre lovmessige krav 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 
Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell 
informasjon, mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig 
registrering og dokumentasjon av borettslagets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god 
bokføringsskikk i Norge. 

 
 
Oslo, 7. mai 2019 
PricewaterhouseCoopers AS 
 

 
 
Cato Grønnern 
Statsautorisert revisor  

https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger
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LYSEHAGAN BORETTSLAG 

ORG.NR. 948 301 644, KUNDENR. 129 

        

INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET 

        

Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskaps- 

skikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag. 

        

Regnskapsloven stiller strenge krav til hvordan et regnskap skal føres og presenteres. I 
tillegg krever forskriften om årsregnskap og årsberetning i borettslag at man må gi mer 
informasjon. Dette innebærer blant annet at man må gi informasjon i form av noter, og 
utarbeide en oversikt over de disponible midlene i årsregnskapet. Det vil også være 
informasjon om borettslagets økonomi i styrets årsmelding. På de neste sidene presenteres 
borettslagets resultatregnskap, balanse og tilhørende noter.  

Årsregnskapet gir imidlertid ikke en fullstendig oversikt over borettslagets disponible midler 
ved årsskiftet. I resultatregnskapet presenteres det en oversikt over borettslagets inntekter og 
kostnader. Det regnskapsmessige overskuddet tar ikke hensyn til en del viktige økonomiske 
forhold som påvirker borettslagets disponible midler. Dette gjelder for eksempel 
avskrivninger, opptak og avdrag på lån, samt kjøp og salg av anleggsmidler. Borettslagets 
disponible midler er de økonomiske midlene som borettslaget har til rådighet, og de defineres 
som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld. Størrelsen på de disponible midlene kan blant 
annet benyttes til å vurdere om det er nødvendig å endre størrelsen på innkrevde 
felleskostnader som den enkelte beboer betaler, og om det er behov for å ta opp lån eller om 
det er mulighet til å betale ned ekstra på eksisterende gjeld.  

           
DISPONIBLE MIDLER 

  

 

   
Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 

   

 
2018 2017 2018 2019 

A.  DISP. MIDLER PR. 01.01.   198 498 187 269 198 498 205 346 
        

B. ENDRING I DISP. MIDLER: 

Årets resultat (se res.regnskapet) 235 117 234 149 392 600 161 600 

Fradrag for avdrag på langs. lån 14 -228 269 -222 920 -226 000 -232 000 

B. ÅRETS ENDR. I DISP. MIDLER 6 848 11 229 166 600 -70 400 
        

C. DISP. MIDLER PR. 31.12.   205 346 198 498 365 098 134 946 
        

SPESIFIKASJON AV DISPONIBLE MIDLER: 

Omløpsmidler 
  

405 073 364 779 
  

Kortsiktig gjeld 
  

-199 727 -166 281 
  

C. DISP. MIDLER PR. 31.12.   205 346 198 498 
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LYSEHAGAN BORETTSLAG 

ORG.NR. 948 301 644, KUNDENR. 129         

RESULTATREGNSKAP         

   
Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 

   

 
2018 2017 2018 2019 

DRIFTSINNTEKTER: 

Innkrevde felleskostnader 2 1 581 350 1 475 856 1 541 000 2 084 000 

SUM DRIFTSINNTEKTER   1 581 350 1 475 856 1 541 000 2 084 000 
        

DRIFTSKOSTNADER: 

Personalkostnader 
 

3 -10 575 -14 409 -11 000 -11 000 

Styrehonorar 
 

4 -60 000 -60 000 -60 000 -60 000 

Revisjonshonorar 
 

5 -4 250 -4 125 -4 000 -5 000 

Andre honorarer 
  

-15 000 -15 000 -15 000 -15 000 

Forretningsførerhonorar 
 

-72 340 -70 575 -73 000 -75 000 

Konsulenthonorar 
 

6 -2 925 -39 184 -45 000 -100 000 

Kontingenter 
  

-8 400 -8 400 -8 400 -8 400 

Drift og vedlikehold 
 

7 -231 453 -91 658 -175 000 -250 000 

Forsikringer 
  

-82 777 -79 027 -80 000 -85 000 

Kommunale avgifter 
 

8 -248 833 -234 068 -247 000 -271 000 

Energi/fyring 
  

-56 833 -29 875 -35 000 -500 000 

TV-anlegg/bredbånd 
  

-194 080 -187 543 -190 000 -200 000 

Andre driftskostnader 9 -206 734 -250 961 -205 000 -190 000 

SUM DRIFTSKOSTNADER   -1 194 200 -1 084 824 -1 148 400 -1 770 400 
        

DRIFTSRESULTAT   387 150 391 032 392 600 313 600 
        

FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: 

Finansinntekter 
 

10 925 932 0 0 

Finanskostnader 
 

11 -152 958 -157 815 0 -152 000 

RES. FINANSINNT./-KOSTNADER -152 033 -156 883 0 -152 000 
        

ÅRSRESULTAT     235 117 234 149 392 600 161 600 
        

Overføringer: 

Til opptjent egenkapital 
 

235 117 234 149 
  

        

 
 
 
 
 
 
 
 



10  Lysehagan Borettslag 

 
 

 

LYSEHAGAN BORETTSLAG 

ORG.NR. 948 301 644, KUNDENR. 129         

BALANSE         

   

 
Note  2018 2017 

EIENDELER 
       

 
ANLEGGSMIDLER 

Bygninger 
 

 12  8 191 100 8 191 100 

Tomt 
    

 489 059 489 059 

SUM ANLEGGSMIDLER       8 680 159 8 680 159 
       

 
OMLØPSMIDLER 

Kortsiktige fordringer  13  141 487 92 447 

Energiavregning 
 

 16  0 5 069 

Driftskonto OBOS-banken 
  

 171 351 165 681 

Sparekonto OBOS-banken 
  

 92 235 101 583 

SUM OMLØPSMIDLER       405 073 364 779 
       

 
SUM EIENDELER         9 085 232 9 044 938 

       

 
EGENKAPITAL OG GJELD 
       

 
EGENKAPITAL 

Innskutt egenkapital 42 * 100 
  

 4 200 4 200 

Opptjent egenkapital 
 

 

 

 2 584 760 2 349 643 

SUM EGENKAPITAL       2 588 960 2 353 843 
       

 
GJELD 
       

 
LANGSIKTIG GJELD 

Pante- og gjeldsbrevlån  14  5 817 745 6 046 014 

Borettsinnskudd 
 

 15  478 800 478 800 

SUM LANGSIKTIG GJELD       6 296 545 6 524 814 
       

 
KORTSIKTIG GJELD 

Leverandørgjeld 
   

 166 242 133 765 

Skyldige offentlige avgifter  

 

 0 474 

Påløpte renter 
   

 12 890 12 888 

Påløpte avdrag 
   

 19 079 18 794 

Energiavregning 
 

 16  1 516 0 

Annen kortsiktig gjeld  

 

 0 360 

SUM KORTSIKTIG GJELD       199 727 166 281 
       

 
SUM EGENKAPITAL OG GJELD     9 085 232 9 044 938 
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Pantstillelse 

 

 17 
 

9 067 400 9 064 700 

Garantiansvar 
 

 

  
0 0        

 
Oslo, 11.04.2019,         

Styret i Lysehagan Borettslag         

 Jeanette Valeur /s/     Kristine Hessvik /s/     Truls Dahl /s/     Jan Morten Solhaug /s/    
 

      
        

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 

 

 

 

 



12  Lysehagan Borettslag 

 
 

 

NOTE: 1 

REGNSKAPSPRINSIPPER 

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, god regnskaps- 

skikk for små foretak og etter forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag.  

INNTEKTER 

Inntektene inntektsføres etter opptjeningsprinsippet.  

HOVEDREGEL FOR KLASSIFISERING OG VURDERING AV EIENDELER OG GJELD 

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

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

anskaffelseskost. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. 

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdi- 

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

etableringstidspunktet. 

Bygninger er ikke avskrevet da det er gjennomført vedlikehold som oppveier for verdi- 

forringelse. Tomter avskrives ikke. 

Andre varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes økonomiske 

levetid.  

SKATTETREKKSKONTO 

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

myndighetene og kan ikke disponeres fritt.  

       
NOTE: 2 

INNKREVDE FELLESKOSTNADER 

Felleskostnader 
  

 

 

 1 576 274 

Kapitalutgifter 
  

 

 

 3 600 

Eiendomsskatt 
  

 

 

 1 476 

SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER     1 581 350 
    

 

 

 

 

NOTE: 3 

PERSONALKOSTNADER 

Arbeidsgiveravgift 
  

 

 

 -10 575 

SUM PERSONALKOSTNADER       -10 575 

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

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

Arbeidsgiveravgiften knytter seg til styrehonoraret.  

       
NOTE: 4 

STYREHONORAR 

Honorar til styret gjelder for perioden 2017/2018, og er på kr 60 000. 
 

    

 

 

 

 

NOTE: 5 

REVISJONSHONORAR 

Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr 4 250. 
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NOTE: 6 

KONSULENTHONORAR 

Tilleggstjenester, OBOS BBL -2 925 

SUM KONSULENTHONORAR -2 925 

NOTE: 7 

DRIFT OG VEDLIKEHOLD 

Drift/vedlikehold bygninger -40 921 

Drift/vedlikehold VVS -2 309 

Drift/vedlikehold utvendig anlegg -179 927 

Drift/vedlikehold brannsikring -420 

Drift/vedlikehold vaskerianlegg -1 875 

Egenandel forsikring -6 000 

SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD -231 453 

Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie 

verdiforringelse av bygningene. 

NOTE: 8 

KOMMUNALE AVGIFTER 

Eiendomsskatt -1 479 

Vann- og avløpsavgift -148 706 

Feieavgift -7 149 

Renovasjonsavgift -91 500 

SUM KOMMUNALE AVGIFTER -248 833 

NOTE: 9 

ANDRE DRIFTSKOSTNADER 

Lokalleie -700 

Container -28 641 

Skadedyrarbeid/soppkontroll -11 865 

Driftsmateriell -1 380 

Lyspærer og sikringer -3 208 

Renhold ved firmaer -87 690 

Snørydding/gressklipping -64 862 

Andre fremmede tjenester -670 

Porto -602 

Bank- og kortgebyr -2 352 

Velferdskostnader -4 765 

SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER -206 734 
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NOTE: 10 

FINANSINNTEKTER 

Renter av driftskonto i OBOS-banken  

 

 273 

Renter av sparekonto i OBOS-banken 
 

 652 

SUM FINANSINNTEKTER         925 
    

 

 

 

 

NOTE: 11 

FINANSKOSTNADER 

Renter og gebyr på lån i Eika Boligkreditt AS 
 

 -152 958 

SUM FINANSKOSTNADER         -152 958 
    

 

 

 

 

NOTE: 12 

BYGNINGER 

Kostpris/bokført verdi 1963 
 

 

 

 2 284 600 

Tilgang 1994 
  

 

 

 5 906 500 

SUM BYGNINGER           8 191 100 

Tomten ble kjøpt i 1986. 

Gnr.10/bnr.753 

Bygningene er ikke avskrevet. Styret har i stedet vurdert at tilstrekkelig vedlikehold er 

gjennomført, jf. noten om drift og vedlikehold.  

       
NOTE: 13 

KORTSIKTIGE FORDRINGER 

Andre forskuddsbetalte kostnader (blir kostnadsført i 2019)  141 487 

SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER     141 487 

Posten "Andre forskuddsbetalte kostnader" inkluderer mottatte, ikke forfalte fakturaer som 

vedrører 2019, med motpost i leverandørgjeld. Utbetaling vil skje i 2019.  

       
NOTE: 14 

PANTE- OG GJELDSBREVLÅN 

Eika Boligkreditt AS 

Lånet er et annuitetslån med flytende rente. 

Rentesatsen pr. 31.12.18 var 2,65 %. Løpetiden er 29 år. 

Opprinnelig 2009 
 

 

  
-8 460 633  

Nedbetalt tidligere 
 

 

  
2 414 619  

Nedbetalt i år 
 

 

  
228 269      

 

 

 -5 817 745 

SUM PANTE- OG GJELDSBREVLÅN     -5 817 745 
    

 

 

 

 

NOTE: 15 

BORETTSINNSKUDD 

Opprinnelig  
  

 

 

 -478 800 

SUM BORETTSINNSKUDD         -478 800 
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NOTE: 16 

ENERGIAVREGNING 

INNTEKTER 

Forskuddsinnbetalinger (a konto) 
 

  -259 040 

SUM INNTEKTER           -259 040 
 

KOSTNADER 

Strømkostnader 
   

  253 786 

Istad systemavgift 
   

  3 738 

SUM KOSTNADER           257 524 
 

 

SUM ENERGIAVREGNING         -1 516 
 

Oppstillingen ovenfor viser hvilke energikostnader som avregnes etter hver enkelts forbruk. 

For å dekke de løpende kostnadene, krever selskapet inn et forskuddsbeløp fra hver enkelt. 

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

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

sitt eget forbruk.  

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

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

       
NOTE: 17 

PANTSTILLELSE 

Av anleggets bokførte gjeld er følgende sikret ved pant:  

Borettsinnskudd 
  

 

 

 478 800 

Pantelån 
   

 

 

 5 817 745 

Påløpte avdrag 
  

 

 

 19 079 

TOTALT             6 315 624 
 

Eiendommen som er stillet som sikkerhet hadde pr. 31.12.2018 følgende bokførte verdi:  

Bygninger 
  

 

 

 8 191 100 

Tomt 
   

 

 

 489 059 

TOTALT             8 680 159 
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INNKOMNE FORSLAG 
 

 
 
Sak A 
Forslag fra Elin K. Morgan, Lysehagan 71: 
Oppmerking av P-plasser. 
Det ønskes at P-plasser merkes opp (maling, spray eller annen «permanent» merking) for å 
fremme mer nabovennlig bruk av P-arealet. Idag parkeres det med ekstremt god plass mellom 
bilene. 
 
 
 
Sak 2 
Forslag fra Elin K. Morgan, Lysehagan 71: 
Nummerering av P-plasser og tildeling av nummerert plass til beboere. I første omgang 1 plass pr. 
leilighet. Dersom det er for få plasser i forhold til antall leiligheter, kan tildeling avgjøres ved 
ansiennitet eller ved loddtrekning. Ved utflytting eller salg av borett stilles plassen ledig for neste 
mann på venteliste. 
 
 
 
Sak 3 
Forslag fra Kaj Hafr, Lysehagan 67: 
Jeg ber om at det stemmes over følgende: 
 
Primært: 
Oppskyting av raketter er forbudt på borettslagets eiendom. De som ønsker å sende opp raketter 
henvises til Ullern idrettsbane eller andre steder som er bedre egnet og tilrettelagt. 
 
Sekundært: 
Finne et bedre egnet oppskytingsted enn på snuplassen utenfor 67. 
 
Begrunnelse: 
Det skaper støy og stress, spesielt for dyrene.  
 
 
 
Styret vil i tillegg orientere om status på tidligere vedtak fra generalforsamling vedr. 
beplantning i uterommet etter felling av bjørketrær. 
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INNSTILLING TIL VALG AV TILLITSVALGTE: 
 
 

A. Som styreleder for 1 år foreslås:  
 

Jan Morten Solhaug    Lysehagan 69 
 
 

B. Som styremedlemmer for 2 år foreslås:  
 

Jørgen Holmemo     Lysehagan 67 
 

Styret søker en person til å stille som styremedlem for 2 år. 
 
 
  Styremedlemmer som ikke er på valg: 
 
  Kristine Hessvik     Lysehagan 73 
 
 

C. Som varamedlemmer for 1 år foreslås: 
 
 1. Camilla Hassum Flakstad  Lysehagan 73 
 
 2.  Varamedlem nr. 2 søkes.  
 
 

D. Som delegert til OBOS generalforsamling foreslås: 
 

Jan Morten Solhaug    Lysehagan 69 
 
  Som vara for delegert til OBOS generalforsamling foreslås: 
 
  Kristine Hessvik     Lysehagan 73 
 
 

E. Som valgkomité for 1 år foreslås: 
 

Styret søker to personer til å stille i valgkomitéen for 1 år.  
 
 
 

Styret i Lysehagan Borettslag 
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Annen informasjon om borettslaget 
 
Styrets arbeid 
- Avholdt 4-5 styremøter 
- Avvikling av fellesmåling strøm. Arbeidet pågår og er ikke ferdigstilt. 
- Nytt styre er konstituert på ekstraordinær generalforsamling i mars 2019 
- Tegnet ny avtale med Get på TV/Internett. Oppgraderingen gjøres i mai/juni 2019 med 
oppstart i uke 21. Beboerne vil bli informert underveis.  
- Bestilt vedlikeholdsnøkkel som leveres i september/oktober 2019 
- EL-bil vil bli endel av vedlikeholdsnøkkelen. Styret vil komme tilbake til dette når denne er 
klar. 
- Fikset kran og fått ny varmtvannsbereder i vaskerommet 
- Hafslund har hatt tilsyn på det elektriske anlegget, der vi fikk en liten mangelliste. 
Forbedringer er gjennomført. Ellers var alt i orden. 
- Tegnet ny avtale med ny aktør, Skandinavisk Utemiljø Oslo (SUMO), på 
snørydding/feiing av p-plass og fellesområdet ute. 
- Tegnet ny rammeavtale med Rørleggersentralen. 
- Opprydding i fellearealer, kastet det som ikke er merket. Arbeidet er ferdigstilt. 
- Container og EE-avfall både høst 2018 og vår 2019. 
- Fornyet avtalen med vaktmester, Den Gode Nabo (tidligere Vega Drift). Vi er ikke 
fornøyd med jobben de gjør, derfor innhenter vi nå tilbud fra andre aktører. 
- Raking av hagen i november 2018 
- Samlet inn epostadresser fra alle beboere/eiere, for digital kommunikasjon. Sparer tid og 
papir. 
- Feiing av parkeringsplass og uteareal, samt fjernet grus fra gressplen. 
- Styret planlegger tradisjonen tro sommerfest i hagen den 20. juni. Alle beboerne er 
velkomne. Invitasjon kommer.  
 
Tv-anlegg/bredbånd 
Get er borettslagets leverandør av TV- og bredbåndstjenester. Har du spørsmål så kontakt 
Gets kundetjeneste på telefon 21545454, eller se på deres hjemmeside www.get.no.  
 
Ny avtale med Get endrer basispakken for beboere, som inkluderer TV (Startpakken) + 
bredbånd 200/200 (tidligere 10/5). 
Dette gir en litt høyere grunnpakkepris som ligger i fellesutgiftene, men for de aller fleste 
beboerne vil totalprisen for TV og bredbånd bli lavere, da en høyere bredbåndshastighet 
er inkludert. Ved oppgradering av TV-kanaler eller bredbåndshastighet, vil egen faktura fra 
Get utstedes den enkelte beboer.  
 
Retningslinjer for styrearbeid 
Styret har vedtatt retningslinjer for styrearbeid som klargjør de krav som stilles til de 
tillitsvalgte. Retningslinjene omhandler styreansvar knyttet til forvaltning av økonomiske 
verdier, habilitet, taushetsplikt, honorering og håndtering av utbetalinger. 
 
Vaktmester 
Borettslaget har avtale om vaktmestertjenester med Den gode nabo AS, ved vaktmester 
Ørnulf som kan kontaktes på telefon 47 47 79 81. Selskapet kan også utføre tjenester som 
små reparasjoner og videreformidling av øvrige håndverktjenester. 
En må påregne å måtte betale for tjenesten selv, om annet ikke er avtalt med styret på 
forhånd. 
 

http://www.get.no/
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Forsikring 
Borettslagets eiendommer er forsikret i TRYG FORSIKRING med polisenummer 6658609. 
Forsikringen dekker bygningene og fellesareal. Forsikringen dekker også veggfast utstyr, 
bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig. Oppstår det 
skade i leiligheten, skal andelseier sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig og 
prøve å kartlegge årsaken til skaden. Skaden meldes til forsikringsavdelingen i OBOS på 
telefon 22868398, eller e-post forsikring@obos.no. Forsikringsavdelingen melder skaden 
til forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig håndverker for reparasjon og sørger for at 
kostnader knyttet til skaden blir refundert eller betalt av forsikringsselskapet. 
 
Selv om borettslagets forsikring brukes, kan andelseier belastes hele eller deler av 
egenandelen dersom forholdet ligger innenfor andelseiers ansvar. 
Den enkelte andelseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre. 
 
Brannsikringsutstyr 
Ifølge forskrift om brannforebygging skal alle boliger ha minst én godkjent røykvarsler i 
hver etasje, samt manuelt slokkeutstyr i form av pulverapparat eller brannslange. Det er 
borettslagets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er andelseiers ansvar å 
sørge for tilsyn og kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette 
til styret. 
 
HMS – Helse, miljø og sikkerhet 
Internkontroll innebærer at borettslaget er pålagt å vurdere risiko, planlegge, organisere, 
utføre, vedlikeholde og dokumentere forhold knyttet til helse, miljø og sikkerhet. 
 
Styret ivaretar internkontrollen av blant annet brannvern, felles elektrisk anlegg og 
lekeplassutstyr. Har borettslaget ansatte må det også oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven 
om vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet. Ved innkjøp av tjenester og ved dugnad er 
det spesielle rutiner som sikrer forsvarlig HMS. 
 
Garantert betaling av felleskostnader 
Borettslaget har avtale med OBOS Factoring AS om garantert betaling av felleskostnader. 
OBOS garanterer for overførsel til borettslaget hver måned og overtar deretter alt ansvar 
og risiko for eventuell manglende innbetaling av felleskostnader. 
 
Utleie av egen bolig (bruksoverlating) 
Det er ikke tillatt å leie ut eller overlate bruken av boligen til andre uten styrets samtykke 
og godkjennelse av leietaker. Søknadsskjema for utleie/bruksoverlating fås ved 
henvendelse til OBOS. 
 
Forkjøpsrett 
Forkjøpsretten er en viktig medlemsfordel i OBOS. For hver enkelt bolig blir det ved salg 
fastsatt en egen frist for å melde bruk av forkjøpsretten (meldefrist). Medlemmer som vil 
benytte forkjøpsrett, kan melde seg direkte via OBOS annonsen på www.obos.no. 
Ved spørsmål om forkjøpsretten kan du henvende deg til OBOS på telefon 22 86 55 00. 
 
Energimerking 
Ved salg eller utleie av boliger skal det utarbeides en energiattest. På 
www.energimerking.no kan andelseieren utarbeide energiattest for sin bolig. 
 
 

mailto:forsikring@obos.no
http://www.obos.no/
http://www.energimerking.no/


 

REGISTRERINGSBLANKETT 
FOR ÅRSMØTEDELTAKERE 

 

Fyll ut og lever hele blanketten ved inngangen til møtelokalet. 
 
BRUK BLOKKBOKSTAVER 

 

Eierens navn : 
 

 
 

Eierens adresse : 
 

 
 

Leilighetsnummer: 
 

 
 

De som ikke kan møte på årsmøtet kan møte ved fullmektig. 
Dersom De benytter Dem av denne retten,   
må  både ovenstående registreringsdel og nedenstående fullmakt fylles ut : 
 
 

FULLMAKT 

 

Eier av boligen gir herved fullmakt til : 
 

 

Fullmektigens navn : 
 

 

å møte på årsmøtet i  
 

 

Boligselskapets navn :   
 

 
 
 
Eierens underskrift og dato: 
 
 
……………………………………………………..   …………………………… 

                    (Eierens underskrift)     (Dato) 
 
 


