
ÅRSRAPPORT FOR 2019 
 
 
Tillitsvalgte 
Siden forrige ordinære årsmøte har sameiets tillitsvalgte vært: 
 
Styret 
Leder Johan Ulleland Etterstadkroken 5 D 
Nestleder Espen Nagvik Etterstadkroken 7 E 
Styremedlem Helge Moe Fredriksen Etterstadkroken 5 H 
Styremedlem Per Jonas Aasland Lie Etterstadkroken 7 C 
Styremedlem Inger Lomeland Etterstadkroken 5 G 
Styremedlem Thom Aadne Nilsen Etterstadkroken 7 A 
Styremedlem Torild Olufsen Etterstadkroken 5 E 
Styremedlem Johannes Svilosen Etterstadkroken 5 B 
 
Varamedlem Harald Åsegaard Etterstadkroken 5 C 
Varamedlem Odd Rune Andersstuen Etterstadkroken 5 B 
Varamedlem Marianne Baksjøberg Etterstadkroken 5 G 
Varamedlem Carina Schie Lillehagen Etterstadkroken 5 F 
Varamedlem Dennis John Magnus Lundh Etterstadkroken 7 B 
Varamedlem Knut Ole Mathisen Etterstadkroken 7 D 
Varamedlem Magne Nordås Etterstadkroken 5 H 
Varamedlem Henning Torgersen Etterstadkroken 7 E 
 
Styrets medlemmer består i dag av 6 menn og 2 kvinner. Sameiet sørger for at det ikke 
forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. 
 
Generelle opplysninger om Etterstadkroken vel 
Etterstadkroken vel er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjons-
nummer 987529695, og ligger i bydel Gamle Oslo i Oslo kommune. 
 
Sameiet driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. 
 
Sameiet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Styret 
er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad.  
 
Etterstadkroken vel har ingen ansatte. 
 
Regnskapsførsel og revisjon 
Regnskapsførselen er i henhold til kontrakt utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS. 
Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS.  
Sameiets revisor er BDO AS. 
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Styrets arbeid 
 
I løpet av året er gjennomført 10 styremøter.  
 
Gjennom året har styret, enkeltmedlemmer eller samlet, vært engasjert i følgende saker: 
 
-  Avfallshåndtering 
   Avfallssiloene ble rengjort og sekkene sjekket for slitasje, om nødvendig skiftet. 
 
- Dugnad og containere 
  På dugnaden i mai ble sjekket utemøbler og foretatt forberedelser til fjerning/  beskjæring 

av vegetasjon på området. Avfallscontainere ble utplassert i mai og oktober. 
 
- Årlige kontroller 
   Velet har avtaler med firma for årlige inspeksjoner: 
 - skadedyr      Anticimex  (vurderer nye bokser med giftfri åte) 
 - lekeplasser     AS Skan-Kontroll 
 - brannvarslingssystem Schneider Electric 
 - tømming av sandfang Gravco (hvert 3. år) 
 
- Nye rastebord på fellesområde 

Rastebord/benker er preget av vær og vind i en årrekke. Det ble derfor anskaffet 4 nye 
bord/benker som supplement/erstatning for de eksisterende. 

 
- Asfaltering av gjesteparkering og indre område 

Tilbud er innhentet for reasfaltering av områdene. Arbeidet er utsatt inntil videre.  
 
- Trefelling/nyplanting og vedlikehold av grøntarealer 

 
Styret har jobbet med å lage en langsiktig plan for vedlikehold av beplantningen på 
utearealene. 
 
   -  Trefelling 

Tidlig på høsten gjennomførte frivillige fra styret en befaring for å få oversikt over 
trærne på uteområdene. Det ble funnet flere trær med store skader eller med et 
skadepotensial dersom tiltak ikke ble gjennomført. Trærnes estetiske verdi og 
eventuell ulempe for beboere ble også vurdert. 
Beboerne fikk anledning til å komme med innsigelser og ønsker i forbindelse med 
eventuell felling og tiltaksplanen ble revidert. 
 
Trærne som ble besluttet felt ble hovedsakelig valgt ut av to grunner: 

 
1. Trærnes størrelse begynte å utgjøre en risiko hvis felling ble utsatt, 
rotsystemene ble en fare for skade på bygg eller at felling ville bli betydelig dyrere 
senere.  
 
2.    Trærne hadde liten estetisk verdi og var til ulempe av ulike årsaker.  

 
Trefellingen og opprydningen  ble gjennomført på dugnad blant styremedlemmene. 
Trevirket egnet for brensel ble donert til Operasjon ved på Etterstadsletta.  
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I tillegg ble foretatt beskjæring av noe trær som det var sterke ønsker om å bevare. 
Disse vil kreve jevning vedlikehold for å bevare verdien og ikke bli noen ulempe.  
 

  -    Ny beplantning 
Etter felling av trær iverksatte styret en plan for å revegetere området med nye trær. 
På ny dugnad blant styremedlemmene ble det derfor plantet to nye epletrær, to 
morelltrær og et lønnetre av typen «blodlønn». Det oppfordres til at beboere lar disse 
stå uforstyrret. 
 
Styret vil jobbe videre med forvaltingen av grøntarealene , slik at uteområdene  
fortsatt skal oppleves som attraktive og gi verdi til beboerne. 

 
 -    Hagelag 

Grener og kvister ble etter trefellingen malt opp til tremasse som planlegges brukt på 
område satt av til hagelaget. Det ble søkt om midler til urbant landbruk fra Oslo 
kommunes tilskuddordninger. I april 2020 fikk vi melding om at kommunen støttet 
prosjektet med ca. kr 30 000,-. 

       
- Ny avtale om parkeringskontroll 
 

Selskapet som tidligere ivaretok kontrollen av våre parkeringsregler gikk konkurs 
sommeren 2019 og prosessen med å få på plass et nytt selskap startet.  
Styret utformet en kravspesifikasjon for oppgavene et nytt selskap skulle utføre og 
vurderte et titalls selskaper for å komme frem til en best egnet leverandør. Det finnes 
dessverre en rekke useriøse aktører i bransjen og styret ville derfor gjennomføre en 
grundig prosess for å finne en aktør som vi ville være fornøyd med på lang sikt. Dette tok 
nødvendigvis noe tid og styret valgte tilslutt selskapet P- Norge som startet kontrollen i 
desember.  
Det ble samtidig gjort noen mindre endringer i parkeringsreglene. Ytterligere justering ble 
foretatt 1. mars 2020 da elbiler fikk tilgang til gjesteparkeringen.  
 
Generelt sett gjelder for all parkering at fører/eier av kjøretøy plikter å rette seg etter 
pålegg fra styret. For øvrig gjelder for 

 
 gjesteparkeringen: 

§ Tillatt parkering i inntil 48 timer for kjøretøy med gyldig parkeringsbevis. 
§ Parkering forbudt for kjøretøy som i egenskap av næring besøker eiendommene. 
§ Gyldig parkeringsbevis må legges synlig innenfor frontruten innen 20 minutter etter 

ankomst. For forflytningshemmede med gyldig HC-kort er denne fristen 30 minutter. 
 

parkering på øvrige områder: 
§ Parkering utover 12 timer er ikke tillatt, selv med gyldig parkeringsbevis, uten 

særskilt avtale med styret i Etterstadkroken vel.  
§ Parkering må ikke være til hinder for den alminnelige ferdsel. 
§ Parkering på plenene forbudt. 

 
- Ny bom montert 7CD/EF 

Tidligere bom er gjentatte ganger blitt utsatt for hærverk og ødelagt. Det ble derfor   
besluttet å montere ny selvlukkende bom av samme type som er montert ved 
innkjøringen til øvre område.  
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- Gjennomgang avtale med vaktmester 

Møter med vaktmestertjenesten og Vaktmesterkompaniet for å gjennomgå rutiner for 
vinter- og sommervedlikehold av uteområder.   

 
- Tøyinnsamling  
   Avtale inngått med Røde Kors om utplassering av innsamlingsboks for tøy. 
 
- Deling av styrer 
  Generalforsamlingen 2019 ba om at prosessen med å endre vedtektene, med tanke på å 

dele det felles styre for vel og garasjelag, ble igangsatt. En gruppe ble nedsatt på høsten 
og resultatet av vurderingen vil bli behandlet i ekstraordinært årsmøte. Deling av styrene 
vil først skje om årsmøtene gir sin tilslutning til nye vedtekter. 

 
- Reduksjon av felleskostnader 
   På generalforsamlingen 2019 ble vedtatt å senke felleskostnadene med  
   kr. 200 000.- /år med virkning fra 1. januar 2020.  
 
- Tenning av julegran 
  Tradisjonen tro ble anskaffet to juletrær for montering på fellesområdene. Trærne ble tent 

1. desember til et stort oppbud av voksne og barn som ble servert kaker og gløgg i et 
nydelig vintervær.  
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KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2019 
 
Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av sameiets eiendeler og gjeld, 
finansielle stilling og resultat. Informasjon om sameiets forventede økonomiske utvikling er 
omtalt i årsrapportens punkt om budsjett for 2020. 
 
Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2019 er satt opp under 
denne forutsetning. 
 
Inntekter 
Driftsinntekter i 2019 var til sammen kr 2 618 792. 
Dette er kr 58 208 lavere enn budsjettert og skyldes i hovedsak lavere inntekter tilknyttet 
«andre inntekter». Andre inntekter består i hovedsak av viderefakturering for Get. 
 
Kostnader 
Driftskostnadene i 2019 var til sammen kr 2 686 963. 
Dette er kr 118 963 høyere enn budsjettert og skyldes i hovedsak økte kostnader til drift og 
vedlikehold.  
 
Resultat  
Årets resultat fremkommer i resultatregnskapet som et underskudd på kr 62 553 og 
foreslås dekket ved overføring fra egenkapital.  
 
Kommentarer til sameiets arbeidskapital pr. 31.12.2019.  
Arbeidskapitalen fremkommer i balansen ved å trekke kortsiktig gjeld fra omløpsmidler og 
viser sameiets likviditet. Arbeidskapitalen pr. 31.12.2019 var kr 567 688.  
 
Neste års budsjett er nærmere omtalt under avsnittet ”Kommentarer til budsjett for 2020”.  
 
For øvrig vises det til de enkelte tallene i resultatregnskapet, balansen og notene.  
Styret er ikke kjent med hendelser etter 31.12.2019 som påvirker regnskapet i vesentlig 
grad. 
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KOMMENTARER TIL BUDSJETT FOR 2020 
 
Til orientering for årsmøtet legger styret fram budsjettet for 2020. 
Tallene er vist i kolonnen til høyre i resultatregnskapet. 
 
Drift og vedlikehold 
I posten drift og vedlikehold er det beregnet kr 703 000 til større vedlikehold som 
hovedsakelig omfatter asfaltering av områder som er spesielt nedslitte.  
 
Forsikring 
Forsikringspremien for 2020 har økt til kr 3 420.  
 
Innskuddsrente i OBOS-banken (pr. 1.1.2020) 
Driftskonto 0,15 % p.a 
Sparekonto 1,00 % p.a 
 
Felleskostnader 
I budsjettet har styret tatt hensyn til ovennevnte, samt øvrige prisendringer knyttet til 
produkter og tjenester sameiet anskaffer. Dette danner grunnlaget for foreløpig 
fastsettelse av felleskostnader for 2020. 
 
Budsjettet er basert på en reduksjon av felleskostnadene med kr 200 000 fra 01.01.2020.  
 
For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet.  

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

BDO AS 
Munkedamsveien 45 
Postboks 1704 Vika 
0121 Oslo 
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Uavhengig revisors beretning 
Til årsmøtet i Etterstadkroken Vel 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon 

Vi har revidert årsregnskapet til Etterstadkroken Vel. 

Årsregnskapet består av: 

• Balanse per 31. desember 
2019 

• Resultatregnskap for 2019 
• Noter til årsregnskapet, 

herunder et sammendrag av 
viktige regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening: 

Er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter 
og gir et rettvisende bilde av sameiets finansielle stilling 
per 31. desember 2019, 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 sameiet slik det kreves i lov og forskrift, og har 
overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er 
innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Andre forhold 

Budsjettallene som fremkommer i årsregnskapet er ikke revidert. 

Annen informasjon 

Ledelsen er ansvarlig for annen informasjon. Annen informasjon består av årsrapporten. 

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

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese annen informasjon 
identifisert ovenfor med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom 
annen informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller 
hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. 

Dersom vi, på bakgrunn av arbeidet vi har utført, konkluderer med at disse andre opplysningene 
inneholder vesentlig feilinformasjon, er vi pålagt å uttale oss om dette. Vi har ingenting å 
rapportere i så henseende. 

Styret og forretningsførers ansvar for årsregnskapet 

Styret og forretningsfører (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 
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BDO AS, et norsk aksjeselskap, er deltaker i BDO International Limited, et engelsk selskap med begrenset ansvar, og er en del av det internasjonale nettverket BDO, 
som består av uavhengige selskaper i de enkelte land. Foretaksregisteret: NO 993 606 650 MVA. 

regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig 
for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som 
følge av misligheter eller utilsiktede feil. 

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

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 

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

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

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 selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god 
bokføringsskikk i Norge. 

 
 

BDO AS 
 
Håkon Andersen-Gott 
registrert revisor 
(elektronisk signert) 
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https://penneo.com/validate

Håkon Andersen-gott
Partner
Serienummer: 9578-5998-4-761018
IP: 188.95.xxx.xxx
2020-05-11 06:41:55Z
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ETTERSTADKROKEN VEL 
ORG.NR. 987 529 695, KUNDENR. 5490 

        

RESULTATREGNSKAP 
        

   Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 
   

 
2019 2018 2019 2020 

DRIFTSINNTEKTER: 
Innkrevde felleskostnader 2 1 464 412 1 464 412 1 464 000 1 264 000 
Andre inntekter  3 1 154 380 1 115 772 1 213 000 1 218 000 
SUM DRIFTSINNTEKTER   2 618 792 2 580 184 2 677 000 2 482 000 

        
DRIFTSKOSTNADER: 
Personalkostnader  4 -18 330 -18 363 -18 000 -18 000 
Styrehonorar  5 -130 000 -130 000 -130 000 -130 000 
Revisjonshonorar  6 -8 118 -6 365 -8 000 -8 000 
Forretningsførerhonorar  -21 758 -21 185 -23 000 -23 000 
Konsulenthonorar  7 -20 717 -19 920 -25 000 -25 000 
Drift og vedlikehold  8 -475 022 -266 722 -288 000 -703 000 
Forsikringer   -3 196 -3 057 -3 000 -4 000 
Energi/fyring   -11 861 -6 886 -10 000 -10 000 
TV-anlegg/bredbånd   -1 151 830 -1 123 918 -1 218 000 -1 218 000 
Andre driftskostnader  9 -846 132 -1 004 923 -845 000 -751 000 
SUM DRIFTSKOSTNADER   -2 686 963 -2 601 340 -2 568 000 -2 890 000 

        
DRIFTSRESULTAT     -68 171 -21 156 109 000 -408 000 

        
FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: 
Finansinntekter  10 5 618 2 256 0 0 
RES. FINANSINNT./-KOSTNADER 5 618 2 256 0 0 

        
ÅRSRESULTAT     -62 553 -18 900 109 000 -408 000 

        
Overføringer: 
Fra opptjent egenkapital  -62 553 -18 900   
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ETTERSTADKROKEN VEL 
ORG.NR. 987 529 695, KUNDENR. 5490 

        
BALANSE 

            Note  2019 2018 
EIENDELER 
        
OMLØPSMIDLER 
Restanser på felleskostnader    699 0 
Kortsiktige fordringer   11  296 838 292 807 
Driftskonto OBOS-banken    181 380 204 129 
Sparekonto OBOS-banken    457 748 453 679 
SUM OMLØPSMIDLER       936 665 950 615 

        
SUM EIENDELER         936 665 950 615 

        
EGENKAPITAL OG GJELD 
        
EGENKAPITAL 
Opptjent egenkapital     567 688 630 240 
SUM EGENKAPITAL       567 688 630 240 

        
GJELD 
        
KORTSIKTIG GJELD 
Leverandørgjeld     374 487 32 417 
Skyldige offentlige avgifter  12  -5 510 0 
Annen kortsiktig gjeld     0 287 957 
SUM KORTSIKTIG GJELD       368 977 320 375 

        
SUM EGENKAPITAL OG GJELD     936 665 950 615 

        
Pantstillelse     0 0 
Garantiansvar     0 0 

        
Oslo, 26.04.2020 
Styret i Etterstadkroken vel (signert elektronisk) 
        
        
        Johan Ulleland (/s)  Espen Nagvik (/s) Per Jonas Aasland Lie (/s) 
        
        
        Inger Lomeland (/s)  Helge Moe Fredriksen (/s) Torild Olufsen (/s) 
        
        
        
Johannes Svilosen (/s)  Thom Aadne Nilsen (/s)    
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NOTE: 1 
REGNSKAPSPRINSIPPER 
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god 
regnskapsskikk for små foretak. 
 
INNTEKTER 
Inntektene inntektsføres etter opptjeningsprinsippet. 
 
HOVEDREGEL FOR KLASSIFISERING OG VURDERING AV EIENDELER OG GJELD 
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige 
poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til 
anskaffelseskost. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. 
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdi- 
fallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på 
etableringstidspunktet. Andre varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over 
driftsmidlenes økonomiske levetid. 
 
FORDRINGER 
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for 
avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av 
de enkelte fordringene. 
 
SKATTETREKKSKONTO 
Selskapet har egen separat skattetrekkskonto i OBOS-banken. Innskuddet tilhører 
myndighetene og kan ikke disponeres fritt. 
 

       NOTE: 2 
INNKREVDE FELLESKOSTNADER 
Felleskostnader   

   
1 464 412 

SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER     1 464 412 
    

   
 

NOTE: 3 
ANDRE INNTEKTER 
5407 Viderefakt Get  

   
128 338 

5408 Viderefakt Get  
   

93 045 
5426 Viderefakt Get  

   
143 721 

5434 Viderefakt Get  
   

128 338 
5441 Viderefakt Get  

   
163 630 

5452 Viderefakt Get  
   

211 757 
5463 Viderefakt Get  

   
192 506 

5490 Viderefakt Get  
   

46 522 
5H Viderefakt Get  

   
46 522 

SUM ANDRE INNTEKTER         1 154 380 
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NOTE: 4 
PERSONALKOSTNADER 
Arbeidsgiveravgift   

   
-18 330 

SUM PERSONALKOSTNADER         -18 330 
Det har verken vært ansatte eller lønnsutbetalinger i selskapet gjennom året. Selskapet er 
derav ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. 
Arbeidsgiveravgiften knytter seg til styrehonoraret. 
 

       NOTE: 5 
STYREHONORAR 
Honorar til styret gjelder for perioden 2018/2019, og er på kr 130 000.  
I tillegg har styret fått dekket bevertning for kr 460, jf. noten om andre driftskostnader. 
 

       NOTE: 6 
REVISJONSHONORAR 
Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr 8 118.  

    
   

 
NOTE: 7 
KONSULENTHONORAR 
Tilleggstjenester, OBOS Eiendomsforvaltning AS 

  
-12 517 

Andre konsulenthonorarer  
   

-8 200 
SUM KONSULENTHONORAR         -20 717 

    
   

 

NOTE: 8 
DRIFT OG VEDLIKEHOLD 
Drift/vedlikehold utvendig anlegg  

   
-273 316 

Drift/vedlikehold fellesanlegg  
   

-349 
Drift/vedlikehold heisanlegg  

   
-311 

Drift/vedlikehold brannsikring  
   

-169 829 
Drift/vedlikehold ventilasjonsanlegg 

   
-28 423 

Kostnader dugnader   
   

-2 794 
SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD       -475 022 
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NOTE: 9 
ANDRE DRIFTSKOSTNADER 
Lokalleie    

   
-750 

Container    
   

-72 000 
Skadedyrarbeid/soppkontroll  

   
-24 075 

Vaktmestertjenester   
   

-342 486 
Vakthold    

   
-28 333 

Renhold ved firmaer   
   

-185 434 
Snørydding   

   
-152 648 

Andre fremmede tjenester  
   

-350 
Kontor- og datarekvisita  

   
-2 131 

Trykksaker   
   

-2 900 
Møter, kurs, oppdateringer mv.  

   
-1 450 

Andre kostnader tillitsvalgte  
   

-460 
Andre kontorkostnader  

   
-130 

Telefon/bredbånd   
   

-3 750 
Telefon, annet   

   
-1 904 

Porto    
   

-12 118 
Bank- og kortgebyr   

   
-2 098 

Velferdskostnader   
   

-13 115 
SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER       -846 132 

    
   

 

NOTE: 10 
FINANSINNTEKTER 
Renter av driftskonto i OBOS-banken 

   
850 

Renter av sparekonto i OBOS-banken 
   

4 069 
Renter av for sent innbetalte felleskostnader 

  
699 

SUM FINANSINNTEKTER         5 618 
    

   
 

NOTE: 11 
KORTSIKTIGE FORDRINGER 
Andre forskuddsbetalte kostnader (blir kostnadsført i 2020) 

 
296 838 

SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER       296 838 
Posten "Andre forskuddsbetalte kostnader" inkluderer mottatte, ikke forfalte fakturaer som 
vedrører 2020, med motpost i leverandørgjeld. Utbetaling vil skje i 2020. 
 

       NOTE: 12 
SKYLDIGE OFFENTLIGE AVGIFTER 
Forskuddstrekk   

   
4 100 

Skyldig arbeidsgiveravgift  
   

1 410 
SUM SKYLDIGE OFFENTLIGE AVGIFTER     5 510 
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Annen informasjon om sameiet 

 
Retningslinjer for styrearbeid 
Styret har vedtatt retningslinjer for styrearbeid som klargjør de krav som stilles til de 
tillitsvalgte. Retningslinjene omhandler styreansvar knyttet til forvaltning av økonomiske 
verdier, habilitet, taushetsplikt, honorering og håndtering av utbetalinger. 
 
Forsikring 
Sameiets eiendommer er forsikret i IF SKADEFORSIKRING(35704) med polisenummer 
565767. Forsikringen dekker bygningene og fellesareal. Oppstår det skade, skal 
medlemmet 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 sameiets forsikring brukes, kan medlemmet belastes hele eller deler av 
egenandelen dersom forholdet ligger innenfor medlemmets ansvar. 
Det enkelte medlem må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre. 
 
HMS – Helse, miljø og sikkerhet 
Internkontroll innebærer at sameiet 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. Har 
sameiet 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. 
 
Avtale om leveranse av elektrisk kraft OBOS har fremforhandlet en kraftavtale med 
Entelios (tidl.LOS) på vegne av selskapene forvaltet av OBOS. Etterstadkroken vel er 
tilsluttet avtalen med kraftleveranse til våre fellesanlegg. 
 
Bruk av parkeringskort (fra des. 2019) 
- Blått kort er delt ut til alle medlemmer. Det er gjesteparkeringskort som gir gjester rett til 
å parkere på gjesteparkeringen i 24  48 timer. Gjester har 20 min til å hente kort hos den 
man skal besøke. 
Ved salg av bolig skal kortet overdras til ny eier. 
Beboere har anledning til å parkere 20 min på indre område for av- og pålessing. 
 
- Orange kort er håndverkskort som kan lånes hos styret i sameie/borettslaget. Det gir 
håndverkere rett til å parkere på indre område. Det kan ikke brukes på gjesteparkeringen. 
 
Større vedlikehold og rehabilitering 
2019  Montert ny bom mellom  7CD/7EF 


