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INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE I SAMEIET ETTERSTADKROKEN 5H, OSLO 

 
 
 
Det innkalles med dette til ordinært sameiermøte i Sameiet Etterstadkroken 5H 
 
 

Onsdag 14. mars 2012 kl 18.00 
 
 

i møtelokalene i 2. etasje hos Enqvist Eiendom AS i Konghellegt 3, Oslo 
 
 
 

Følgende saker skal behandles: 
 
1. Konstituering 

• Registrering av møtedeltagere og godkjenning fullmakter 
• Valg av møteleder og møtereferent 
• Godkjenning av innkalling og saksliste 
• Valg av 1 sameier til å underskrive protokollen sammen med møteleder 

2. Styrets beretning for 2011 
3. Årsregnskap og revisjonsberetning for 2011 
4.    Fastsettelse av styrets honorar for 2011  
5.   Forslag fra styret 

a) Forslag om endring av vedtektenes § 3 
b) Forslag om endring av husordensreglene   

6.    Budsjettforslag 2012, herunder fastsettelse av fellesutgifter 
7.   Valg av styreleder og styremedlemmer 
8.    Valg av styremedlem og varamedlem til Etterstadkroken Vel og Garasjelag 
 
 
 

Oslo, 29 februar 2012 
for styret i Sameiet Etterstadkroken 5H 

ENQVIST EIENDOMSDRIFT  AS 

 
Bjørn Pedersen 

Aut regnskapsfører/forretningsfører 
 

 
I sameiermøtet har sameierne stemmerett med en stemme for hver seksjon de eier. Sameieren 
har rett til å møte ved fullmektig. 
 
 Vedlagt følger: 
• Styrets beretning for 2011 
• Årsregnskap 2011 og budsjett 2012, revisjonsberetning  
• Forslag om endring av vedtekter og husordensregler 
• Fullmaktsskjema 
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STYRETS BERETNING FOR 2011 
 
1. STYRET 

Styret har i perioden bestått av: 
 

Styreleder  :  Terje Næss   valgt i 2011 for 2 år 
Styremedlem  : Berit Knudsen   valgt i 2010 for 2 år 
Styremedlem  : Trine Nesland   valgt i 2010 for 2 år 
 
Varamedlem  : Geir Dorp   valgt i 2011 for 2 år 
  

 
Valgkomiteen har bestått av: Petra Bolset og Ronny Gydar 

 
 Sameiets medlem til Etterstadkroken Vel og til Garasjet har vært Terje Næss med Geir 

Dorp som varamedlem  
 
2. GENERELT OM SAMEIET 

 Eiendommen 
Selskapet er et registrert boligsameie i Oslo og består av 1 bygning med 29 
boligseksjoner. Sameiet er organisert etter de bestemmelser som følger av 
eierseksjonsloven, og har til formål å ivareta sameiernes fellesinteresser og 
administrasjon av eiendommen. 

 
Selskapet eier tomten gnr 135, bnr 51 i Oslo.  
 
Selskapet er registrert i Brønnøysund med organisasjonsnummer 984 069 596. 
 
Sameiet har ingen ansatte. 
 
Sameiet tilstreber lik fordeling mellom kjønnene i styret som for tiden består av 2 kvinner 
og 1 mann. 
 
Styret har ikke kjennskap til at virksomheten forurenser det ytre miljøet utover det som er 
vanlig for tilsvarende boligselskaper. 
 
Forretningsførsel og revisjon  
Forretningsførselen er utført av Enqvist Eiendomsdrift AS i samsvar med kontrakt.  Vår 
kontaktperson hos forretningsfører er forretningsfører Bjørn Pedersen som treffes på 
telefon 22 80 95 95. 

 
Sameiets revisor er BDO. 

 
 Takster og forsikringer 

Sameiet er forsikret hos Gjensidige Forsikring. Forsikringen er en fullverdidekning med 
en fullverditakst på kr 78 942 614,-. Egenandelen er kr 6 000,-. Ved naturskade er 
egenandelen kr. 8 000. Avtalenummeret er 77444284. 
 
Forsikringen omfatter også bygningsmessige endringer som den enkelte sameier gjør 
inne i boligen, men ved betydelig standardheving som vil påvirke fullverdigrunnlaget, må 
selskapet varsles. 
 
Den enkelte sameier må selv sørge for egen innboforsikring som dekker innbo og 
løsøre, idet dette ikke er omfattet av sameiets forsikring. 
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Skader skal meldes av den enkelte direkte til Gjensidige Forsikring på telefon 03100.  
Styret skal informeres så raskt som mulig. 
 
HMS 
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten  
(Internkontrollforskriften) ble fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996 med virkning fra 1. 
januar 1997. 
 
Boligselskap er definert som virksomhet og skal derfor ha internkontrollvirksomhet. Dette 
omfatter blant annet kontrollsystem og oppfølging av brannvern, byggherreforskrifter ved 
bygge-/anleggsarbeid, lekeplasser og med elektrisk anlegg og elektrisk utstyr hvor 
fordeling av ansvar er gitt slik tolkning: Boligselskapet er ansvarlig for at det elektriske 
anlegget og utstyret i fellesarealet til enhver tid er i orden. I forhold til anlegg og utstyr i 
den enkelte boenhet er det styrets plikt å gjøre eier, og/ eller bruker av den enkelte 
leilighet oppmerksom på det ansvar som de har for å holde elektrisk utstyr i orden etter 
gjeldende lov og forskrift. 
 
Brannsikringsutstyr 
I henhold til forskriftene skal det være installert røykvarsler og brannslokkingsapparat 
eller brannslange i alle leilighetene. Eier/beboer har ansvaret for at utstyret er til stede og 
fungerer. Dersom utstyret er defekt må eier sørge for at det byttes omgående. 

 
Flere av beboerne har i løpet av året opplevd at røykvarsleren i leiligheten har begynt å 
pipe kraftig. Dette skyldes at backup batteriet har gått tomt for strøm, og for å stoppe 
alarmen har det vært nødvendig å fjerne batteriet. I henhold til bruksanvisningen er 
batteriet kun til backup dersom strømmen går, og har normalt en levetid på 5 år når det 
ikke har vært strømbrudd. Styret vil derfor anbefale alle beboerne å skifte batteriet 
regelmessig slik at man ikke opplever falsk alarm som følge av flatt batteri. Det er 
forøvrig viktig å kontrollere at det nye batteriet er i orden, da gamle batterier kan ha 
redusert effekt. 
Merk forøvrig at denne røykvarsleren ikke er koblet til fellesanlegget, men gjelder kun i 
den enkelte leilighet. Det er en egen detektor, normalt montert i inngangspartiet til 
leiligheten, som er koblet til felles brannsentral. 
 

 
Ligningsoppgaver for 2011 
Ligningsoppgaver med oversikt over finanskostnader, bankinnskudd, eiendeler og gjeld i 
henhold til den enkelte sameierbrøk, ble sendt sameierne den 31.01.2012, og er 
rapportert til offentlig myndighet i henhold til gjeldende bestemmelser.   
 
 

3. EIERSKIFTER 

Eierskifter i 2011: 
Seksj Selger     Kjøper     Dato 

   28 Trond Rue    Ragnhild Skari og Rikard Høgmo 01.02 
 
 
4. STYRETS ARBEID    

 Styret har gjennom året hatt 9 styremøter, og løpende kontakt via telefon og epost med 
hverandre, forretningsfører og sameierne. Samarbeidet har vært upåklagelig. Det er 
distribuert 2 beboerinformasjonsskriv, ett i mai og ett i desember. 

 
Høsten 2011 meldte styret sameiet inn i Huseiernes Landsforbund. 
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Styret har ila. året malt heisdørene, da disse hadde en del overflateslitasje. Det har også 
vært gjennomført vedlikehold på ytterdøren. Styret vil minne om at ytterdøren ikke er en 
karusell, og ber alle beboere passe på at den ikke benyttes til slike formål. 
 
Infratek har gjennomført kontroll av el-anleggene i blokka og i alle leilighetene. Det ble 
ikke påpekt feil eller mangler på fellesanlegget. Eventuelle feil inne i den enkelte leilighet 
utbedres av den enkelte sameier. 
 
Styreleder Terje Næss har vært Etterstadkroken 5 H`s representant i Etterstadkroken vel 
og garasjelag. Velet har ila. året blant annet gjennomført utbedring av garasjene. 
Sameierne oppfordres til å delta på generalforsamlinger og engasjere seg i arbeidet i 
velet og garasjelaget. 
 
Det er gjennomført en felles dugnad med de øvrige sameiene/borettslagene i 
Etterstadkroken. Det ble også invitert til og gjennomført sosialt samvær utenfor blokka 
23. juni. 
 
Det ble utført boning av gulvene og nedvasking av veggene i oppgangen før jul. 
 
Styret minner om at Husordensreglene for Etterstadkroken 5 H skal følges. 
Husordensreglene er slått opp på veggen ved postkassene. 
 
 

5. ANNEN INFORMASJON 
 

Kommunale avgifter. 
Kommunale avgifter for 2011 utgjorde kr 130 169,- inkl. mva. Avgiftene for 2012 er 
budsjettert til kr 135 000. Kommunen har varslet en reduksjon av renovasjonsavgiften på 
3 %, men avgiften for vann og avløp skal økes med 9 %.  

  
Renter 
Ved årsskiftet utgjorde renten på innestående beløp 2,90 % på den ordinære 
driftskontoen. På høyrentekontoen er renten 3,0 %. 
 

  
6. KOMMENTARER TIL REGNSKAPET  

Resultatregnskapet for 2011 viser et overskudd på kr 87 895. 
 

Revisors honorar for siste regnskapsår gjelder ordinær revisjon av regnskapet. 
Honoraret er dekket etter regning, og fremkommer i note 7 i resultatregnskapet. 
 
Etter styrets oppfatning gir resultatregnskapet og balansen m/noter er rettvisende bilde 
av sameiets stilling og drift ved årsskiftet. Styret er heller ikke kjent med at det er inntrådt 
forhold etter årsskiftet som ikke er hensyntatt i årsoppgjøret, og som er viktig for å 
bedømme selskapets resultat og stilling.  

 
Forutsetningen for fortsatt drift er til stede, og regnskapet er satt opp under denne 
forutsetning. 
 
Styret foreslår at årets overskudd kr 87 895 overføres egenkapitalen. 
 
Restanse fellesutgifter 
Inngangen av fellesutgifter er god. Ved årsskiftet var det ingen restanser. Eventuelle 
purringer blir foretatt ca den 20 hver måned og styret får kopi av purrelistene.   
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RESULTATREGNSKAP FOR 2011  

Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett

2011 2011 2010 2012

2 Andel fellesutgifter 620 784 620 761 563 694 664 116
3 Andre inntekter 0 0 92 311 0

Sum driftsinntekter 620 784 620 761 656 005 664 116
1
1

4 Personalkostnader 27 384 27 384 25 102 31 948
 Kommunale avgifter 130 169 133 000 113 394 135 000
5 Vedlikehold 53 446 90 500 121 470 95 500
6 Driftskostnader 229 134 227 000 301 479 251 000
7 Honorarer 42 531 44 000 41 848 44 500

Forsikringer 67 653 68 000 66 336 73 000
8 Andre kostnader 2 451 7 000 1 649 8 000

1
Sum driftskostnader 552 769 596 884 671 278 638 948

1
1

Driftsresultat 68 015 23 877 -15 273 25 168
1

9 Renteinntekter 19 880 5 000 4 495 9 000
10 Rentekostnader 0 0 8 0

1

Regnskap 2011

1
Netto finansresultat 19 880 5 000 4 487 9 000

1
Årets resultat 87 895 28 877 -10 786 34 168

1
Overføringer: 1
Overført til annen egenkapital 87 895

1
Sum overføringer 87 895

Regnskap 2011
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Spesifikasjon til regnskapet for 2011

1 Regnskapsprinsipper
Generelt

RS RS

Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett

2011 2011 2010 2012

2 Andel fellesutgifter 1 1 1 1

### Andel fellesutgifter 620 784 620 761 563 694 664 116

1 1 1 3

3 Andre inntekter 0 0 1 0

### Andre inntekter 0 0 92 311 0

Sum 0 0 92 311 0

1 1

4 Personalkostnader 1 1 1 1

### Styrehonorar 24 000 24 000 22 000 28 000

### Arbeidsgiveravgift 3 384 3 384 3 102 3 948

Sum 27 384 27 384 25 102 31 948

Sameiet har ingen ansatte og har dermed ikke krav om OTP

Det er ikke gitt lån til styremedlemmer.

1 1

Vurderingsregler

Kortsiktige fordringer/gjeld er vurdert til laveste/høyeste av pålydende og virkelig verdi

Regnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapsloven og god regnskapsskikk i Norge.  

Regnskapet bygger på historisk kost-prinsippet.  Inntekter er inntektsført når de er opptjent.  

Kostnader sammenstilles med og kostnadsføres med tilhørende inntekt.  Regnskapet er satt opp 

basert på fortsatt drift.

1 1

5 Vedlikehold 1 1 1 1

### Vedlikehold bygning - utvendig 1 880 10 000 0 10 000

### Vedlikehold utearealer 516 2 000 610 2 000

### Vedl bygn-innvendig 0 10 000 0 10 000

### Vedlikehold heiser 51 050 40 000 37 141 50 000

### Vedl. nøkler, låser etc. 0 1 000 0 1 000

### Vedlikehold VVS 0 5 000 26 250 5 000

### Skader, lekkasjer, egenandel forsikring 0 0 6 000 0

### Vedlikehold elektro 0 7 500 822 7 500

### Vedlikehold ventilasjon 0 0 0 0

### Vedlikehold brannvern - ventilasjon 0 5 000 50 648 5 000

### Vedlikehold diverse 0 10 000 0 5 000

Sum 53 446 90 500 121 470 95 500

1 1

6 Driftskostnader 1 1 1 1

### El-strøm til fellesarealer 31 210 30 000 25 074 35 000

### Renhold 43 845 42 000 41 275 45 000

### Annen renovasjon 0 0 108 753 0

### Fellesutgifter sameiet 96 670 95 000 70 623 108 000

### Porto og kopiering 2 228 5 000 4 648 3 000

### Kabel-TV 55 181 55 000 51 107 60 000

Sum 229 134 227 000 301 479 251 000

Regnskap 2011 - Noter
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Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett

2011 2011 2010 2012

1 1

7 Honorarer 1 1 1 1

### Revisjon 6 531 8 000 6 348 8 000

### Forretningsførsel 36 000 36 000 35 500 36 500

Sum 42 531 44 000 41 848 44 500

Revisjonshonoraret gjelder i sin helhet revisjon av sameiets regnskap.

8 Andre kostnader 1 1 1 1

### Kontingenter 445 0 0 1 000

### Bankomkostninger 1 138 2 000 1 347 2 000

### Øvrige driftskostnader 868 5 000 302 5 000

Sum 2 451 7 000 1 649 8 000

1 1

9 Finansinntekter 1 1 1 1

### Andel renteinnt. Etterstadkr. Vel 231 0 54 0

### Renteinntekter bank 5 713 5 000 4 441 9 000

### Andre finansinntekter 13 936 0 0 0

Sum 19 880  5 000  4 495  9 000

1 1

10 Finanskostnader 0 0 1 0

### Andel renteutgifter Etterstadkroken Vel 0 0 8 0

Sum 0 0 8 0

1 1 3

11 Andre fordringer 1 1 111 Andre fordringer 1 1 1

### Andel oml midler Etterstadkr Vel 7 239 11 110  

Sum 7 239 11 110  
1 1 3

12 Kasse / bank 1 1 1

### Driftskonto DnB 253 557 164 064 124 456

### Høyrentekonto 112 403 109 317 112 403

Sum 365 960 273 381 236 859

1 1 1 3

13 Annen kortsiktig gjeld 1 1 1

### Andel gjeld Etterstadkroken Vel 2 497 3 385  

Sum 2 497 3 385  

14 Garantiansvar Med en andel på 8,1 % er sameiet solidarisk

ansvarlig for gjelden i Sameiet Etterstadkroken Vel.

Regnskap 2011 - Noter







Styret fremmer følgende saker til årsmøtebehandling: 
 

1. Forslag om endring i vedtektene: 
Med bakgrunn i sameiets problemer med enkelte fremleietakere, ønsker styret en 
vedtektsendring slik at fremleietakere må godkjennes av styret før kontrakt om fremleie 
kan inngås. Årsmøtet bes gi sin tilslutning til følgende endring i vedtektenes § 3: 
 

"Den enkelte sameier har rettslig råderett over sin seksjon. De andre sameierne har 
likevel panterett i seksjonen for krav mot sameieren for et beløp som svarer til 
folketrygdens grunnbeløp, jfr eierseksjonsloven § 25. 
 
Der sameier beslutter å fremleie sin seksjon, skal ny(e) beboer(e) godkjennes av 
styret før fremleie kan iverksettes." 

 
Dersom årsmøtet gis sin tilslutning til endringen, vil styret iverksette innehenting av 
skriftlig samtykke til endringen fra samtlige sameiere. 

 
2. Forslag om endring i husordensregel nr. 4 om trappeoppganger 
Styret vil tilpasse omfanget av regel nr. 4, og også fastsette regler for hvordan 
postkasseområdet skal se ut. Årsmøtet bes gi sin tilslutning til følgende nye tittel og tekst: 

 
Ny tittel: 

"4. FELLESAREALER" 
Ny tekst: 

"Vask av fellesarealer settes ut til firma/privatpersoner. Ingen må sette fra seg 
personlige eiendeler/gjenstander i felles trapperom eller ganger. Inngangsdør, dør til 
garasje og inngangsdør til kjellerboder skal alltid være låst. 

 
Det er ikke tillatt å klistre håndskrevne eller på annen måte hjemmelagde 
navnelapper på postkassene. Postkasseskilt skal være i hard plast med hvit bakgrunn 
og sort skrift. Dersom man ikke ønsker å motta uadressert reklame, skal man kun 
benytte klistremerke om dette fra Posten, og merket skal plasseres i postkassens 
øvre høyre hjørne. Navnelapper og klistremerker som ikke er iht. disse 
bestemmelsene, vil bli fjernet. Det er sameiers ansvar å påse at eventuelle leietakere 
er kjent med og retter seg etter disse bestemmelsene." 

 
3. Forslag om endring i husordensregel nr. 5 om søppel 
Styret vil tilpasse regel nr. 5 til ny søppelsituasjon. Årsmøtet bes gi sin tilslutning til 
følgende nye tekst: 

"Søppel legges i lukkede poser og kastes i søppelbrønnene. Det er separate 
søppelbrønner for avfall, papir og glass. Det er ikke tillatt å plassere restavfall, 
papiravfall eller andre eiendeler som skal kastes, ved siden av søppelbrønnene." 

 
4. Forslag om endring i husordensregel nr. 6 om grilling 
Styret vil tilpasse regel nr. 6 slik at denne samsvarer med sameiets fokus på 
brannsikkerhet. Årsmøtet bes gi sin tilslutning til følgende nye tekst: 

"Det er kun tillatt å bruke elektrisk grill eller gassgrill. Kullgrill er ikke tillatt da røyken 
fra disse kan være til sjenanse for andre beboere. Gassbeholdere skal ikke under 
noen omstendighet oppbevares innendørs i leilighet, garasje eller bod pga. 
eksplosjonsfaren." 

 
5. Orienteringssak om HMS 
Styret har utarbeidet dokumentasjon av rutiner for HMS-arbeid som vil bli benyttet i 
arbeidet med helse, miljø og sikkerhet i 2012. Sameiere og beboere er velkomne til å 



komme med innspill til dette arbeidet. Styret vil blant annet dele ut et avviksmeldeskjema 
som alle beboere kan benytte for å melde inn avvik til styret. 
 
6. Orienteringssak om vedlikehold 
Styret vil i 2012 ha fokus på vedlikehold, og vil utarbeide en vedlikeholdsplan for 
Etterstadkroken 5 H. Sameiere og beboere er velkomne til å komme med innspill til dette 
arbeidet. 
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HENSYN OG SAMARBEID ER TIL BESTE FOR ALLE! 

 

HUSORDENSREGLER 
 

FOR 
 

EIERSEKSJONSSAMEIET ETTERSTADKROKEN 5 H 
 

Tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 30. april 2002 
Endret på sameiermøte 20. mars 2003 
Endret på sameiermøte 14. mars 2012 

 
 
1. FORMÅL 
Husordensreglene skal sikre beboernes trivsel og regulere forhold som kan være til 
sjenanse for andre, samt skape et godt bomiljø hvor alle kan trives og føle seg trygge. 
 
2. GENERELT 
Beboerne i sameiet plikter å følge bestemmelsene i husordensreglene. Eier av leilighet er 
ansvarlig for at reglene blir overholdt av alle medlemmer i husstanden, av fremleietaker og 
av andre personer som er gitt tilgang til leiligheten eller eiendommen for øvrig. 
 
Eier er erstatningspliktig for enhver skade som oppstår som følge av overtredelse av 
ordensreglene eller annen mangel på aktsomhet forårsaket av ovennevnte personer. 
 
Hvis eier ikke oppfyller sine forpliktelser iht. disse bestemmelser, kan sameiets styre ved 
alvorlige og/eller gjentatte brudd forlange at beboer flytter på 3 – tre – måneders varsel. 
 
2. RO OG ORDEN 
Det skal være ro mandag til lørdag mellom kl 22:30 og kl 07:00 (09:00 på lørdager). På 
søndag/helligdag skal det være ro. Skal det avholdes selskaper, med musikk og lignende, 
skal beboerne i tilstøtende leiligheter varsles på forhånd. 
 
4. FELLESAREALER 
Vask av fellesarealer settes ut til firma/privatpersoner. Ingen må sette fra seg personlige 
eiendeler/gjenstander i felles trapperom eller ganger. Inngangsdør, dør til garasje og 
inngangsdør til kjellerboder skal alltid være låst. 

 
Det er ikke tillatt å klistre håndskrevne eller på annen måte hjemmelagde navnelapper på 
postkassene. Postkasseskilt skal være i hard plast med hvit bakgrunn og sort skrift. Dersom 
man ikke ønsker å motta uadressert reklame, skal man kun benytte klistremerke om dette 
fra Posten, og merket skal plasseres i postkassens øvre høyre hjørne. Navnelapper og 
klistremerker som ikke er iht. disse bestemmelsene, vil bli fjernet. Det er sameiers ansvar å 
påse at eventuelle leietakere er kjent med og retter seg etter disse bestemmelsene. 
 
5. SØPPEL 
Søppel legges i lukkede poser og kastes i søppelbrønnene. Det er separate søppelbrønner 
for avfall, papir og glass. Det er ikke tillatt å plassere restavfall, papiravfall eller andre 
eiendeler som skal kastes ved siden av søppelbrønnene. 
 
6. GRILLING 
Det er kun tillatt å bruke elektrisk grill eller gassgrill. Kullgrill er ikke tillatt da røyken fra disse 
kan være til sjenanse for andre beboere. Gassbeholdere skal ikke under noen omstendighet 
oppbevares innendørs i leilighet, garasje eller bod pga. eksplosjonsfaren. 
 
7. DYREHOLD 
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HENSYN OG SAMARBEID ER TIL BESTE FOR ALLE! 

 

Alminnelig dyrehold (huder og katter) er tillatt. Hunder skal alltid være i bånd i ganger og 
øvrige fellesarealer. 
 
8. MELDINGER OG HENVENDELSER 
Henvendelser til styret angående husordensreglene skal skje skriftlig. Anonyme 
henvendelser behandles ikke. 
 
9. GYLDIGHET OG SUPPLERENDE BESTEMMELSERDisse reglene trer i kraft med 
virkning fra 1. desember 2001 og kan bare endres av sameiermøtet. Styret kan gi 
supplerende bestemmelser, men disse må godkjennes av første ordinære sameiermøte for 
å ha gyldighet utover styreperioden. 
 
10. PARKERING 
Maks tillatt parkeringstid utenfor blokken er 10 minutter. 


