
SAMEIET ETTERSTADKROKEN 5H

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE I SAMEIET ETTERSTADKROKEN
5H, OSLO

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

Mandag 18. mars 2013 kl. 18.00

i møtelokalene i 4. etasje hos Enqvist Eiendomsdrift 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

Styrets beretning for 2012
Arsregnskap og revisjonsberetning for 2012
Fastsettelse av styrets honorar for 2012
Forslag
Budsjettforslag 2013, herunder fastsettelse av fellesutgifter
Valg av styreleder og styremedlemmer
Valg av styremedlem og varamedlem til Etterstadkroken vel og garasjelag

Oslo, 4 mars 2013
for styret i Sameiet Etterstadkroken 5H

ENQVIST EIENDOMSDRIFT AS

Aip4A4

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 2012
Arsregnskap 2012 og budsjett 2013, revisjonsberetning
Fullmaktsskjema
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ÅRSBERETNING FOR 2012

STYRET

Styret har i perioden bestått av:

Styreleder Terje Næss valgt i 2011 for 2 år
Styremedlem Berit Knudsen valgt i 2012 for 2 år
Styremedlem Trine Nesland valgt i 2012 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 garasjelag har vært Terje Næss,
med Geir Dorp som varamedlem

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 82 965 168,-. Forsikringen dekker
brann-, vann- og innbruddsskader, glasskade i boenhet, naturskade,
huseieransvar, rettshjelp, styreansvar og lovbestemt yrkesskade-/sykdom for
tilfeldige, ikke fast ansatte arbeidstakere. Egenandelen er kr 6 000, ved
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glasskade kr 2 000. 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.

Skader skal meldes av den enkelte direkte til Gjensidige Forsikring på telefon
03100, og styret skal samtidig informeres.

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 arbeide systematisk med
internkontroll. Dette omfatter blant annet etablering og implementering av
kontrollsystem, blant annet i brannvernsammenheng, byggherreansvar ved
bygge-/anleggsarbeid, og kontroll av elektrisk anlegg og elektrisk utstyr med
utgangspunkt i at boligselskapet er ansvarlig for at det elektriske anlegget og
utstyret i fellesarealet til enhver tid er i orden. Når det gjelder anlegg og utstyr i
den enkelte boenhet, skal styret gjøre eier og/eller beboer av den enkelte leilighet
oppmerksom på det ansvaret de har for å holde elektrisk utstyr i orden etter
gjeldende lovverk.

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 backupbatteriet 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 2012
Ligningsoppgaver med oversikt over finanskostnader, bankinnskudd, eiendeler
og gjeld utarbeidet på bakgrunn av sameierbrøken, ble sendt sameierne
31.01.2013, og er rapportert til offentlig myndighet i tråd med gjeldende lovverk.
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EIERSKIFTER

Eierskifter:
Seksj Selger Kjøper Dato
20 Nina Kyllo og Kjetil Bårdsnes Magne Nordås og Inger Marie

Brinchmann 01 04 12
23 Eivind T Skogseide Jan Kristian Keller 01 02 13

STYRETS ARBEID

Styret har gjennom året hatt 9 styremøter og løpende kontakt via telefon og e-
post med hverandre, forretningsfører og sameierne. Samarbeidet har vært
upåklagelig. Det ble distribuert ett beboerinformasjonsskriv i april og ett i
desember.

Styret har behandlet mange saker i løpet av året, og har hatt særlig
oppmerksomhet på vedlikeholds- og HMS-arbeidet. I januar sjekket vaktmester
alle rekkverk i oppgangen og festet de rekkverkene som ikke satt skikkelig fast. I
juli hadde vi en vannskade i 1. etasje forårsaket av voldsomt uvær. Skaden ble
utbedret i regi av forsikringsselskapet vårt. Etter denne skaden, ble det også
gjennomført befaring av taket. I oktober/november foretok firmaet Power Clean
en omfattende rens av vannrørene og ventilasjonen i hele blokka. Power Clean
fant ingen feil i rørsystemet vårt, men et par leiligheter hadde feil tilkoblede vifter
på kjøkkenet. Styret følger opp dette med eierne av leilighetene dette gjelder.

I april delte styret ut varslingsskjema for avvik sammen med
beboerinformasjonen. Alle beboere og sameiere oppfordres til fortløpende å
melde fra til styret dersom noe ikke er som det skal i blokka. I desember
utarbeidet styret en branninstruks som ble delt ut til alle sameiere og beboere.
Instruksen er også slått opp ved siden av brannskapet i inngangsetasjen. Styret
ber alle beboere og sameiere sette seg inn i branninstruksen, og sørge for at alle
som bor i leilighetene er kjent med instruksens innhold.

Styreleder Terje Næss har vært Etterstadkroken 5 Hs representant i
Etterstadkroken vel og garasjelag. Sameierne oppfordres til å delta på
generalforsamlinger og engasjere seg i arbeidet i velet og garasjelaget.

Det ble gjennomført en felles dugnad med de øvrige sameiene/borettslagene i
Etterstadkroken i mai. Styret inviterte til sosialt samvær utenfor blokka 23. juni,
men dette måtte vi dessverre avlyse pga. dårlig vær.

Styret minner om at husordensreglene for Etterstadkroken 5 H skal følges av alle
beboere. Husordensreglene er slått opp på veggen ved postkassene.
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