
INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE I
SAMEIET ETTERSTADKROKEN 5 H I OSLO

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

Tirsdag 11. mars 2014 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 2013
Årsregnskap og revisjonsberetning for 2013
Fastsettelse av styrets honorar for 2013
Budsjettforslag 2014, herunder fastsettelse av fellesutgifter
Valg av styreleder og styremedlemmer
Valg av styremedlem og varamedlem til Etterstadkroken vel og garasjelag

Oslo, 25. februar 2014
for styret i Sameiet Etterstadkroken 5 H

ENQVIST EIENDOMSDRIFT AS

irt4
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 2013
Årsregnskap 2013 og budsjett 2014, revisjonsberetning
Fullmaktsskjema
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ÅRSBERETNING FOR 2013

STYRET

Styret har i perioden bestått av:

Styreleder Terje Næss valgt i 2013 for 1 år
Styremedlem Berit Knudsen valgt i 2012 for 2 år
Styremedlem Trine Nesland valgt i 2012 for 2 år

Varamedlem Geir Dorp valgt i 2013 for 1 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.

Sameiet driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter,

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 83 794 604,-. 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 etablering og implementering av kontrollsystem,
blant annet i brannvernsammenheng, byggherreansvar ved bygge-
/anleggsarbeid, samt kontroll av elektrisk anlegg og elektrisk utstyr.
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 av den enkelte leilighet oppmerksom på det ansvaret de har
for å vedlikeholde elektrisk utstyr 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. Lukkearmen som er påmontert døren inn til
leiligheten fra oppgangen skal ikke monteres av, da dens funksjon er å sørge for
at døren er lukket hvis det begynner å brenne på den ene eller den andre siden
av døren.

Ligningsoppgaver for 2013
Ligningsoppgaver med oversikt over finanskostnader, bankinnskudd, eiendeler
og gjeld utarbeidet på bakgrunn av sameierbrøken, ble sendt sameierne
31.01.2014, og er rapportert til offentlig myndighet i tråd med gjeldende lovverk.

3. EIERSKIFTER

Eierskifter:
Seksj Selger Kjøper Dato
3 Paulina Contreras og Purisima Monica Maria og Bjørn Helge

Araya Calderon Engesveen 02.05.13
18 Leif Syversen Sami Toivanen 01.06.13
1 Andre Nilsen lbenholt og Torill

lbenholt Lars Nygren 01.12.13
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4. 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
november. Nettsidene ble oppdatert med jevne mellomrom med diverse
informasjon.

Styret har behandlet flere saker i løpet av året, og har særlig hatt
oppmerksomheten rettet mot vedlikeholds- og HMS-arbeidet:

Vernerunde ble gjennomført 15. april, og fulgt opp i september.
Ytterdøren har hatt perioder med fusk i hele 2013. I november ble pumpen
byttet fordi den begynte å lekke olje. Styret fortsetter å følge med på
døren, og bestiller service igjen hvis det blir nødvendig.
Heisen har hatt jevnlig vedlikehold gjennom året. I november 2013 ble
heismekanismene oljet etter at beboere meldte fra om tiltakende støy fra
heisen.

Det er ikke oppdaget alvorlige HMS-avvik eller andre avvik i 2013. Styret
fortsetter vedlikeholdsarbeidet i 2014.

Styret har i 2013 opprettet en instruks for kontroll og salg av nøkkelbrikker til
inngangsdøren vår, og vil følge opp dette videre i 2014. Hensikten er å forsøke å
redusere innbrudds- og skaderisikoen som følger av at nøkkelbrikker kommer på
avveie.

Styreleder Terje Næss har vært Etterstadkroken 5 Hs representant i
Etterstadkroken vel og garasjelag. Han ble også valgt til leder av velet i juni 2013.

Det ble gjennomført en felles dugnad med de andre sameiene og borettslagene i
Etterstadkroken i mai. Styret inviterte til sosialt samvær utenfor blokka 22. juni,
og flere beboere deltok selv om det var litt kjølig i været.

ANNEN INFORMASJON

Kommunale avgifter.
Kommunale avgifter for 2013 utgjorde kr 144 933,- inkl. mva. Avgiftene for 2014
er budsjettert til kr 152 000. Kommunen har varslet en økning av
renovasjonsavgiften på 8 %, og avgiften for vann og avløp skal økes med 3,5 %.

Renter
Ved årsskiftet utgjorde renten på innestående beløp 2,55 % på den ordinære
driftskontoen. På høyrentekontoen er renten 2,5 %.

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET

Resultatregnskapet for 2013 viser et overskudd på kr 62 343.

Revisors honorar for siste regnskapsår gjelder ordinær revisjon av regnskapet.
Honoraret er dekket etter regning, og fremkommer i note 6 i resultatregnskapet.
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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 62 343 overføres egenkapitalen.

Restanse fellesutgifter
Inngangen av fellesutgifter er god. Ved årsskiftet var det kun en restanse på
kr 2 046. Eventuelle purringer blir foretatt omkring den 20. hver måned. Styret får
kopi av purrelistene.

7. BUDSJETT 2014

Vedlagt følger styrets forslag til budsjett. Budsjettet viser et overskudd på
kr 25 476 og forutsetter ingen endring av fellesutgiftene.

For nærmere detaljer viser vi til vedlagte spesifikasjon.

Oslo, 20. februar 2014

liwrcyftu/G(GUed
Terje NæssBerit Knudsen Trine Nesland
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