
 SAMEIET 

 ETTERSTADKROKEN 5 H 

 ORDINÆRT ÅRSMØTE 2020 



 

 

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 
 

Det innkalles med dette til ordinært årsmøte i sameiet Etterstadkroken 5 H  
  

Tirsdag 10. mars 2020 kl. 18.00  
 

i møtelokalene i 4. etasje hos Enqvist Eiendomsdrift AS i Konghellegt 3, Oslo  
 

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

  
Følgende saker skal behandles:  

  
1. Styrets årsrapport for 2019  
2. Årsregnskap og revisjonsberetning for 2019  
3. Fastsettelse av styrets honorar for 2019  
4. Budsjettforslag 2020, herunder fastsettelse av andel felleskostnader  
5. Valg av styreleder og styremedlemmer 
6. Valg av styremedlem og varamedlem til Etterstadkroken vel og garasjelag, samt 

valg av fullmektig til Etterstadkroken Vel 
  

Oslo, 27. februar 2020 
 

for styret i sameiet Etterstadkroken 5 H 
ENQVIST EIENDOMSDRIFT AS 

 
Per Erik Muland 

Forretningsfører 
  

I årsmøtet har seksjonseierne stemmerett med en stemme for hver seksjon de eier. 
Seksjonseieren har rett til å møte ved fullmektig.  
  
 Vedlagt følger:  
• Styrets årsrapport for 2019  
• Årsregnskap 2019 og budsjett 2020, revisjonsberetning   
• Fullmaktsskjema 
  



STYRETS ÅRSRAPPORT FOR 2019 

1. STYRET
Styret har i perioden bestått av:

 Styreleder :  Helge Moe Fredriksen valgt i 2019 for 2 år
Styremedlem :  Magne Nordås  valgt i 2019 for 1 år
Styremedlem : Usman Ghani Qayyum valgt i 2018 for 2 år 

Varamedlem : Terje Næss valgt i 2019 for 2 år 

Valgkomité:   Ronny Gydar og Petra Bolset valgt for 1 år 

Sameiets representant i Etterstadkroken vel og Etterstadkroken garasjelag har 
vært Helge Moe Fredriksen, med Magne Nordås som varamedlem. Helge Moe 
Fredriksen har også vært sameiets fullmektig til Etterstadkroken vel. 

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 seksjonseiernes fellesinteresser og
administrasjon av eiendommen.

Selskapet eier tomten gnr 135, bnr 51 i Oslo.
Selskapet er registrert i Brønnøysund med organisasjonsnummer 984 069 596.

Forretningsførsel og revisjon
Forretningsførselen er utført av Enqvist Eiendomsdrift AS i samsvar med
kontrakt.  Vår kontaktperson hos forretningsfører er Per Erik Muland som treffes
på telefon 22 80 95 95.

Sameiets revisor er BDO.

Takster og forsikringer
Sameiet er forsikret hos IF. Forsikringen er en fullverdidekning. Forsikringen
dekker brann-, vann- og innbruddsskader, glasskade i boenhet, naturskade,
huseieransvar, rettshjelp, styreansvar og lovbestemt yrkesskade/sykdom for
tilfeldige, ikke fast ansatte arbeidstakere.
Avtalenummeret er SP1667961.

Forsikringen omfatter også bygningsmessige endringer som den enkelte
seksjonseier gjør inne i boligen, men ved betydelig standardheving som vil
påvirke fullverdigrunnlaget, må selskapet varsles.
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Den enkelte seksjonseier 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 IF på telefon 21492400, 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 2019  
Ligningsoppgaver med oversikt over finanskostnader, bankinnskudd, eiendeler 
og gjeld utarbeidet på bakgrunn av seksjonseierbrøken, er sendt seksjonseierne, 
og er rapportert til offentlig myndighet i tråd med gjeldende lovverk.    

3. EIERSKIFTER
Det har vært 1 eierskifte i løpet av året.
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4. STYRETS ARBEID
Styret i Sameiet Etterstadkroken 5H har siden forrige årsmøte hatt seks
styremøter i 2019, ett styremøte i 2020 samt et møte med to seksjonseiere.

Den mest omfangsrike saken styret har arbeidet med er vedlikeholdsarbeider i
sameiet. Styret har gjennomført en rekke befaringer sammen med Selvaag
Prosjekt, i og utenfor bygget, og på bakgrunn av dette fått utarbeidet
tilstandsrapporter og -planer for bygningsmassen. Det vises i denne forbindelse
til informasjon sendt ut sammen med innkalling til det ekstraordinære årsmøtet
som ble avholdt i november 2019.

Det er nå igangsatt et prosjekt for vedlikehold av vinduer og balkong-
/terrassedører, samt reparasjoner/utskiftning av gesimsbeslag og mykfuger rundt
vinduer/dører.

Det ekstraordinære årsmøtet 05.11.2019 vedtok enstemmig å gå videre med
samspillsavtalen med Selvaag Prosjekt. Dette årsmøtet vedtok også at delen av
vedlikeholdet som er sameiets ansvar skal finansieres ved kapitalinnkalling fra
seksjonseierne etter sameiebrøken med inntil kr. 500 000,– og med kr. 400 000,–
fra sameiets egenkapital.

For vedlikeholdet som er den enkelte seksjonseiers ansvar har styret innhentet
fullmakter fra alle seksjonseierne som ønsket å ta del i et felles
vedlikeholdsprosjekt.

Tilstandsrapportene fra Selvaag Prosjekt viser for øvrig at det vil være behov for
ytterligere vedlikehold i årene som kommer, da særlig overflatebehandling av
eksponerte betongflater, og eventuelt utskiftning av tak.

Heisen har også vært vurdert som en del av vedlikeholdsarbeidene, men det er
foreløpig ikke meldt om behov for større utbedringer på denne. Totalt har heisen
hatt 1,5 døgn med driftsstans i løpet av siste år, noe som ikke overstiger det man
normalt kan forvente. Det har vært én heisstans i løpet av året og to tilfeller av
ulyd i heisen. Disse feilene er nå utbedret. Oslo kommune utførte også
obligatorisk sikkerhetskontroll av heisen i januar 2020, hvor mindre mangler ble
funnet. Disse er oversendt Schindler for oppfølging.

I løpet av våren 2020 starter vedlikeholdsarbeidene på vinduer, dører, mykfuger
og gesimsbeslag. Fire balkong-/terrassedører skiftes ut i begynnelsen av mars.
Styret vil velge leverandør av det øvrige vedlikeholdsarbeidet i løpet av våren, og
håper å ha dette på plass før årsmøtet. Informasjon vil bli sendt ut til beboerne i
forkant av oppstart.

I løpet av kommende år må styret også følge opp montering av musebånd/-
sperre, slik at smågnagere ikke tar seg opp på innsiden av teglfasaden. Det er
også et dreneringsrør under én takrenne som er tett og som forårsaker
oversvømmelse i en av hagene ved store nedbørsmengder. Dette må følges opp
i løpet av året.
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Det vises for øvrig til informasjon sendt ut til seksjonseierne i forkant av 
ekstraordinært årsmøte. 

Styret har ellers arbeidet med små og store saker i løpet av året: 

� Det er laget ny nettside for sameiet, hvor informasjon legges ut til eiere og
beboere fortløpende. Ny adresse er www.ek5h.no.

� Ny beplantning i og utenfor inngangsparti er på plass.

� Dørmatten i inngangsparti er skiftet ut.

� Skaffet ny hageslange som er tilgjengelig for beboerne ved behov.

� Dugnad ble avholdt 7. mai 2019, hvor det ble vasket vinduer, kostet grus og
gjort en god innsats fra de mange oppmøtte for å gjøre det fint i og rundt
blokka.

� Panelet for dørklokken er utbedret, og ny låssylinder for postverket er montert
samt nytt skilt for informasjon om betjening montert. Det er også satt opp et
informasjonsskilt for bruk av døren for å forhindre slitasje på inngangsdøren.

� Dørhengsler på ytterdør er skiftet ut etter flere år hvor døren av og til ikke har
lukket seg helt.

� Bekjempet maurforekomst ved inngangspartiet.

� Styret har sendt inn uttalelse til høringsforslag for oppgradering og utbygging
av Brynseng T-banestasjon.

� Fjernet forlatte sykler utenfor inngangen, slik at beboere nå har bedre plass
til å låse sykler i stativet.

� Montert lås på stige til taket for å forhindre at beboere tar seg opp på taket på
egenhånd.

� Gjennomført HMS-befaring, uten funn av store avvik. Avvik er fulgt opp.

� Fjernet mose, og rester av fuglereir på takene.

� Montert dreneringsslange for lufting av utekran.

� I samarbeid med Etterstadkroken vel er morelltreene utenfor blokka felt, og to
epletrær er nå plantet i stedet.

� Nullstilt branntavle etter et tilfelle av røykutvikling og én sensor som var
demontert i forbindelse med oppussing.

� Fulgt opp forsikringsselskap og seksjonseiere etter to ulike vannlekkasjer.

� Fulgt opp ulike henvendelser fra seksjonseiere og beboere fortløpende.
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� Styreleder har representert sameiet i styrene i Etterstadkroken vel og
Etterstadkroken garasjelag, samt bidratt i disse styrenes arbeid gjennom året.

� Det er delt ut nye parkeringskort for gjesteparkeringen til Etterstadkroken vel.

� Styret har også fulgt opp noen tilfeller av støy og andre hendelser som har
vært til sjenanse for øvrige beboere. Disse hendelsene er fulgt fortløpende
opp med seksjonseierne, og oppfordrer nytt styre til å fortsette denne tette
oppfølgingen i fremtiden.

5. ANNEN INFORMASJON

Kommunale avgifter.
Kommunale avgifter for 2019 utgjorde kr 215 257.

Avgiftene for 2020 er budsjettert til kr 231 400, etter at Oslo kommune har varslet
en økning av renovasjonsavgiften på 4,6% samt vann & avløp på 10,5%.

Renter
Ved årsskiftet utgjorde renten hos DnB 0,05 %. På sparekontoen i BN Bank
utgjorde renten ved årsskiftet 0,20 %.

6. KOMMENTARER TIL REGNSKAPET
Resultatregnskapet for 2019 viser et overskudd på kr 40 977.

Revisors honorar for siste regnskapsår gjelder ordinær revisjon av regnskapet.
Honoraret er dekket etter regning.

Etter styrets oppfatning gir resultatregnskapet og balansen med noter et
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 overføres egenkapitalen.

Restanse andel felleskostnader
Inngangen av andel felleskostnader er god. Ved årsskiftet var det ingen
restanser. Eventuelle purringer blir foretatt omkring den 20. hver måned.
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7. BUDSJETT 2020
Vedlagt følger styrets forslag til budsjett.

Budsjettet viser et underskudd på kr 400 736 og er gjort opp med forutsetning om
en økning av andel felleskostnader på 3% fra 1. juli 2020. Det budsjetterte
underskuddet er i tråd med vedtak fattet på det ekstraordinære årsmøtet 5.
november 2019.

For nærmere detaljer viser vi til vedlagte spesifikasjon.

Oslo, 26. februar 2020 

Helge Moe Fredriksen Magne Nordås Terje Næss 
styreleder  styremedlem  varamedlem 
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Resultatregnskap

Sameiet Etterstadkroken 5 H

Note
Regnskap  Budsjett  Regnskap  Budsjett  

2019  2019  2018  2020  
Driftsinntekt. og driftskostn.
Felleskostnader 867 984 867 898 842 532 894 109
Andre inntekter 0 0 0 840 000
Sum driftsinntekter 867 984 867 898 842 532 1 734 109

Personalkostnader 2 28 525 42 308 42 308 44 955
Kommunale avgifter 215 257 216 000 197 206 231 400
Vedlikehold 3 127 403 111 400 79 439 1 390 000
Driftskostnader 4 318 341 322 000 280 875 317 000
Honorarer 5 61 003 117 500 57 469 65 000
Forsikring 69 165 69 200 71 835 75 500
Andre kostnader 6 8 462 11 490 7 620 11 490
Sum driftskostnader 828 155 889 898 736 752 2 135 345

Driftsresultat 39 829 -22 000 105 780 -401 236

Finansinntk. og finanskostn.
Finansinntekter 7 1 147 500 991 500

Netto finansresultat 1 147 500 991 500

Årets resultat 40 977 -21 500 106 771 -400 736

Overføringer
Overført annen egenkapital 40 977 0 106 771 0
Sum overføringer 40 977 0 106 771 0

 Sam eiet Etterstadkroken 5 H         Org.nr.  9840695967



Balanse

Sameiet Etterstadkroken 5 H
Note 2019 2018 

77 000 77 010
11 630 34 275

8 794 902 727 268
883 532 838 553

883 532 838 553

9 844 821 803 845
844 821 803 845

10 218 7 650
2 542 24 411

10 25 950 2 647
38 711 34 708

38 711 34 708

EIENDELER

Omløpsmidler
Andel oml. midl. fellesanlegg 
Andre fordringer 
Bankinnskudd, kontanter o.l. 
Sum omløpsmidler

Sum eiendeler

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Annen egenkapital
Sum egenkapital

Gjeld

Kortsiktig gjeld
Forskudd fra kunder 
Leverandørgjeld
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld

Sum gjeld

Sum egenkapital og gjeld

Garantiansvar

883 532 838 553

 Sam eiet Etterstadkroken 5 H   Org.nr.  984069596
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Noter til årsregnskapet 
 

Note 1 Regnskapsprinsipper 
 
Generelt 
Regnskapet er utarbeidet i overenstemmelse 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. 
 
Vurderingsregler 
Kortsiktige fordringer/gjeld er vurdert til laveste/høyeste av pålydende og virkelig verdi. 
 
 
Note 2 Personalkostnader 
 Regnskap   Budsjett   Regnskap   Budsjett   

2019   2019   2018   2020   
Styrehonorar 25 000 37 080 37 080 39 400 
Arbeidsgiveravgift 3 525 5 228 5 228 5 555 

Sum  28 525 42 308 42 308 44 955  
Selskapet har ingen ansatte med over 75% stilling og har dermed ikke plikt til å etablere OTP-
ordning. Det er ikke gitt lån til ansatte eller styremedlemmer. 
 
 
Note 3 Vedlikehold 
 Regnskap   Budsjett   Regnskap   Budsjett   

2019   2019   2018   2020   
Vedl. bygning - utvendig 62 625 15 000 0 1 240 000 
Vedlikehold utearealer 1 519 0 0 20 000 
Vedl. bygning - innvendig 15 568 5 000 0 45 000 
Vedlikehold heis 47 592 75 000 79 439 75 000 
Vedl. nøkler, låser, skilt  0 5 000 0 0 
Vedlikehold VVS 99 5 400 0 5 000 
Vedlikehold elektro 0 5 000 0 5 000 
Vedlikehold diverse 0 1 000 0 0 

Sum  127 403 111 400 79 439 1 390 000  
 
 
Note 4 Driftskostnader 
 Regnskap   Budsjett   Regnskap   Budsjett   

2019   2019   2018   2020   
Strøm fellesanlegg 28 882 48 000 39 556 40 000 
Renhold 52 763 55 000 51 947 55 000 
Fellesutgifter  141 824 122 000 96 767 122 000 
Porto 1 827 4 000 2 473 4 000 
Kabel-TV 93 045 93 000 90 132 96 000 

Sum  318 341 322 000 280 875 317 000  
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Note 5 Honorarer 
Regnskap  Budsjett  Regnskap  Budsjett  

2019  2019  2018  2020  
Revisjon 8 250 10 000 8 250 10 000 
Forretningsførsel 47 500 47 500 46 000 50 000 
Ekstraarbeid 5 253 0 3 219 5 000 
Konsulenthonorar 0 60 000 0 0 

Sum 61 003 117 500 57 469 65 000 
Revisors honorar gjelder i sin helhet revisjon av årsregnskap. 

Note 6 Andre kostnader 
Regnskap  Budsjett  Regnskap  Budsjett  

2019  2019  2018  2020  
Kontingenter 1 980 990 990 990 
Styreutgifter 510 2 000 1 450 2 000 
Bankomkostninger 3 265 3 500 3 138 3 500 
Øvrige driftskostnader 2 706 5 000 2 042 5 000 

Sum 8 462 11 490 7 620 11 490 

Note 7 Finansinntekter 
Regnskap  Budsjett  Regnskap  Budsjett  

2019  2019  2018  2020  
Renteinntekter bank 1 147 500 991 500 

Sum 1 147 500 991 500 

Note 8 Kasse/bank 
Regnskap  Regnskap  

2019  2018  
Dnb1503.48.45732 669 278 602 303 
BN 9235.24.47570 125 624 124 965 

Sum 794 902 727 268 

Note 9 Egenkapital 
Regnskap  Regnskap  

2019  2018  
Annen egenkapital 01.01 803 845 697 073 
Årets resultat 40 977 106 771 
Annen egenkapital 31.12 844 821 803 845 
Egenkapital 31.12 844 821 803 845 
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Note 10 Annen kortsiktig gjeld 

 Regnskap   Regnskap   
2019   2018   

Andel gjeld i Vel 25 950 2 647 
Sum  25 950 2 647  
 
 
Note 11 Garantiansvar 

Med en andel på 8,1 % er sameiet solidarisk ansvarlig for gjelden i Sameiet     
Etterstadkroken Vel. 
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