
 

Til andelseierne i Nedre Silkestrå Borettslag 
 
Velkommen til generalforsamling, mandag 6. mai 2019 kl. 18.00 i Skøyen kirke. 

 
Innkallingen inneholder borettslagets årsrapport og regnskap for 2018. Styret håper du 
leser gjennom heftet og viser din interesse for borettslaget ved å møte opp på 
generalforsamlingen. Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret 
som skal forvalte Nedre Silkestrå Borettslag det kommende året. 
 
 
Hvem kan delta på generalforsamlingen?  
 

 Alle andelseiere har rett til å være med i generalforsamlingen med forslags-, tale- 
og stemmerett.  

 Det er kun én stemme pr. andel. 

 Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens husstand 
har rett til å være til stede og til å uttale seg.  

 Styremedlemmer, forretningsfører og leier av bolig i borettslaget har også rett til å 
være til stede i generalforsamlingen og til å uttale seg.  

 En andelseier kan ta med en rådgiver til generalforsamlingen. Rådgiveren har bare 
rett til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det. 

 En andelseier kan møte ved fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn én 
andelseier, men der flere eier en andel sammen kan de ha samme fullmektig. En 
fullmakt kan trekkes tilbake når som helst. 

 
 
Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.  
  



 

Innkalling til generalforsamling  

Ordinær generalforsamling i Nedre Silkestrå Borettslag 
avholdes mandag 6. mai 2019 kl. 18.00 i Skøyen kirke.

 
 
Til behandling foreligger: 
 
1. KONSTITUERING 

A) Valg av møteleder  
B) Godkjenning av de stemmeberettigede  
C) Valg av en til å føre protokoll og minst en andelseier som protokollvitne 
D) Godkjenning av møteinnkallingen  

 
2. ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP FOR 2018 

A) Årsrapport og regnskap for 2018 
B) Styret foreslår årets resultat dekket ved overføring fra egenkapital 

 
3. GODTGJØRELSER  

A) Styret 
B) Andre godtgjørelser 

 
4. INNKOMNE FORSLAG 

A) Forslag om endring av husordensreglene  
B) Forslag om at beboermøte skal høres før felling av trær 
C) Forslag om at styret skal utrede mulig uttreden av søppelsuget 

5. VALG AV TILLITSVALGTE 
A) Valg av styreleder for 1 år 
B) Valg av 1 styremedlem for 2 år 
C) Valg av 4 varamedlemmer for 1 år  
D) Valg av 1 delegert med vara til OBOS’ generalforsamling for 1 år 
E) Valg av valgkomité for 1 år 
F) Valg av representanter til velferdskomiteen for 1 år 

 
 

Oslo,  27.03.2019 
Styret i Nedre Silkestrå Borettslag 

 
 

 Britt Leithe Bokhorst /s/     Espen Jorde /s/      Stig Hvoslef /s/   

 

 

Fred Jørgensen /s/                 Ann-Cathrin Marcussen /s/   

 

 

 
  



ÅRSRAPPORT FOR 2018 
 
 
Tillitsvalgte 

Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: 
 
Styret 
Leder Britt Leithe Bokhorst Nedre Silkestrå 15 

Nestleder Espen Jorde Nedre Silkestrå 14 

Styremedlem Stig Hvoslef Nedre Silkestrå 11 

Styremedlem Fred Jørgensen Nedre Silkestrå 12 

Styremedlem Ann-Cathrin Marcussen Nedre Silkestrå 14 
 

Varamedlem Miriam Christoffersen  Nedre Silkestrå 12 

Varamedlem Steinar Finnebråten  Nedre Silkestrå 17 

Varamedlem Edvin Wilhelm Johannesen  Nedre Silkestrå 19 

Varamedlem Ingrid Schrøen Maudal  Nedre Silkestrå 14 

 
Delegert til generalforsamlingen i OBOS 

Delegert 
Ann-Cathrin Marcussen  Nedre Silkestrå 14 
 

Varadelegert 
Espen Jorde  Nedre Silkestrå 14 

 
Valgkomiteen 
Andreas Egeberg  Nedre Silkestrå 12 

Ingrid Bjerkø Husby  Nedre Silkestrå 13 

Henrik Winsnes  Nedre Silkestrå   6 

 
Velferdskomiteen 

Marit Johanne Løseth 

Karen Fure 
Pål Grøthe Sandnes 
Truls Martens Pedersen 
Kristin Værhaug 
 

Styrets medlemmer består i dag av 3 menn og 2 kvinner. Borettslaget sørger for at det 
ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. 
 
Generelle opplysninger om Nedre Silkestrå Borettslag 

Borettslaget består av 146 andelsleiligheter.   
Nedre Silkestrå Borettslag er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med 
organisasjonsnummer 948444992, og ligger i bydel Ullern i Oslo kommune med følgende 
adresse: Nedre Silkestrå 4-24. Gårds- og bruksnummer: 3/498. Første innflytting skjedde i 
1982. Tomten, kjøpt i 1986 er på 26 000 m2.  
 
 

  



Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen 
bolig i foretakets eiendom (borett), og å drive virksomhet som står i sammenheng med 
dette.  
 

Borettslaget driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. 
 

Borettslaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. 
Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad.  
 
Nedre Silkestrå Borettslag har en ansatt. Det har ikke vært skader eller ulykker i 
borettslaget i 2018. 
 
Forretningsførsel og revisjon 

Forretningsførselen er utført av OBOS i henhold til kontrakt. Autorisert regnskapsfører 
(oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. 
Borettslagets revisor er PricewaterhouseCoopers AS. 
 
Styrets beretning 2019 
 

Styrets arbeid 

Nåværende styre hadde konstituerende styremøte etter generalforsamling 4 juni 2018.  
 
Styret har bestått av styreleder Britt Leithe Bokhorst, nestleder Espen Jorde, Fred Ditlev 
Jørgensen (HMS-ansvarlig), Stig Hvoslef (representant i Skøyen Vest Søppelsug) og Ann-
Cathrin Marcussen (representant i Nedre Silkestrå barnehages styre).  
 
I perioden 4 juni 2018 til og med 1 mars 2019 har styret avholdt 11 styremøter og 
behandlet  96 saker. Styret har i tillegg godkjent 11 nye andelseiere. Styrets protokoll med 
referat godkjennes av styret i påfølgende styremøte og sendes deretter snarest mulig til 
OBOS for arkivering. Styret har også hatt ett møte med valgkomiteen og redegjort for 
styrets arbeidsmåte og samhandling.  
 
Styret har innredet hovedrommet i vaskeriet og avholdt de aller fleste møtene her. Dette 
har gitt noe bedre arbeidsforhold i forhold til taushetsplikt og øvrige personvernkrav.  
 
Styret har vært på flere kurs i regi av OBOS: kurs om forberedelse til generalforsamling, 
kurs i kommunikasjon med organisasjonspsykolog, samt kurs i HMS med gjennomføring 
av vernerunde.  
 
Styret har mellom styremøtene ukentlig kontakt om løpende saker og særlig om utøvelsen 
av arbeidsgiveransvaret for vaktmester Paul Storberget og øvrige vikarer. Det er styreleder 
som har den daglige kontakten med de ansatte.  
Styret har også tett oppfølging med øvrige leverandører av ulike tjenester.  
 
Styret får en rekke henvendelser fra beboere om praktiske ting og håndterer dette 
løpende.  
 
Styret har hatt tett kontakt med rådgiver hos OBOS når det gjelder forvaltningen av 
økonomien og de valg som har måttet gjøres. (Se punktet om «Økonomi» i styrets 
beretning nedenfor.) 
 



Styret har hatt et løpende arbeid med å revidere husordensreglene. Dette har vært et 
pågående arbeid og delvis vært gjort utenom styremøter, men behandlet jevnlig på 
styremøter.  
 
Styret fremmer forslag om modernisering og endring av husordensreglene, se sak 4 a) om 
endring av husordensregler. 
 
Styret har startet arbeidet med å etablere retningslinjer for styrearbeid. Dette arbeidet vil 
fortsette i neste periode. Styret har også fastsatt retningslinjer for fremgangsmåten ved 
innkjøp av tjenester og varer. Vi innhenter alltid minst 2 tilbud fra ulike leverandører og 
gjennomfører befaringer ved behov.  Vi sjekker alltid referanser og at den aktuelle 
leverandør overholder krav i arbeidsmiljøregelverk, herunder sjekker status i offentlige 
registre og at ansatte bærer lovpålagte ID-kort. Vi krever også at leverandører skal 
overholde andre miljøkrav som kildesortering osv. 
 
Styret vil i den neste perioden arbeide med revisjon av vedtektene.. Styret anser at det er 
behov for en mer langsiktig plan og vil i neste periode arbeide med en slik 5 til 10 års 
vedlikeholdsplan. Både «Veileder for fasadeendringer» og utomhusplan vil da bli revidert.  
 

Økonomi  
Økonomien i borettslaget ble endret som følge av store overskridelser i den tidligere 
oppgraderingen med malearbeidet, samt valget om å skifte både dører og inngangspartier 
og postkasser. Denne rehabiliteringen ble vesentlig dyrere enn budsjettert. I tillegg har 
kommunale avgifter økt med ca 9%. Energiprisen har steget betraktelig og dermed har 
utgiftene til oppvarming, det vil si varmt vann og fyring, blitt vesentlig høyere. Vi har også 
svært høye renovasjonsutgifter. Etter en grundig vurdering vedtok styret en husleieøkning 
på 3.9 %. I tillegg ble internettutgiften til Homenet AS tatt ut av felleskostnadene og 
belastet den enkelte andelseier. Tilsammen utgjorde dette 12 % økning.  
 
Styret har anstrengt seg for å finne ulike sparetiltak og har som nevnt ovenfor fastsatt 
retningslinjer for innkjøp. Styret er svært bevisste på å skaffe best mulig pristilbud, selv om 
kravet til kvalitet ikke forringes.  
 
Utgifter til ulike tiltak beskrives nedenfor under punktene HMS-tiltak og vedlikehold.  
 

HMS internkontrollsystem og personvern 
Styret har opprettet et internkontrollsystem som tilfredsstiller kravene i Helse, miljø og 
sikkehetsregelverk, samt kravene i ny personopplysningslov (GDPR). Dette er et 
elektronisk system levert av OBOS og er et tillegg til forretningsfører-pakken.  
 
 Styreleder og styrets HMS-ansvarlig Fred D Jørgensen har vært på kurs i regi av OBOS 
og arbeidet pågår jevnlig.  
 
HMS-tiltak og andre tiltak som styret har utført: 

- Internkontroll av el-anlegg: Total gjennomgang av det elektriske anlegget i 
fellesområder/felles bygningsmasse er påbudt å gjennomføre hvert 10 år. Dette er 
bestilt i mars 2019. 

- Fjerning av istapper av istapper i januar/februar ble gjennomført ved innleie av lift 
og vaktmester fjernet istappene ved flere anledninger. Det er gjort innkjøp av 
teleskopstang for fremtidige vintersesonger. 



- Tilstand og sjekk av rørsystem og ventilasjonssystem: Firmaet Powerclean AS 
gjennomførte en kontroll av sanitæranlegget. Spyling/rensingen som ble foretatt i 
januar og februar 2018 har vært vellykket og kontrollen viste at alt er 
tilfredsstillende. Det ble også foretatt kontroll av ventilasjonssystemet. Dette ble sist 
gang renset i 2015. Under kontrollen fikk vi opplyst om viktigheten av tilførsel av 
frisk luft for å hindre undertrykk og dermed dårlig inneklima, For dårlig 
frisklufttilgang kan gi fuktskader og muggdannelse. Dersom beboere opplever dette, 
kan de kontakte vaktmester og få råd.  

- Nytt datautstyr til vaktmester er innkjøpt og tatt i bruk. Hans mobiltelefon er 
95871947 og han kan kontaktes mellom 07 og 14:30.  

- Tiltak for trafikksikkerhet på tunene: vi har kjøpt inn flyttbare fartsdumper som 
monteres på egnede steder på gangveiene. Disse fjernes på vinterstid på grunn av  
snømåking og strøing.  

- Gjennomført brannøvelse med evakuering fra vaktmesterens kontor og verksted. 
Det ble gjennomført brannøvelse i august 2018 og dokumentert 3 rømningsveier i 
tillegg til utgangsdøren.  

- Det er gjennomført medarbeidersamtale med vaktmester. Styreleder har også 
gjennomført medarbeidersamtaler med styremedlemmene.  

- Oppslag ved søppelsjaktene: Nytt og revidert oppslag er hengt opp. Korrekt bruk av 
anlegget. Det er viktig å overholde forskrift om kildesortering og unngå propper som 
fører til store kostnader for fellesskapet.  

- Garasjeporten var ikke forsvarlig og det kunne oppstå klemskader. Dette ble 
umiddelbart rettet opp og er nå tilfredsstillende.  

- Borettslaget har løpende kjøp av tjenester fra Anticimex om bekjempelse av 
skadedyr. Det er satt ut kasser som fanger rotter på ulike steder rundt på 
fellesområdet.  

- Styret har fått mange henvendelser om katter i borettslaget som gjør fra seg i 
sandkassene (blant annet). Styret vil fjerne sandkassene under huskestativene og 
legge forsvarlig støtunderlag. Det vil også bli innkjøpt egne nett som kan legges 
over de mindre sandkassene på tunet.  
 

Vedlikehold 
Det har vært følgende vedlikehold av større art:  

- I  2017 ble det satt opp nye bommer og asfaltert på tun og gangveier. Dette ble 
uteglemt i styrets beretning i tidligere år.  

- Det er malt i vaskeriet i nr 23 og satt inn ny vaskekum. 
- Skiftet pumpe som styrer varmtvann til radiatorer: For å sikre varmtvannsforsyning 

til leilighetene er det installert to frekvensstyrte pumper. Styret oppdaget at den ene 
pumpen var defekt og anså dette som en sårbar situasjon som måtte rettes 
umiddelbart. Den defekte frekvensstyrte pumpen ble skiftet ut slik at vi nå har to 
fungerende pumper. Dette ble utført av VVS-gruppen AS. 

- El-bil satsing: Styret har gjennomført el-bilsatsing i henhold til generalforsamlingens 
vedtak i 2018.  Det ble inngått avtale med Årnes elektro AS. Dette var et 
omfattende prosjekt og styret brukte mye tid på oppfølging av Årnes elektro og 
gjennomføring av  oppgradering av det felles elanlegget i garasje og carport-
anlegget, samt administrasjon av de enkelte beboeres avtale med  montering av 
ladepunkter. Styret søkte Oslo kommune om støtte og har fått innvilget støtte i 
henhold til de gjeldende regler i Oslo kommune. Tiltaket er pr dags dato ikke fullført 
og støtte blir utbetalt når endelig faktura fremlegges for Oslo Kommune. Til tross for 
støtte fra kommunen, er dette en stor kostnad for fellesskapet. Til nå har ca 35 
andelseiere benyttet seg av tilbudet om å montere ladepunkt på egen 



parkeringsplass. I tillegg har felleskapet betalt for de 7 gjesteplassene.  Styret har 
valgt å sette prisen for lading på gjesteplassen høyere enn kostpris for å få dekket 
deler av investeringen. Styret vurderer denne prisen løpende.  

- Vi har skiftet ut alle sikringer i carport og garasjeanlegget til automatsikringer. 
- Styret har kjøpt snøfreser som ekstrautstyr til traktoren sammen med Øvre Silkestrå 

borettslag.  
 

Vedlikehold av grøntareal  
Styret har det siste året tatt initiativ til en kraftig nedskjæring av beplanting inne på tunene. 
Styret har mottatt flere henvendelser fra beboere om at beplantningen var vokst for stor, 
og at busker flere steder utgjorde en fare for sikkerheten ved sykling og kjøring på tunene 
fordi sikten ble hindret.  
 
Redegjørelse fra styrets grøntansvarlig gjennom mange år, Stig Hvoslef: Grøntanlegget 
har over flere år vært under oppgradering. Flere buskfelt er oppgradert med innplanting og 
trær som har vokst seg for store er enten beskåret eller erstattet. Det er tidligere foretatt 
foryngelsesbeskjæring av noen eldre buskfelt, og dette er fulgt opp med et mer omfattende 
arbeid siste år, da det viste seg at ganske mange buskfelt hadde stagnert og en del 
planter var gått ut. Etter oppussingen har villvinen tatt seg opp igjen. Den begrenses nå i 
omfang med kraftig årlig beskjæring. Styret har et godt og kostnadseffektivt samarbeid 
med anleggsgartner fra Oslo Park og Hage AS. Også samarbeidet med borettslagets 
parsellhagelag er utmerket.  
 
Retningsgivende for styrets arbeid er at beboere i alle aldre skal nyte godt av 
grøntanlegget. Det har vært en del hærverk på beplantningen ved øvre lekeplass. Det er 
kommet inn en del svartelistede planter på engarealer i borettslaget, og det er startet 
arbeid med å fjerne slik vegetasjon. Styret har det siste året samarbeidet med 
Bymiljøetaten om å ta vare på en rik tørreng med flere sjeldne arter, som grenser til 
borettslaget. 
 

Sameiet Skøyen Vest Søppelsug (SVS) 
Borettslaget er sameier i SVS sammen med fire andre borettslag/sameier. Anlegget er fra 
tidlig i 1980-årene, i sin tid pålagt bygget av Oslo kommune. Det betjener i dag Øvre og 
Nedre Silkestrå, Hoffsgrenda og sameiet Hoff Terrasse. Sameieavtalen løper fram til 2027. 
Styrets representant i SVS har i perioden vært Stig Hvoslef.  
 
Etter alvorlige skader på rørsystemet og store driftsproblemer er Casinetto borettslag fra 
2015 koplet fra søppelsuget, og er en passiv sameier. Det har i en lengre periode vært en 
relativt høyere frekvens på propper knyttet til Øvre Silkestrå enn i øvrige deler av anlegget. 
Det vurderes nå løpende tiltak for å håndtere problemet slik at driftskostnadene kan 
reduseres. Siste år er ny driftsavtale inngått med noe lavere kostnader enn tidligere; også 
en ny, rimeligere forsikringsavtale er inngått, av samme omfang som tidligere. Det er ulik 
praksis knyttet til kildesortering blant sameierne, og ønske om at dette på sikt håndteres 
likt. 
 

Informasjon til beboere 
Styret mottar mange henvendelser fra beboere og deler er noen hovedpunkter:  
 

- Søknader om nye vinduer og fransk balkong. Styret har behandlet en del saker som 
angår både vinduer, og terrasser i 1 etg, utseende på disse og ny terrassedør i 1 



etasje. Styret oppfatter at det er stort behov for en gjennomgang av «veilederen for 
fasadeendring» og også utomhusplan. Dette er til dels foreldet og styret vil arbeide 
videre med dette i 2019-2020.  

- Informasjon til andelseiere i loftsetasje: Ved innsetting av Velux vinduer skal det  
økes til styret. Det gjøres særskilt oppmerksom på at andelseier selv har ansvaret 
for vedlikehold av disse. Andelseier er også erstatningsansvarlig for skader som 
følge av feilmontering eller bruk av vinduene.  

- Skilt til postkassene må bestilles og betales av den enkelte beboere og kan bestilles 
hos Skiltservice AS, tlf 9521268 og www.skiltservice.com  se også innsiden av 
postkassene. Bestilling av nøkkel til ytterdør gjøres av vaktmester og betales av 
den enkelte beboer.  

- Vaskeplassen for biler: Det er montert nytt skap ved vaskeplassen og nøkkel kan 
bestilles hos vaktmester. 

- Borettslaget har inngått avtale med Tryg forsikring og dette har polisenummer 
6674551. Tryg har et nødtelefonnummer 91504040 for akutte saker.  

- Vaktmester Paul Storberget har mobiltelefon 95871947 og han kan kontaktes 
hverdager mellom 07 og 14:30.  

 
  

http://www.skiltservice.com/


KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2018 

Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av borettslagets eiendeler og gjeld, 
finansielle stilling og resultat. Informasjon om borettslagets forventede økonomiske 
utvikling er omtalt i årsrapportens punkt om budsjett for 2019. 
 
Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2018 er satt opp under 
denne forutsetning. 
 
Inntekter 
Driftsinntekter i 2018 var til sammen kr 6 818 844,-. 
Dette er kr 176 844,- høyere enn budsjettert og skyldes justering av felleskostnader på 
slutten av året. 
Andre inntekter består i hovedsak av automatpenger og el-bil lading.  
 
Kostnader 
Driftskostnadene i 2018 var til sammen kr 7 317 832,-. 
Dette er kr 241 168,- lavere enn budsjettert. 
 
Resultat  
Årets resultat fremkommer i resultatregnskapet som et underskudd på kr 704 157,- og 
foreslås dekket ved overføring fra egenkapital. Eventuelt avdrag på langsiktig gjeld (lån) er 
ikke tatt hensyn til. 
 
Disponible midler 

Borettslagets disponible midler (omløpsmidler fratrukket kortsikt gjeld) var pr 31.12.2018 
kr 154 785,- og viser borettslagets likviditet. De disponible midlene bør til enhver tid være 
positive, som en del av forutsetningene for videre drift.  
 
For øvrig vises det til de enkelte tallene i resultatregnskapet, balansen og notene.  
Styret er ikke kjent med hendelser etter 31.12.2018 som påvirker regnskapet i vesentlig 
grad. 
 
 
 
 
  



KOMMENTARER TIL BUDSJETT FOR 2019 

 
Til orientering for generalforsamlingen legger styret fram budsjettet for 2019. 
Tallene er vist i kolonnen til høyre i resultatregnskapet. 
 
Drift og vedlikehold 
I posten drift og vedlikehold er det beregnet kr 751 000,- til diverse forefallende 
vedlikehold. 
 
Kommunale avgifter i Oslo kommune 
Oslo Kommune la i sitt budsjettforslag til grunn en økning på 8,8 % for renovasjon og 
9,5 % for vann og avløp for 2019. Vi har ikke regnet med økning i feiegebyr. 
Eiendomsskatten følger egne satser. 
 
Energikostnader 

Energikostnadene har historisk sett har vært variable og er vanskelige å anslå. Som følge 
av en varm sommer i Norge i 2018 økte strømprisene rundt budsjetteringstidspunkt. Det er 
derfor foreslått en økning i elektrisk energi med 20 % sammenlignet med fjoråret. 
 
Forsikring 
Budsjettert forsikringspremie for 2019 er kr 276 000. Premieendringen er en følge av 
indeksjustering på bygninger på 3,7 % fra 1. januar, samt forsikringsselskapets individuelle 
prisjustering basert på skadehistorikken i Nedre Silkestrå Borettslag.  
 
Lån 

Nedre Silkestrå Borettslag har to lån i OBOS. Begge lån er tabellbaserte med en flytende 
nominell rentesats på 2,25%. For opplysninger om opprinnelig lånebeløp og restsaldo 
henvises til note i regnskapet. 
 
Innskuddsrente i OBOS-banken (pr. 1.1.2019) 
Driftskonto 0,15 % p.a 
Sparekonto 0,80 % p.a 
 
Forretningsførerhonorar 
Forretningsførerhonoraret for 2019 er økt med kr 4270 inkl. mva.  
 
Medlemskontingenten til OBOS er kr 200 pr. andelsleilighet for 2019. 
 
Felleskostnader 

I budsjettet har styret tatt hensyn til ovennevnte, samt øvrige prisendringer knyttet til 
produkter og tjenester borettslaget anskaffer. Dette danner grunnlaget for foreløpig 
fastsettelse av felleskostnader for 2019. 
 
Driften i 2019 forutsetter verken nye låneopptak eller økning av felleskostnadene. 
 
Nåværende felleskostnader vil ifølge budsjettet redusere borettslagets disponible midler, 
men styret mener det er forsvarlig i 2019. 
 
For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet.  
 



SAMEIET SKØYEN VEST SØPPELSUG 

Borettslaget er medeier i sameiet Skøyen Vest Søppelsug. Til orientering er 
resultatregnskap og balanse for nevnte sameie pr. 31.12.2018 satt inn bakerst i 
årsrapporten. De som ønsker ytterligere informasjon om sameiet, kan henvende seg til 
forretningsfører for å få utlevert sameiets årsrapport og regnskap.  

  



 
  
 
 

  

 

 

 
 

PricewaterhouseCoopers AS, Postboks 748 Sentrum, NO-0106 Oslo 

T: 02316, org. no.: 987 009 713 MVA, www.pwc.no 

Statsautoriserte revisorer, medlemmer av Den norske Revisorforening og autorisert regnskapsførerselskap 
 

 

Til generalforsamlingen i Nedre Silkestrå Borettslag  

Uavhengig revisors beretning 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon 

Vi har revidert Nedre Silkestrå Borettslag sitt årsregnskap som består av balanse per 31. desember 
2018, resultatregnskap og oppstilling over endring av disponible midler for regnskapsåret avsluttet per 
denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et 
rettvisende bilde av borettslagets finansielle stilling per 31. desember 2018, 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 borettslaget slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre 
øvrige etiske plikter i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis 
tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Øvrig informasjon 

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon omfatter informasjon i årsrapporten 
bortsett fra årsregnskapet og den tilhørende revisjonsberetningen. Øvrig informasjon omfatter også 
budsjettall som er presentert sammen med årsregnskapet. 

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

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det 
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og 
årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende 
inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen 
inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så 
henseende. 

Styrets ansvar for årsregnskapet 

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

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til borettslagets evne til fortsatt drift og 
opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn 
for årsregnskapet 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 borettslagets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god 
bokføringsskikk i Norge. 

 
 
Oslo, 29. mars 2019 
PricewaterhouseCoopers AS 
 

 
 
Cato Grønnern 
Statsautorisert revisor  

https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger


NEDRE SILKESTRÅ BORETTSLAG 

ORG.NR. 948 444 992, KUNDENR. 490 

        

INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET 

        

Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskaps- 

skikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag. 

        

Regnskapsloven stiller strenge krav til hvordan et regnskap skal føres og presenteres. I 

tillegg krever forskriften om årsregnskap og årsberetning i borettslag at man må gi mer 

informasjon. Dette innebærer blant annet at man må gi informasjon i form av noter, og 

utarbeide en oversikt over de disponible midlene i årsregnskapet. Det vil også være 

informasjon om borettslagets økonomi i styrets årsmelding. På de neste sidene presenteres 

borettslagets resultatregnskap, balanse og tilhørende noter.  

Årsregnskapet gir imidlertid ikke en fullstendig oversikt over borettslagets disponible midler 

ved årsskiftet. I resultatregnskapet presenteres det en oversikt over borettslagets inntekter og 

kostnader. Det regnskapsmessige overskuddet tar ikke hensyn til en del viktige økonomiske 

forhold som påvirker borettslagets disponible midler. Dette gjelder for eksempel 

avskrivninger, opptak og avdrag på lån, samt kjøp og salg av anleggsmidler. Borettslagets 

disponible midler er de økonomiske midlene som borettslaget har til rådighet, og de defineres 

som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld. Størrelsen på de disponible midlene kan blant 

annet benyttes til å vurdere om det er nødvendig å endre størrelsen på innkrevde 

felleskostnader som den enkelte beboer betaler, og om det er behov for å ta opp lån eller om 

det er mulighet til å betale ned ekstra på eksisterende gjeld.  

        

   DISPONIBLE MIDLER   

 

   Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 

    2018 2017 2018 2019 

A.  DISP. MIDLER PR. 01.01.   -225 632 2 892 249 -225 632 154 784 

        

B. ENDRING I DISP. MIDLER: 

Årets resultat (se res.regnskapet) -704 157 -9 810 449 -1 088 000 456 000 

Tilbakeføring av avskrivning 15 4 199 4 199 0 0 

Tillegg for nye langsiktige lån 17 4 834 877 6 763 500 0 0 

Fradrag for avdrag på langs. lån 17 -3 754 502 -75 132 -413 197 -475 000 

Reduksjon langsiktig fordring 22 358 036 87 255 0 0 

Red. annen langs. gjeld 22 -358 036 -87 255   

B. ÅRETS ENDR. I DISP. MIDLER 380 417 -3 030 627 -1 501 197 -19 000 

        

C. DISP. MIDLER PR. 31.12.   154 785 -138 377 -1 726 829 135 784 

        

SPESIFIKASJON AV DISPONIBLE MIDLER: 

Omløpsmidler   1 060 772 1 522 614   

Kortsiktig gjeld   -905 988 -1 748 246   

C. DISP. MIDLER PR. 31.12.   154 785 -225 632   



        

NEDRE SILKESTRÅ BORETTSLAG 

ORG.NR. 948 444 992, KUNDENR. 490 

        

RESULTATREGNSKAP 

        

   Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 

    2018 2017 2018 2019 

DRIFTSINNTEKTER: 

Innkrevde felleskostnader 2 6 809 374 6 171 976 6 642 000 7 647 000 

Andre inntekter  3 9 470 12 983 0 0 

SUM DRIFTSINNTEKTER   6 818 844 6 184 959 6 642 000 7 647 000 

        

DRIFTSKOSTNADER: 

Personalkostnader  4 -511 128 -573 150 -582 000 -648 000 

Styrehonorar  5 -175 000 -175 000 -175 000 -175 000 

Avskrivninger  15 -4 199 -4 199 0 0 

Revisjonshonorar  6 -6 750 -6 920 -9 000 -9 000 

Forretningsførerhonorar  -163 730 -159 735 -164 000 -168 000 

Konsulenthonorar  7 -24 113 -414 457 -50 000 -20 000 

Kontingenter   -29 200 -29 200 -29 000 -29 000 

Drift og vedlikehold  8 -1 596 728 -10 050 883 -1 940 000 -751 000 

Forsikringer   -292 858 -554 567 -253 000 -276 000 

Kommunale avgifter  9 -891 727 -811 651 -741 000 -986 000 

Kostnader sameie  22 -381 193 -535 982 -550 000 -578 000 

Energi/fyring  10 -2 039 825 -1 667 089 -1 700 000 -2 020 000 

TV-anlegg/bredbånd   -703 162 -403 500 -805 000 -810 000 

Andre driftskostnader 11 -498 220 -549 484 -561 000 -530 000 

SUM DRIFTSKOSTNADER   -7 317 832 -15 935 817 -7 559 000 -7 000 000 

        

DRIFTSRESULTAT   -498 988 -9 750 858 -917 000 647 000 

        

FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: 

Finansinntekter  12 2 710 9 600 0 0 

Finanskostnader  13 -207 879 -69 191 -171 000 -191 000 

RES. FINANSINNT./-KOSTNADER -205 169 -59 591 -171 000 -191 000 

        

ÅRSRESULTAT     -704 157 -9 810 449 -1 088 000 456 000 

        

Overføringer: 

Fra opptjent egenkapital  -704 157 -9 810 449   

    

 

    



NEDRE SILKESTRÅ BORETTSLAG 

ORG.NR. 948 444 992, KUNDENR. 490 

        

BALANSE 

        

    Note  2018 2017 

EIENDELER 

        

ANLEGGSMIDLER 

Bygninger   14  62 300 000 62 300 000 

Tomt      1 854 270 1 854 270 

Andel anleggsmidler i fellesanlegg 22  562 840 920 876 

Andre varige driftsmidler  15  3 499 7 698 

SUM ANLEGGSMIDLER       64 720 609 65 082 844 

        

OMLØPSMIDLER 

Kortsiktige fordringer  16  156 852 540 549 

Andel omløpsmidler i fellesanlegg 22  185 523 57 662 

Driftskonto OBOS-banken    396 127 891 847 

Driftskonto OBOS-banken II    30 009 0 

Skattetrekkskonto OBOS-banken   40 422 24 263 

Sparekonto OBOS-banken    251 840 8 293 

SUM OMLØPSMIDLER       1 060 772 1 522 614 

        

SUM EIENDELER         65 781 381 66 605 458 

        

EGENKAPITAL OG GJELD 

        

EGENKAPITAL 

Innskutt egenkapital 146 * 100    14 600 14 600 

Opptjent egenkapital     26 514 810 27 218 967 

SUM EGENKAPITAL       26 529 410 27 233 567 

        

GJELD 

        

LANGSIKTIG GJELD 

Pante- og gjeldsbrevlån  17  7 768 743 6 688 368 

Borettsinnskudd   18  30 014 400 30 014 400 

Andel langsiktig gjeld i fellesanlegg 22  562 840 920 876 

SUM LANGSIKTIG GJELD       38 345 983 37 623 644 

        

 

  



KORTSIKTIG GJELD 

Leverandørgjeld     592 408 1 575 292 

Skyldige offentlige avgifter  19  67 027 45 733 

Påløpte renter     1 064 10 912 

Andel kortsiktig gjeld i fellesanlegg 22  185 523 57 662 

Annen kortsiktig gjeld  20  59 965 58 648 

SUM KORTSIKTIG GJELD       905 988 1 748 246 

        

SUM EGENKAPITAL OG GJELD     65 781 381 66 605 458 

        

Pantstillelse   21  43 516 776 39 216 776 

        

Garantiansvar   22  4 016 978 6 983 812 

 

 

 

 

   

 

  

Oslo, 27.03.2019, 

Styret i Nedre Silkestrå Borettslag 

 

 

 

Britt Leithe Bokhorst /s/     Espen Jorde /s/      Stig Hvoslef /s/   

 

 

Fred Jørgensen /s/                 Ann-Cathrin Marcussen /s/   

 

       

        

      

        

  



NOTE: 1 

REGNSKAPSPRINSIPPER 

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, god regnskaps- 

skikk for små foretak og etter forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag. 

 

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. 

Bygninger er ikke avskrevet da det er gjennomført vedlikehold som oppveier for verdi- 

forringelse. Tomter avskrives ikke. 

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      4 597 184 

Brensel       2 044 608 

Eiendomsskatt      110 832 

Strøm hybrid/el-bil      56 375 

Etterfakturering manglende krav    375 

SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER     6 809 374 

        

NOTE: 3 

ANDRE INNTEKTER 

Automatpenger      5 497 

El-bil lading      3 973 

SUM ANDRE INNTEKTER         9 470 

        



NOTE: 4 

PERSONALKOSTNADER 

Ordinær lønn, fast ansatte     -539 883 

Overtid       -12 835 

Påløpte feriepenger      -59 966 

Fri bil, tlf etc.      -226 

Naturalytelser speilkonto     226 

Arbeidsgiveravgift      -83 939 

Pensjonskostnader      -9 366 

AFP-pensjon      -2 394 

Yrkesskadeforsikring     -2 155 

Refusjon sykepenger     201 968 

Gaver til ansatte      -1 100 

Kantinekostnader      -307 

Arbeidsklær      -648 

Andre personalkostnader     -502 

SUM PERSONALKOSTNADER       -511 128 

        

 

Det har gjennomsnittlig vært sysselsatt under 0,75 årsverk i selskapet gjennom året. 

Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjeneste- 

pensjon. 

        

NOTE: 5 

STYREHONORAR 

Honorar til styret gjelder for perioden 2017/2018, og er på kr 175 000.  

I tillegg har styret fått dekket bevertning for kr 26 728, jf. noten om andre driftskostnader. 

        

NOTE: 6 

REVISJONSHONORAR 

Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr 6 750.  

        

NOTE: 7 

KONSULENTHONORAR 

Tilleggstjenester, OBOS BBL     -16 800 

OBOS Prosjekt AS      -7 313 

SUM KONSULENTHONORAR       -24 113 

        



NOTE: 8 

DRIFT OG VEDLIKEHOLD 

Drift/vedlikehold bygninger     -311 811 

Drift/vedlikehold VVS     -518 088 

Drift/vedlikehold elektro     -14 713 

Drift/vedlikehold utvendig anlegg    -127 793 

Drift/vedlikehold fellesanlegg     -29 651 

Drift/vedlikehold vaskerianlegg     -11 975 

Drift/vedlikehold ventilasjonsanlegg    -30 318 

Drift/vedlikehold garasjeanlegg     -551 625 

Kostnader dugnader      -755 

SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD       -1 596 728 

        

Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse 

av bygningene. 

 

NOTE: 9 

KOMMUNALE AVGIFTER 

Eiendomsskatt      -111 019 

Vann- og avløpsavgift     -708 429 

Renovasjonsavgift      -72 279 

SUM KOMMUNALE AVGIFTER       -891 727 

        

NOTE: 10 

ENERGI/FYRING 

Elektrisk energi      -217 641 

Fjernvarme      -1 822 183 

SUM ENERGI / FYRING         -2 039 825 

        



NOTE: 11 

ANDRE DRIFTSKOSTNADER 

Lokalleie       -2 100 

Container       -80 347 

Skadedyrarbeid/soppkontroll     -8 172 

Verktøy og redskaper     -2 093 

Driftsmateriell      -6 924 

Lyspærer og sikringer     -3 702 

Renhold ved firmaer      -262 836 

Snørydding/gressklipping     -9 061 

Andre fremmede tjenester     -3 324 

Kontor- og datarekvisita     -29 594 

Kopieringsmateriell      -908 

Trykksaker      -47 

Møter, kurs, oppdateringer mv.     -7 400 

Andre kostnader tillitsvalgte     -26 728 

Andre kontorkostnader     -526 

Telefon, annet      -8 142 

Porto       -2 352 

Drivstoff biler, maskiner osv.     -10 823 

Vedlikehold biler/maskiner osv.     -15 015 

Bilgodtgjørelse      -1 542 

Reisekostnader      -1 954 

Gaver       -2 100 

Bank- og kortgebyr      -2 875 

Velferdskostnader      -9 656 

SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER     -498 220 

        

NOTE: 12 

FINANSINNTEKTER 

Renter av driftskonto i OBOS-banken    871 

Renter av sparekonto i OBOS-banken   1 839 

SUM FINANSINNTEKTER         2 710 

        

NOTE: 13 

FINANSKOSTNADER 

Renter på leverandørgjeld     -110 

Andre rentekostnader     -29 078 

Renter og gebyr på lån i OBOS-banken lån 2   -94 447 

Renter og gebyr på lån i OBOS-banken lån 1   -54 440 

Renter og gebyr på lån i OBOS Boligkreditt innfridd lån obbk01  -29 805 

SUM FINANSKOSTNADER         -207 879 

        



NOTE: 14 

BYGNINGER 

Kostpris/bokført verdi 1983     62 300 000 

SUM BYGNINGER           62 300 000 

Tomten ble kjøpt i 1986 

Gnr.3/bnr.498 

Bygningene er ikke avskrevet. Styret har i stedet vurdert at tilstrekkelig vedlikehold er 

gjennomført, jf. noten om drift og vedlikehold. 

        

NOTE: 15 

VARIGE DRIFTSMIDLER 

Gressklipper nr. 2 

Kostpris      29 391  

Avskrevet tidligere     -21 695  

Avskrevet i år     -4 199  
       3 497 

Sandsilo 

Kostpris      10 412  

Avskrevet tidligere     -10 411  
       1 

Snøfreser nr. 1 

Kostpris      29 643  

Avskrevet tidligere     -29 642  
       1 

SUM VARIGE DRIFTSMIDLER       3 499 

        

SUM ÅRETS AVSKRIVNINGER       -4 199 

        

NOTE: 16 

KORTSIKTIGE FORDRINGER 

Skøyen Vest Søppelsug (SVS)     78 498 

Avsatt sykepenger      5 155 

Andre forskuddsbetalte kostnader (blir kostnadsført i 2018)  73 199 

SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER     156 852 

        

  



NOTE: 17 

PANTE- OG GJELDSBREVLÅN 

OBOS-Banken AS 

Obos-Banken - lån 1 

Rentesatsen pr. 31.12.18 var 2,50 %. Løpetiden er 9 år. 

Opprinnelig 2018     -3 798 377  

Nedbetalt i år     214 050  
       -3 584 327 

Obos-banken AS - lån 2  

Lånet er et annuitetslån med flytende rente. 

Rentesatsen pr. 31.12.18 var 2,50 %. Løpetiden er 30 år. 

Opprinnelig 2017     -3 257 969  

Økning i år     -1 029 794  

Nedbetalt i år     103 347  
       -4 184 416 

SUM PANTE- OG GJELDSBREVLÅN     -7 768 743 

        

NOTE: 18 

BORETTSINNSKUDD 

Opprinnelig 1983      -29 843 500 

Tilført i 2013      -170 900 

SUM BORETTSINNSKUDD         -30 014 400 

        

NOTE: 19 

SKYLDIGE OFFENTLIGE AVGIFTER 

Forskuddstrekk      -40 422 

Skyldig arbeidsgiveravgift     -26 605 

SUM SKYLDIGE OFFENTLIGE AVGIFTER     -67 027 

        

NOTE: 20 

ANNEN KORTSIKTIG GJELD 

Feriepenger      -59 965 

SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD     -59 965 

        

  



NOTE: 21 

PANTSTILLELSE 

Av anleggets bokførte gjeld er følgende sikret ved pant: 

 

Borettsinnskudd      30 014 400 

Pantelån       7 768 743 

TOTALT             37 783 143 

 

Eiendommen som er stillet som sikkerhet hadde pr. 31.12.2018 følgende bokførte verdi: 

 

Bygninger      62 300 000 

Tomt       1 854 270 

TOTALT             64 154 270 

 

NOTE: 22 

GARANTIANSVAR/ANDEL ANLEGGSMIDLER/LANGSIKTIG GJELD I FELLESANLEGG 

Selskapet eier 145/743 deler av Skøyen Vest Søppelsug SE. 

Selskapet har solidaransvar for den samlede gjeld i Skøyen Vest Søppelsug SE. 

Garantiansvar refererer seg til den samlede gjeld i Skøyen Vest Søppelsug SE 

og utgjør kr 4 016 978 

Selskapets andel i Skøyen Vest Søppelsug SE vises i balansen både under eiendels- og 

gjeldssiden under postene "andel omløpsmidler i fellesanlegg", "andel anleggsmidler i 

fellesanlegg", "andel kortsiktig gjeld i fellesanlegget" og "andel langsiktig gjeld i fellesanlegg". 

Selskapets andel av avregningen i Skøyen Vest Søppelsug SE er inntatt i resultatregnskapet 

under posten "Kostnader Sameie". 

 
 
  



25  Nedre Silkestrå Borettslag 

 
 

 
Innkomne forslag 

A) Styret fremmer forslag om modernisering og endring av husordensreglene. 
Nåværende husordensregler er delvis utdatert, og har kun vært revidert på enkelte 
punkter.  
 
Styret har derfor foretatt en systematisk gjennomgang av husordensreglene og har 
forsøkt etter beste evne å modernisere disse. Styret fremmer forslag om vedtakelse 
av nye husordensregler og det fullstendige forslaget er inntatt til sist i innkallingen 
«Vedlegg 1» på side 37.  
 
Styrets innstilling: Styret støtter forslaget. 
 
Forslag til vedtak:  
Generalforsamlingen vedtar styrets forslag til nye husordensregler. 
 

B) Forslag om at beboermøte skal høres før felling av trær  
 
«Forslag til vedtak på årsmøtet i Nedre Silkestrå borettslag 2019:  
Styret har ansvaret for vedlikehold av borettslaget inkludert grøntanlegget. 
Trefelling i borettslaget får konsekvenser for grøntanlegget mange år fram i tid. Det 
er en av grunnene til at trefelling kan være kontroversielt. Vi foreslår derfor at styret 
før felling av trær skal legge det fram som sak på beboermøte. Dette vil gjøre det 
lettere for beboerne å påvirke hvilke trær som felles, og vil gi styret ryggdekning for 
sine avgjørelser. For å gjennomføre trefelling kreves flertall fra de fremmøtte på 
beboermøtet. 
 
Vennlig hilsen Helga og Stig, leilighet 2015, Nedre Silkestrå 11» 
 
Styrets innstilling: Styret støtter ikke forslaget. 
Styret er av den oppfatning at «beboermøtet» ikke har mandat til å fatte bindende 
vedtak. Styret ser imidlertid at felling av trær er en viktig avgjørelse som angår både 
fellesskapet og enkeltbeboere. Styret ønsker å ha en enhetlig praksis om felling av 
trær hvor de berørte beboere høres.  
 

C) Forslag fra beboer: 
 
«Til Styret. Forslag til sak på generalforsamlingen:   

Styret bes utrede hvordan borettslaget kan si opp sameieavtalen med søppelsuget. 

Hilsen Thor Gardarsson, Nedre Silkestrå 14» 
 

Styrets innstilling:  

Styret støtter forslaget.  
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VALGKOMITEEN INNSTILLER FØLGENDE PERSONER: 
 

A. Som styreleder for 1 år foreslås:  
 

  Britt Leithe Bokhorst        Nedre Silkestrå 15   
  

B. Som styremedlem for 2 år foreslås:  
 
   Jens Rolfsen                      Nedre Silkestrå 18 
 
  Styremedlemmer som ikke er på valg: 
 

  Stig Hvoslef          Nedre Silkestrå 11 
 
  Fred Jørgensen         Nedre Silkestrå 12 
 
  Ann-Cathrin Marcussen      Nedre Silkestrå 14 
 
 

C. Som varamedlemmer for 1 år foreslås: 

 
  1. Steinar Finnebråten  Nedre Silkestrå 17 
     
  2. Ingrid Schrøen Maudal  Nedre Silkestrå 14 
     
  3. Erik Mathisen  Nedre Silkestrå 19 
    
  4. Torje Hausvik Olsen  Nedre Silkestrå 5 
  
 

D. Som delegert til OBOS generalforsamling foreslås: 
 
  Ann-Cathrin Marcussen  Nedre Silkestrå 14 
 
  Som vara for delegert til OBOS generalforsamling foreslås: 
 
  Britt Leithe Bokhorst        Nedre Silkestrå 15   
 

E. Som valgkomité for 1 år foreslås: 
 

Andreas Egeberg        Nedre Silkestrå 12 
 
Ingrid Bjerkø Husby       Nedre Silkestrå 13 
 
Kenneth Torgersen Bjørneng    Nedre Silkestrå 19 
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F.  Andre utvalg (Velferdskomiteen) 
 
  Karen Fure    Nedre Silkestrå 7 
 
  Magnus Jensen   Nedre Silkestrå 17 
 
  Ervin Lucchese    Nedre Silkestrå 4 
 
  Torje Hausvik Olsen  Nedre Silkestrå 5 
 
 

I valgkomiteen for Nedre Silkestrå Borettslag 
 

Andreas Egeberg 

Ingrid Bjerkø Husby 

Henrik Winsnes 
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Annen informasjon om borettslaget 
 
Borettslagets hjemmeside og andre akanaler og kontaktpunkter til styret  
Borettslagets hjemmeside finnes på  www.nedresilkestraa.no. Styret ønsker å 
videreutvikle siden og øke aktiviteten i forhold til fortløpende informasjon til beboere.  
 
I tillegg har borettslaget en egen Facebook-gruppe, som både brukes til generelle 
diskusjoner og ytringer, markedsplass og kontaktpunkt mellom naboer.  
 
Konkrete saker må imidlertid fortsatt tas opp direkte med styret, særlig dersom det dreier 
seg om saker som berører enkeltpersoner eller private forhold.  
 
E-poster til styret kan sendes til nedre.silkestra@styrerommet.net hvor de vil bli besvart 
innen 10 dager. Dersom noe haster anbefales det å ringe styreleder. 
 
Styret vil fortsatt varsle om viktige saker pr. postkasse og oppslag i oppganger, slik at 
beboere uten internett og Facebook-tilgang ikke skal gå glipp av informasjon. Styrets 
postkasse er fortsatt å finne på veggen ved Vaktmesterkontoret. 
 
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. 
 
Vaktmester 
Styret har et tett og godt samarbeid med vaktmester Paul Storberget. Vaktmester treffes 
daglig mellom 07:00 og 14:30 på tlf. 958 71 947. Utenfor nedgangen til hans verksted i 
nr. 7 er det en postkasse hvor beskjeder til ham eller styret kan legges. 
 
Renhold 

Borettslaget har avtale med Rene trapper AS om renhold av fellesarealene.  
 
Nøkler/skilt 
Nøkler og skilt til postkasse kan fås ved henvendelse til vaktmester. Nøkler og skilt må 
betales av den enkelte. 
 
Forsikring 
Borettslagets eiendommer er forsikret i TRYG FORSIKRING med polisenummer 6674551. 
Forsikringen dekker bygningene og fellesareal. Forsikringen dekker også veggfast utstyr, 
bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig. Oppstår det 
skade i leiligheten, skal andelseier 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 borettslagets forsikring brukes, kan andelseier belastes hele eller deler av 
egenandelen dersom forholdet ligger innenfor andelseiers ansvar. 
Den enkelte andelseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre. 
 

http://www.nedresilkestraa.no/
mailto:nedre.silkestra@styrerommet.net
mailto:forsikring@obos.no
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Beboere oppfordres til å være observante når det gjelder mulige vannskader, og melde 
slikt til vaktmester / styre så fort som mulig. Selv svært små lekkasjer kan over tid påføre 
leiligheter og bygningsmasse store skader. Beboere har selv ansvar for at det ikke oppstår 
lekkasjer i eget røropplegg, og kan bli holdt ansvarlig for vannskader i bygg eller 
naboleilighet dersom skader ikke er meldt og utbedret.  
 
Skal du være borte fra leiligheten over lengre tid oppfordrer vi til å avtale med en nabo, 
vaktmesteren eller andre at det holdes øye med mulige lekkasjer. 
 
Brannsikringsutstyr 

I følge forskrift om brannforebygging skal alle boliger ha minst én godkjent røykvarsler i 
hver etasje, samt manuelt slokkeutstyr i form av pulverapparat eller brannslange. Det er 
borettslagets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er andelseiers ansvar å 
sørge for tilsyn og kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette 
til styret. 
 
HMS internkontroll  
Internkontroll innebærer at borettslaget 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 og 
lekeplassutstyr. Har borettslaget 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. 
 
Fred Jørgensen har vært styrets HMS-ansvarlig. Styret har det overordnede 
HMS-ansvaret for borettslaget. 
  
Det er viktig å påpeke at beboere selv har ansvar for å sjekke egen boenhet: 
Det er beboerens ansvar å sjekke og sørge for at det innenfor leiligheten (fra sikringsskap, 
inklusive sikringer og sikringselementer) blir foretatt nødvendig ettersyn og vedlikehold av 
det elektriske anlegget i leiligheten. Anlegget skal til enhver tid tilfredsstille gjeldende 
sikkerhetskrav.  
  
Brannslokkingsutstyr 
  
Det er i hver leilighet er det installert følgende: 
 
•         Håndslukkeapparat og brannteppe 
•         To godkjente røykvarslere 
 
Dette skal følge leiligheten og det er beboer selv som har ansvaret for jevnlig sjekk.  
Feil og mangler varsles til styret så fort det oppdages. 
  
Styret har ansvar for periodiske 5-års kontroller av pulverapparatene. 
  
Garantert betaling av felleskostnader 
Borettslaget har avtale med OBOS Factoring AS om garantert betaling av felleskostnader. 
OBOS garanterer for overførsel til borettslaget hver måned og overtar deretter alt ansvar 
og risiko for eventuell manglende innbetaling av felleskostnader. 
 



30  Nedre Silkestrå Borettslag 

 
 
Utleie av egen bolig (bruksoverlating) 
Det er ikke tillatt å leie ut eller overlate bruken av boligen til andre uten styrets samtykke 
og godkjennelse av leietaker. Søknadsskjema for utleie/bruksoverlating fås ved 
henvendelse til OBOS. 
 
Forkjøpsrett 

Forkjøpsretten er en viktig medlemsfordel i OBOS. For hver enkelt bolig blir det ved salg 
fastsatt en egen frist for å melde bruk av forkjøpsretten (meldefrist). Medlemmer som vil 
benytte forkjøpsrett, kan melde seg direkte via OBOS annonsen på www.obos.no. 
Ved spørsmål om forkjøpsretten kan du henvende deg til OBOS på telefon 22865500. 
 
Avtale om leveranse av elektrisk kraft 

OBOS har fremforhandlet en kraftavtale med Entelios (tidl.LOS) på vegne av selskapene 
forvaltet av OBOS. Nedre Silkestrå Borettslag er tilsluttet avtalen med kraftleveranse til 
våre fellesanlegg. 
 
Fjernvarme 
Nedre Silkestrå Borettslag får levert fjernvarme fra Hafslund Fjernvarme AS. 
 
Energimerking 

Ved salg eller utleie av boliger skal det utarbeides en energiattest. På 
www.energimerking.no kan andelseieren utarbeide energiattest for sin bolig. 
 
Kabel-TV 

Telenor Norge AS er borettslagets leverandør av TV- og bredbåndstjenester. Har du 
spørsmål knyttet til dette kan du ringe Telenor på telefon 915 09 000 eller besøke deres 
nettside www.telenor.no. 
 
Barnehagen 
Borettslaget eier fortsatt en leilighet i nr. 20, som disponeres av Nedre Silkestrå 
barnehage. Dette er en stiftelse som har som formål å drive barnehage for barn av 
beboere i Nedre Silkestrå borettslag. Avtalen innebærer at barnehagen ikke betaler 
husleie eller oppvarming/varmt vann. Stiftelsen er forpliktet til å forestå innvendig 
vedlikehold, strøm, m.m. Borettslaget har en representant i barnehagens styre, som skal 
ivareta alle beboeres interesse knyttet til barnehagens drift. Dette gjelder vedtekter, 
opptak, utearealer m.m. Borettslagsstyrets representant i barnehagestyret har i 2017 vært 
Harald Kristoffersen. 
 
Barnehagen kan ved avtale med barnehagens styre, leies av beboere til private 
arrangementer (barnebursdager osv.).  
 
Sameiet Søyen Vest søppelsug (SVS) 

Borettslaget er knyttet til og er sameier i SVS, sammen med fire andre borettslag/sameier. 
Anlegget ble bygget og ferdigstilt tidlig i 1980-årene og betjener i overkant av 1100 
boenheter. Gjeldende sameieavtale løper fram til utgangen av 2026.  
Et av sameiene, Casinetto borettslag, krever å tre ut av sameiet. Kravet er begrunnet i 
vedvarende driftsproblemer og en vurdering av at søppelhåndtering ved bruk 
avfallsbrønner er å foretrekke for Casinetto. Øvrige sameiere har ønsket å komme 
Casinetto i møte, og har akseptert av Casinetto ikke betaler sin andel av driftskostnadene 
til SVS under følgende forutsetninger: 
 

http://www.obos.no/
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1. Casinetto har ansvar og risiko for egen, alternativ avfallshåndtering 
(avfallsbrønner). 

2. Casinetto frafalt i 2017 tidligere krav om kompensasjon fra øvrige deltakere. 
Casinetto har ikke lidt økonomisk tap som følge av driftsproblemene. I dialogen 
med Casinetto hevdet de øvrige deltakerne sin klare oppfatning om at det ikke 
foreligger rettslig grunnlag for et slikt krav.  

3. Casinetto må bære sin andel av eventuelle fremtidige fjerningsforpliktelser.  
 
Det synes som om partene er enige om punkt 1 og 2, selv om det ikke foreligger noen 
omforent avtale om dette. Casinetto erklærte 4. mars 2018 at borettslaget nå har innfridd 
sin gjeldsforpliktelse og vil heve sameieforholdet. Øvrige sameiere er uenig i at det 
foreligger en slik adgang, og anser Casinetto som sameierne i SVS. Øvrige sameiere 
oppfatter at tvisten som nå foreligger, bare vil kunne få økonomisk betydning dersom 
sameiet pådrar seg kostnader ved avvikling.  
 
Velferd 

Velferdsutvalget gjorde i 2018 en god innsats for borettslaget. 
De har arrangert dugnad, sommerfest og den årlige koselige nissefesten. 
Velferdens gode innsats er en byggesten i vårt bomiljø, det skaper et inkluderende 
fellesskap. 
 
Parsellhage 

Parsellhagelaget har hatt god aktivitet også i 2018. Beboere som ønsker å bli med og få 
seg en parsell oppfordres til å ta kontakt med parsellhagelagets styre. 
 
Det er et godt samarbeid mellom styrene. 
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Større vedlikehold og rehabilitering 

2017 Grundig rehabilitering og maling av 

alle fasader blokker. Nytt 

callinganlegg, nye postkasser og 

oppslagstavler. Nytt brannvarslings 

utstyr. Rensing av alle avløpsrør.  

Grundige reparasjoner av trekledning og 

betong reparasjoner. Nye 

inngangspartier ved utskifting av dører 

og flislegging. 

2016 

 

 

 

 

Ny utebelysning, asfaltering av 

gangveier, etablering av 

renneheller, skifte av diverse 

anlegg knyttet til sentralt fyrrom i 

nr. 17 fjernvarme 

 

2015 Asfaltering på tun og gangveier og 

nye bommer til tunene. 

Kanalrens. 

 

2014 - 2014 Betongrehab. oppganger og 
fasader 

Videreført oppgradering av grøntanlegg 
og grusvei. Det er påbegynt 
betongrehabilitering på oppganger og 
fasader. Utført gjennomspyling av 
bunnledninger. 

2013 - 2013 Grøntanlegg Påbegynt oppgradering av grøntanlegg. 

2012 - 2012 Omlegging av varmtvann Omlegging av varmtvann fra elkjele til 
fjernvarme. 

2010 - 2011 Sykkelparkering Ihht grøntplan, etablering av fire nye 
sykkelparkeringsanlegg. 

2009 - 2010 Påbegynt vedlikehold ihht 
grøntplan 

Påbegynt vedlikehold ihht grøntplan. 

2007 - 2007 Oppgradering av kabeltv-anlegg   

2007 - 2008 Oppussing av carportanlegget Oppussing av carportanlegget. 

2006 - 2007 Maling av alle fasader, vinduer og 
dører 

  

2005 - 2005 Oppussing oppganger Oppussing oppganger, ny håndløper på 
rekkverk, amling vegger, dører og 
postkasser, ny himling, flislegging gulv 
og trapper. 

2004 - 2004 Betongrehabilitering Betong rehabilitering og maling av 
gavlvegger, øvre lekeplassplanering, 
grusing og montering av apperater. 

2003 - 2003 Betongrehabilitering Påbegynt betongrehabilitering, planting 
av frukttrær, planting av hekk ved øvre 
gangvei, skifting av mønebånd, 
utskifting av vinduer pga. råteskader 

2002 - 2002 Asfaltering Asfaltering av innkjøring, etablering av 
parsellhage, reparasjon av takmøner og 
betongundersøkelser. 

2001 - 2001 Grøntanlegg Oppgradering av grøntanlegg og 
utearealer, samt skilting. 

2000 - 2000 Kanalrens og nye porter   
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1999 - 1999 Trelemmer Skiftet trelemmer på terrassene i 
loftsleilighetene. 

1998 - 1998 Beising Beising av restrerende bygninger i 
borettslaget 

1997 - 1997 Beising Beising av ca. halvparten av bygningen, 
oppgradering av uteareal barnehage, en 
del takviduer er skiftet. 

1996 - 1996 Reasfaltering over garasjene   

1995 - 1996 Treverk på verandaer ble skiftet   
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SAMEIET SKØYEN VEST SØPPELSUG 

ORG.NR. 979 413 866, KUNDENR. 4912 

        

RESULTATREGNSKAP 

        

   Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 

    2018 2017 2018 2019 

DRIFTSINNTEKTER: 

Innbetalinger  2 2 715 396 2 233 600 3 200 000 3 027 000 

Andre inntekter  3 215 195 168 630 0 0 

SUM DRIFTSINNTEKTER   2 930 591 2 402 230 3 200 000 3 027 000 

        

DRIFTSKOSTNADER: 

Personalkostnader  4 -34 970 -108 081 -117 000 -15 000 

Styrehonorar  5 -102 500 -100 000 -100 000 -103 000 

Revisjonshonorar  6 -7 355 -6 250 -6 000 -7 000 

Forretningsførerhonorar  -29 995 -29 120 -32 000 -31 000 

Konsulenthonorar  7 -18 350 -169 821 -110 000 -50 000 

Drift og vedlikehold  8 -2 048 165 -1 273 189 -1 550 000 -1 480 000 

Forsikringer   -34 805 -33 360 -35 000 -37 000 

Energi/fyring   -491 490 -458 817 -400 000 -500 000 

Andre driftskostnader 9 -27 111 -11 366 -12 000 -25 000 

SUM DRIFTSKOSTNADER   -2 794 742 -2 190 004 -2 362 000 -2 248 000 

        

DRIFTSRESULTAT   135 849 212 226 838 000 779 000 

        

FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: 

Finansinntekter  10 795 2 497 0 0 

Finanskostnader  11 -136 644 -214 723 -195 000 -102 000 

RES. FINANSINNT./-KOSTNADER -135 849 -212 226 -195 000 -102 000 

        

ÅRSRESULTAT     0 0 643 000 677 000 
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SAMEIET SKØYEN VEST SØPPELSUG 

ORG.NR. 979 413 866, KUNDENR. 4912 

        

BALANSE 

        

    Note  2018 2017 

EIENDELER 

        

ANLEGGSMIDLER 

Langsiktige fordringer  12  4 016 978 6 572 282 

SUM ANLEGGSMIDLER       4 016 978 6 572 282 

        

OMLØPSMIDLER 

Kundefordringer     896 500 0 

Kortsiktige fordringer  13  426 779 36 325 

Driftskonto OBOS-banken    437 151 599 

Skattetrekkskonto OBOS-banken   0 1 642 

Sparekonto OBOS-banken    358 221 964 

SUM OMLØPSMIDLER       1 324 074 411 530 

        

SUM EIENDELER         5 341 052 6 983 812 

        

EGENKAPITAL OG GJELD 

        

EGENKAPITAL 

Opptjent egenkapital       

SUM EGENKAPITAL       0 0 

        

GJELD 

        

LANGSIKTIG GJELD 

Pante- og gjeldsbrevlån  14  4 016 979 6 572 282 

SUM LANGSIKTIG GJELD       4 016 979 6 572 282 
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KORTSIKTIG GJELD 

Leverandørgjeld     389 888 171 501 

Skyldige offentlige avgifter  15  316 3 791 

Påløpte renter     583 17 995 

Påløpte avdrag     34 547 52 351 

Annen kortsiktig gjeld  16  898 739 165 892 

SUM KORTSIKTIG GJELD       1 324 073 411 530 

        

SUM EGENKAPITAL OG GJELD     5 341 052 6 983 812 

        

Pantstillelse     0 0 

Garantiansvar     0 0 

Oslo, 27.03.2019, 

Styret i Sameiet Skøyen Vest Søppelsug 

 

 

 

 Bjørn Kolstad/s/           Bjørnar Dramstad/s/          Knut Getz Halstvedt/s/        Stig Hvoslef/s//    
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Vedlegg 1 
 
Forslag fra styret nye husordensregler: 
 

HUSORDENSREGLER 2019 

1. Bofellesskap  

Hensikten med husordensregler er å sikre trivsel og godt naboskap. Hver enkelt beboer 
må bruke sin bolig, fellesrommene og utearealene slik at man ikke sjenerer andre.  

Alle beboere skal bidra i dugnader i den grad de kan. 

Å bo i fellesskap er et felles ansvar til felles glede og nytte. Alle beboere oppfordres til 
høflighet og vennlighet både i hverdagen og på digitale medier.  

Nedre Silkestrå borettslag har en Facebook side. Hensikten med siden er å dele 
informasjon og nyheter blant / mellom beboerne. Alle som deltar på Facebook må oppføre 
seg etter normal folkeskikk. Alle saker som krever styrebehandling må sendes til styret.  

2. Ro i leilighetene og på fellesområdene - nabovarsel 

Det skal være ro fra kl. 23.00 til kl. 07.00 på hverdager og til kl. 09.00 på lør-, søn- og 
helligdager. Spesielt støyende virksomhet som f.eks. snekring og boring, skal ikke 
forekomme etter kl. 20.00, eller på søn- og helligdager før kl. 13.00 og etter kl. 17.00.  

Dersom man planlegger virksomhet som forventes å medføre mer støy enn vanlig, må 
naboene varsles om dette på forhånd.  

Ved øving på musikkinstrumenter og annen musikkspilling oppfordres alle beboere til å ta 
hensyn til sine naboer til alles felles beste.   

I vårt borettslag er vi glade for sosial hygge og alle beboere oppfordres til å varsle naboer 
ved behov og ellers ta hensyn. Særlig støynivå på verandaene inn mot tunene bør 
begrenses. Vil man spille høy musikk, må beboer ta hensyn til naboene, for eksempel 
holde verandadør/vinduer lukket.  

3. Kjøring på gangveiene  

Kjøring med motorkjøretøy på gangveiene er i utgangspunktet forbudt. 
Unntatt er kjøring som ledd i nødvendig transport for av- og pålessing, ved sykdom, TT-
taxi/drosje  og andre nødsituasjoner. Nødvendig kjøring skal foregå i gangfart. 

All annen taxi bruk skal bestilles til og forlates på parkeringsplassene.  

Beboere som mottar leveranser, for eksempel av dagligvarer, bruker håndverkere o.l. må 
gi leverandøren spesielt beskjed om at innkjøring er forbudt. Kun helt nødvendig kjøring i 
forbindelse med flyttelass, svært tunge og store ting mv, kan kjøres inn utenfor 
inngangspartiet. Beboer skal påse at leverandøren umiddelbart etter bæring / levering 
flytter bilen tilbake til gjesteparkering.  
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Bilkjøring utgjør et stort faremoment særlig for barna i borettslaget vårt. Alle beboere 
oppfordres til så lite kjøring på tunene som mulig. Det oppfordres til å bruke trallene som 
er satt opp ved innkjøring til begge bommene.  

Det er forbudt å parkere på gangveiene og på tunene.   

4. Garasje- og carportanlegget - gjesteparkeringsplasser - elbil-lading  

Parkeringsplassene skal til enhver tid holdes i ryddig og ordentlig stand. Det må påses at 
uvedkommende ikke tar seg inn i garasjeanlegget. Det er ikke tillatt å oppholde seg 
unødvendig i garasjeanlegget.  

Borettslaget er pålagt å følge regler om brannsikkerhet og regelverk om HMS (Helse. 
Miljø- og sikkerhet). Derfor er det ikke lov å oppbevare annet enn naturlig tilhørende 
bilrekvisita i garasje/carport-anlegget.  Det er ikke tillatt å oppbevare brannfarlige 
væsker/gasser i garasjeanlegget.  

Det er forbudt å lade el-kjøretøy i ordinære stikkontakter. Beboere som ønsker å lade el-
kjøretøy må selv bekoste ladepunkt og installasjon skal gjøres av godkjent elektriker.  

Gjesteparkeringsplassene er forbeholdt gjester og beboere uten fast plass. Alle beboere 
må parkere på sin plass dersom de har en.  

Alle beboere som ønsker å lade el kjøretøy må å ha egen app for måling av strømforbruk.  

El bil-plassene på fellesparkeringsområdet er kun for beboerne og deres gjester. De som 
har eget ladepunkt må bruke dette til sine biler, slik at gjesteplassene er tilgjengelig for 
gjester og beboere med elbil som ikke har carport/garasjeplass.  

Prisen for strøm pr KWh på disse plassene bestemmes av styret til enhver tid.  

Det er ikke tillatt å oppbevare avskiltede eller ikke forsikrede kjøretøy hverken på egen 
parkeringsplass eller noe annet sted på borettslagets eiendom. Det er heller ikke tillatt å 
langtids parkere biler på gjesteparkeringsplassene eller forøvrig på fellesareal.   

Utleie av garasje- eller carportplass kan kun gjøres til andre andelseiere eller beboere i 
borettslaget. Den enkelte andelseier bestemmer selv pris for utleie av plassen.  

5. Fellesområdet  

Fellesområdet er vår felles eiendom og bruksområde for alle beboere.  

I Nedre Silkestrå borettslag er det tillatt å leke og ha de gøy for både barn og voksne. Alle 
beboere må ta hensyn til hverandre og ellers ta vare på fellesområdet. Alle må passe på at 
grøntanlegget ikke skades. Ballspill (for eksempel fotball) skal ikke foregå på tunene.  

Grilling må i minst mulig grad sjenere naboene (lukt, røyk etc.).Gassbeholdere skal 
oppbevares utendørs på egen veranda. Sigarettrøyking på egen veranda kan sjenere 
naboene over, og det oppfordres om å ta hensyn. Ta spesielt hensyn til brannfaren.  
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6. Fasader  

Alle endringer av bygningenes fasader eller farge er i utgangspunktet forbudt. 
Bygningsmessige endringer og fasadeendringer skal godkjennes av styret før tiltaket 
settes i gang.  

Noen endringer kan det søkes om til styret: 

- Montere solavskjerming. Dette krever at dette gjøres i henhold til retningslinjer for 
utforming og farge. Fargekoden og retningslinjene kan fås ved henvendelse til 
styret. 

- 1 etasje: Terrasse i  leilighetens lengde og inntil 2,5 meter ut fra veggen. 
Utforming av gjerde og levegg rundt terrasse krever særskilt godkjenning av styret. 

- Takvinduer på loftsleiligheter: Ved innsetting av ikke originale vinduer gjøres 
særskilt oppmerksom på at andelseier selv har ansvaret for vedlikehold av disse. 
Andelseier er også erstatningsansvarlig for skader som følge av feilmontering eller 
bruk av vinduene.  

Eventuell godkjenning vil ikke finne sted før tidligst ved første ordinære styremøte. Styret 
vil  veie ulemper og fordeler ved en eventuell tillatelse og ta rimelige hensyn til 
fellesskapet. Godkjenning kan ikke garanteres. 

Hekker og beplantning rundt terrasse skal ha en maksimal høyde på 180 cm målt fra 
bakkenivå. Styret kan skjønnsmessig bestemme at beplanting skal være lavere eller ikke 
kan plantes, blant annet på grunn av HMS-krav / fare pga trafikk og kjøring/snømåking på 
tunene.   

7. Oppgangene og fellesareal i kjeller 

Ytterdøren skal være låst hele døgnet. Borettslaget har satt ut trappevask til en ekstern 
leverandør.  

Så lenge det ikke hindrer fri passasje, kan barnevogner, rullestoler og rullator stilles 
innenfor ytterdøra. Eiere av disse må sørge for at dette ikke medfører ekstra belastning for 
naboer,  firmaet som vasker og postbudet.  

Det er ikke tillatt å sette fra seg ski, sykler, og lignende i oppgangen. Lek og unødig 
opphold i oppgangen er ikke tillatt.  

Alle beboere oppfordres til å holde gangarealet ryddig og bidra til et ryddig og ordentlig 
fellesområde i kjellere. 

Det oppfordres til dugnader i oppgangene. 

Arealet utenfor egen bod/areal i fellesrom skal holdes fri for ting og gjenstander.  

Styret kan gi pålegg om fjerning av ting og annet som utgjør brannfare eller for øvrig når 
HMS-regler krever det. 
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8. Fellesvaskeri  

Fellesvaskeriet kan kun benyttes innen reservert tid. Når vasketiden er omme, skal 
vaskeriet være ryddet og rengjort. Vaskeriet er åpet hverdager 
kl. 07.00 - 23.00 og lørdag og dag før helligdag kl. 07.00 - 19.00. 
Det er ikke tillatt å vaske på søn- og helligdager.  

9. Henvendelser til  styret  

Henvendelser til styret skal være skriftlig og sendes pr epost til 
«nedresilkestra@styrerommet.net» eller legges i vaktmesterens postkasse ved nr. 7. 

Styret administrerer hjemmesiden til borettslaget «www.nedresilkestraa.no» 

10. Blomsterpotter og lignende på veranda  

Det er farlig å ha løse blomsterpotter og lignende på verandagelenderet og må i så fall 
sikres/skrues fast på forsvarlig måte for å hindre at det faller ned og skader noen. Den 
enkelte beboer er ansvarlig for skade som måtte oppstå.  

11. Avfall/sanitær  

I Nedre Silkestrå borettslag er vi opptatt av å være miljøbevisste, og alle er pålagt plikt til 
kildesortering, Jf forskrift om plikt til kildesortering i Oslo kommune. Alle beboere må 
benytte kildesorterings-containere ved parkeringsplassen. Det er egne containere for 
papir/papp, glass/metall, matavfall og plast pluss restavfall. Søppelsuget skal bare 
benyttes for tørt restavfall. Alt avfall må pakkes forsvarlig inn. (Benytt plastposer). Det er 
strengt forbudt å kaste brennende eller ildsfarlig avfall gjennom nedkastluken.  

Søppelsuget er kostbart for borettslaget og det danner seg propper dersom man kaster 
tunge, lange, gjenstander i søppelsjakten. Det er tidligere funnet paraplyer, 
dusjslanger/dusjgarnityr, symaskiner ol i søppelsuget. Dette skaper da propper som koster 
borettslaget store summer og fører til stans i anlegget.  

Det er ikke tillatt å hensette avfall utenfor avfallscontainere. Spesialavfall skal ikke kastes i 
containere. Det oppfordres å bruke Smestad gjenbruksstasjon. 

Det må ikke kastes uvedkommende ting i wc. Alle må vite hvor stoppekranen for 
leiligheten befinner seg. Dette kan påvises av vaktmester. Vaskemaskin og 
oppvaskmaskin skal være tilkoblet kaldtvannet.  

12. Internett og TV  

Borettslaget har avtale med Homenet om tilgang til internett for alle andeler, og avtale med 
RiksTV. Boksen fra RiksTV er borettslagets eiendom og skal følge leiligheten ved 
fraflytting.  

Det er ikke tillatt å montere parabolantenne synlig, f. eks. oppheng på vegg. 
Parabolantennen kan plasseres på verandaen, under rekkverkets høyde.  

 

http://www.nedresilkestraa.no/
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13. Dyrehold  

Det er tillatt å ha hund eller katt. Beboer forplikter seg til å følge de særskilte reglene for 
dyrehold ved å undertegne «Skjema for avtale om dyrehold» og sende dette til styret før 
anskaffelsen.  Det er plikt til umiddelbart å fjerne ekskrementer fra dyret. Det er båndtvang 
for hund (hele året) på borettslagets eiendom. Brudd på reglene for dyrehold kan medføre 
plikt til å fjerne dyret, eller at leieforholdet blir oppsagt.  

Mindre dyr (fugler o.l.) som holdes innenfor leiligheten og ikke på annen måte er til 
sjenanse for naboene, kan anskaffes og holdes uten godkjenning.  

14. Framleie  

Framleie av leiligheten må godkjennes av borettslagets styre, og ingen får anledning til å 
flytte inn før slik godkjenning er gitt. Den som eier leiligheten er til enhver tid ansvarlig 
vedrørende forhold i leiligheten. Maksimal fremleietid er normalt to år. Det søkes for ett år 
av gangen. 

Beboere som ønsker å benytte leiligheten for korttids-utleie gjennom f eks Air-BNB kan 
gjøre dette i henhold til enhver tid gjeldende lovgivning. Med korttidsutleie menes utleie på 
døgn- eller ukesbasis i inntil 30 dager sammenhengende. 

15. Opprykk - Intern forkjøpsrett 

 Andelseier har forkjøpsrett etter ansiennitet i borettslaget. Ansiennitet regnes fra dato for 
overtakelse av andelen De beboere som flyttet inn da borettslaget var nytt, har lik 
ansiennitet regnet fra 22.09.82. Står flere andelseiere med lik ansiennitet i borettslaget, 
går den med lengst ansiennitet i OBOS foran.  

16. Ansvar  

Dersom noen forsettlig eller grovt uaktsomt skader borettslagets eiendom eller eiendeler 
er vedkommende ansvarlig for skaden.  

17. Vaktmester  

Vaktmesteren har fast arbeidstid fra kl. 07.00 til kl. 14.30 mandag – fredag. Alle beboere 
oppfordres til å kontakte  vaktmester i arbeidstiden, med mindre det gjelder kritiske 
situasjoner som ikke kan vente. 
Vaktmester mobil:  95 87 19 47.  

Skriftlige beskjeder kan dessuten legges i vaktmesterens postkasse ved nr. 7 

18. Styret  

Alle henvendelser som ønskes styrebehandlet, skal være skriftlig. Styret kan kontaktes på 
epost nedresilkestra@styrerommet.net eller på papir i vaktmesterens postkasse ved nr. 7. 

 

 



42  Nedre Silkestrå Borettslag 

 
 
19. Overholdelse  

Husordensreglene utgjør en del av leiekontrakten for leiligheten. Beboere er ansvarlig for 
at ordensreglene overholdes av husstanden og andre som gis adgang til leiligheten. Brudd 
på husordensreglene kan medføre oppsigelse av leieforholdet. 
Forslag om endring av eller supplement til husordensreglene må leveres skriftlig til 
borettslagets styre. Borettslagets generalforsamling vedtar eventuelle endringer. Ved tvil 
om tolkningen av husordensreglene gjelder det til enhver tid sittende styrets tolkning.  

20. Fryser / kjøleskap i kjellerbod  

Det er tillatt å sette kjøleskap, fryser eller tilsvarende i egen kjellerbod. 
Det må da legges inn eget strømkontaktpunkt i boden knyttet til strøm måleren for egen 
leilighet. Arbeidet skal utføres av autorisert el-installatør.  

 


