
Huseby §enior Residens Borettslag

§TYRETS ÅRSBERETNING 20 16

1. TILTITSVALGTE

§tyret har i perioden bestått av:
Styreleder Arild Arildset (valgt for 2 år i 2015)
§tyremedlem Eva Michelsen (valgt for 2 år i 2015)
Styremedlem Harald Pedersen (valgt for 2 år i 2016)
Styremedlem Einar P. Vågen (utpekt av DES-klubben for 1 år i 2016)
Styremedlem Turid Westin (valgt for 2 år i 2016)

Varamedlemmer til styret :

Per Egil Amble (utpekt av DES-klubben for 1 år i 2016)
Sven Andersen (valgt for 1 år i 2016)

Valgkomiteen har i perioden bestått av:
Kirsti Mork
Sigurd Løland
Trygve Wasa

2. FORRETNING§FøRSEL OG REVISJON
Forretningsfører er BORI BBL.
Revisor er statsautorisert revisor SLM Revisjon AS, Lillestrøm.

3. GENERELLE OPPLVSNINGER
A Huseby Senior Residens Borettslag ble stiftet L4/A6/20L3 og har

organisasjonsnumm er 9!2 1 1 1 024

Postadresse:
Postboks 323, 2001 Lillestrøm

Fakturaadresse;
Borettslaget kan motta EHF.
Faktura i pdfltiff sendes til faktura@bori,no
Papirfaktura sendes til :

554 Huseby Senior Residens Borettslag
Fakturamottak BORI
Postboks 4381 Vika, B50B MO i RANA

Eygningsadresser:
rååttståget består av 73 andelsboliger, fordek på 5 bygninger
med adressene Marta Korsets vei 1 - 4 ag Husebytorget 2 -8.
I tillegg eier borettslaget kontor og felles samlingslokale i

Husebyjordet 4
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Eiendommen har gnr 37, bnr 830 og gnr 37, bnr 832 i Skedsmo
kommune,

Eiendommen består i tillegg av B0 (73 + 7) underjordiske
parkerin gsplasser pluss 4 gjestepa rkeri n gsplasser.

Borettslaget er organiseft etter de bestemmelser som følger av Lov
om borettslag og bestemmelser i DES-klubben Skedsmos
vedtekter. goreitslaget har til formål å drive eiendommen i samråd
med og til beste for andelseierne.

Styret består av 2 kvinner og 3 menn. Styrets leder er mann.
Borettslaget følger likestillingslovens bestemmelser og tilstreber
likestilling ved valg av tillitsvalgte

HMS / Ansatte / arbeidsmiljø

Borettslaget har ingen ansatte,

Styret har engasjeft en andelseier som ivaretar HMS-funksjonen'
Borettslaget liar vedtak om E takke ja til tilbu{ om opplæring for
utpekt styremedlem og den HMS-ansvarlige så snart BORI
kunngjør kurs for HMS-funksjonen.

Styret jobber med å få på plass et system for internkontroll.

Det er inngått serviceavtaler om jevnlig inspeksjonlkontroll av
teknisk infrastruktur på eiendsmmen.

Det gjennomføres jevnlig inspeksjon og vernerunder i bygningene
og på eiendommen,

HMS Rapport 2016.
Det har i 2016 vært gjennomført 4 inspeksjonsrunder.
1. Svalganger er ryddige og fremkommelige, Noen lette møbler,

men ingen hindring for rømningsvei.
2. Branntiapper og dårer ok. Noen låser har blitt fikset.

Brannvarslingsanlegget har vært testet og funnet i orden'
Har i 2016 frått nrannutrykning p,g.a. glemt mat på komfyr,
men det endte godt.

3. Tekniske rom er tørre og i orden.
4. Garasjene er nå i orden. tekkasie fra taket er nå fikset.

Brannslanger og ventilasjonsanlegg i orden.
5. Felles boder er ryddige og ok.
6. Felles området er ryddig og ok.
7. Beboerne ble i 2015 informert om regelverket for oppbevaring

av gass og grilling på terrassene.
Dette bør gjentas før grillsesongen 2At7.
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Ytre miljø
Borettslagets virksomhet forurenser ikke det ytre miljø i

nevneverdig grad.

4. STYRET§ AR.BEID

Det er i 2016 og til og med februar 2OL7 avholdt 14 ordinaere og 1
ekstraordinært styremøte hvor til sammen 103 saker har vært behandlet.
(§aker er deflnert som punkter på dagsorden der resultatet av saks-

saksbehandlingen er protokollert i møtereferat)

I 2016 er beboerne informeft om til sammen 19 saker hvorav 13 saker er

AiiiriUuert på papir gjennom "Husposten" og "Informasjon til beboerne" til alle

andelseierne. 6 sat<åi er distribuert på e-post til andelseiere som har e-
postadresse og på papir til andelseiere som ikke har e-postadresse. Ved

årsskifte ZALOIZOIT hadde 60 andelseiere e-postadresse.

I månedsskiftet november/desember 2OL6 bte det, i overensstemmelse med

Datatilsynets krav og anbefalinger, etablert inn- og utvendig videoovervåkning
av innlutkjøringen til/fra borettslagets 2 garasjeanlegg.

Styret har godkjent at leilighet nr. 4 er solgt til Gudrun Brigitte Blindheim.

ingen leiligheter er solgt på forkjøpsrett.

c Regulering av felleskostnader

Med virkning fra 1. januar 2OL6 ble felleskostnaden harmonisert for
andelseiernå i Uyggåtrinn 1 og byggetrinn 2. Inntil denne dato hadde

andelseierne i byggetrinn 1 lavere felleskostnad enn i byggetrinn 2.

Virkningen av haiÅoniseringen var at andelseierne i byggetrinn 1 fikk økt

felleskostnaden fra kr 34 til:7 pr kvm mens felleskostnaden ble holdt

uendret for andelseierne i byggetrinn 2.

Med virkning fra 1. august zAtO ble husleia (renter husbanken ikke

medregnet)"øft med SVo. For en gjennomsnittlig stor leilighet (92 kvm)

betyr dette en økning fra kr 3380,- til kr 3547,- pr mnd

Med virknins fra 1. januar 2CIL7 fant styret det nødvendig å etablere en

',øremerketikonto ior årlig avsetning på fr 220.0O0,- til fremtidige større

vedlikeholdsprosjekter, For en gjennomsnitts stor leilighet betyr dette en

månedlig kostnaå på fr 265,-. Utover dette var detikke styrets mening

å å[" iei'ieskostnaden, men på grunn av en misforståelse mellom styret
og forretningsfører ble det tii<evit en økning i felleskostnaden på t<r 76 far
gjennomsnltltleiligfreten. Dette utgjør en ølining av husleie på ca L,3o/o.

Andelseierne er blitt løpende orlentert om dette'

)
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Av andre saker kan nevnes:

. Tilstandsvurdering av bygningsmassen:

Det er urovekkende at borettslaget, mer enn 3 år etter innflytting for
byggetrinn 1 og 2 år for byggetrinn 2, fremdeles har problemer med nye
lekkasjer og utbedring av tidliEere reklamerte lekkasjer.

Selv om borettslagets bygninger er forholdsvis nye står det klart for alle
som har øYne å se med, at vedlikehold i form av overflatebehandling ikke
kan utsettes på ubestemt tid. Styret har derfor opprettet en konto i

budsjett og regnskap som har fått navnet "Vedlikeholdsprosjekter". Dette
betyr at kontoen skal finansiere alle større vedlikeholdsprosjekter. I
praksis vil dette være prosjekter der borettslaget ber om tilbud fra ulike
titbydere. Kontoen blir tilført midler fra en "øremerket" del av
andelseiernes husleie.

o Serviceavtaler og kontroll:

Borettslaget har inngått avtale med Atech AS om teknisk service og drift
av systemet for videoovervåkning av garasjeportene.

Lovpålagt ådig kontroll av borettslagets 2 brannvarslingsanlegg er
gjennomført.

o I beboermøte 30.mars 20L6 ble bl. annet disse sakene behandlet:

Forslag om at: "Alle som har el-biler og ladbare hybrider, må sørge for
uttak til egen måler. Dette bør også gjetde rullestoler".
Forslaget ble ikke realitetsbehandlet men styret har bearbeidet saken
videre og distribuert diskusjonsunderlag for behandling i general-
forsamlingen 2017.

Det går ikke uttrykkelig fram av borettslageti veJtet<ter at samboende
par, der begge parter er andelseiere, bare har en stenrme i general-
forsamling. Dette vil styret klarEjøre sammen med andre vedtekts-
endringer som kan bli aktuelle om ikke alt for lenge. I mellomtiden er
spørsmålet regulert i borettslagsloven der det i §7-10 om "Røysterett"
heter at"For ein andel med fleire eigarar kan det berre bli gitt ei røyst",
Borettslagsfoven er overardnet borettslagets vedtekter".

Aktivitetskomiteen

I 2016 har borettslagets fellestokale vært utleid til andelseiere for til
sammen 20 private arrangementer. I samme periode har gjesteleiligheten
hatt 64 gjestedøgn. Dette er utleie som leietakerne betaler for.

4
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I tillegg til inntektsgivende utleie som nevnt ovenfor

a rrangerer Aktiviteiskom iteen si n e a rra n gementer i fel leslokalet'

for tåOto kan disse arrangementene nevnes:

- §t. Hansfeiring med salg av pølser og is
_ pubkveld meo viseirng-og salglservering av pizza, øl og vin

- Tenning .v :ufegiu*l gånå ,un-dt juletreel samt servering av gløgg og

pepperkaker

Ellers er felleslokale ijevnlig bruk som eksempelvis
I møtelokale for boreitslagets og DE§-klubbens ulike møter

* felles TV-stue med annonserte, attraktive fotballkamper og

kvalitetsfilmer
- dataoPPlæring for nYbegYnnere
- samlings- og ,oiiult'møIested for "Gågruppa" (se særlig omtale

nedenfor)

" Bomiljø - trivsel

I årets beretning vil styret fremheve Gågruppas betydning som en positiv

miljøskaper i bnrettslaget. Dette Lugtutå*i vi med at Gågruppa trolig vil

kunne få me6 å*gilf*i" hvis båboJrne btir kjent med hvor trivelig de har

det i denn* gru;på, og dette er absolutt uten forkleinelse for ildsjelene

som i Aktivitetskomiteen nedlegger et stort og verdifultt bidrag til felles-

;T?5:ltrffitå'.in* os Roy peuersen forteile om hvordan det er å være

med i GågruPPa:

,,Gågruppen hadde sin første "gådag" 2. juni 2A15 og siden.ll'.uigått på

tirsdager, i a$ slags vær, med ippåøtg.\oran fellestokalet kl 71.34,

På listen (som er lang) over de'som ville være med å gå, møter det stort

sett opp de samme faste som har variert fra 5 tit 19' De tirsdager det har

møtt opp neå"n'riuÅi når vi iår innom f:ff9n, Kjøkken' Vi ønsker io
at flere står føtge med o"r iå taren, I 2016 har vi møttes hver

tirsdag, unntatti. »rn ene tirsdagen var 77' mai og den andre en

i:tritiå{øgtiu, tit Drøbak sam bte avtvst pga været"'
,,Etter gtturenspiser vi medøåå Åut i ieitestokatet eller vi tar kaffen på

skedsmotun. Første tirsdagen i m§neden ender turen has Kokkens

Kjøkken hvor vi bestiller og spiser det ttver enkelt åv oss vil ha'

74. juni 2016 dro vi til ao{anisi urg" og hadde,en hyggelig og fin dag.

9. august tXriå7i på, igttur tit Drøbak,-men måtte avlyse pga været'

Rett etterpA ii-tiåiigåi a gå på nr"iauger for sommeren - så bedre

lykke i 201-7,
23,augusttakVimedossmatoggikkenfinturpåFlomvolleni

{!"iJ{!#;er kaste vi oss med iutemiddas på xokkens Kiøkken etter å ha

gått tur først".

(Styrets kommentar: Hvis du syns da.nnelsen av gågruppa var en god ide

i utgangspunktet, har du nett sit<tert helse og t<ondis §om er god nok for

-.-
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deltakelse i gruppa. Det koster uansett ingen ting å prøve. Er du likevel i

tvil kan du jo forhøre deg nærmere hos Turid Karine og Roy)

. Bomiljø - reguleringsplan - trafikkforhold

Styret har gått gjennom "Reguleringsplan for Husebyjordet felt A7" som

er lagt ut til offentlig ettersyn med svarfrist 25.A2.2Ot7. (må ikke
forveksles med nabovarsel som kommer senere)

Felt A7 er området mellom MK4 og Kirkeveien der BORI Utbygging har
kjøpttomt av §kedsmo kommune med avtale om bygging av et nittitalls
(eldre)boliger for medlemmer i Seniorsaken. Kjøreatkomst til felles
garasjeanlegg for boligbebyggelsen skal skje direkte fra Mafta Korsets
vei. (dvs i forlengelsen av dagens Marta Korsets vei)

HSRB, som har avgitt sin høringsuttalelse, har gitt uttrykk for at det med
disse nittitalls eldreboligene i tillegg til de 73 som allerede er bygget, bør
tilrettelegges for en normalbefolkning med ungdom og barnefamilier i den
vider"e utbyggingen av Husebyjordet.
Av planen går det ikke fram hvor anleggsveien i byggeperioden skal
legges. t{Sng har likevel i sin uttalelse pekt på andre muligheter enn en

uønsket anleggsvei gjenncm Marta Korsets vei som vil veere til stor
sjenanse for både borettslaget og Skedsmotun.
Ellers ber styret også om at anleggets riggområde blir plassert til minst
mulig sjenanse for de eksisterende boligene og institusjonene på

Husbyjordet.

Reguleringsplanen finner du på §kedsmo kommunes hjemmeside der du
kan benytte denne lenken:
(kopier lenken og lim den inn i nettleserens adressefelt cg klikk enter)

http§ : 1/www5. skeclsmo. ko m mu ne, no/Lo ka ldenno krati/Styrer- rad :og -

utva I g / H oved utva I g -for-te kn is k- se ktorl # m oter/æ 1 6/ 1 62 3/ 1 0 I 7 5 1

§tyret er ikke i noen rettslig tvist som kan medføre økonomisk ansvar for
borettslaget.

5. REGN§KAPET F§R 2016

Regnskapet for 2016 viser et driftsresultat på fr 1 600 183 og et negativt
årsresultat på kr -77 555.

Disponible midler, det vil si likviditet til disposisjon etter avdragllåneopptak,
utgjorde pr 31. t2'.2AL6 kr 1 390 449.

Styret foreslår at det negative årsresultatet dekkes av opptjent egenkapital.
Det har ikke vært individuell nedbetalinS (iN) av fellesgjeld i 2016.
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For øvrig vises til de enkelte tallene i resultatet og balansen og de

regnskapsoversikter som fremkommer under noter til regnskapet'

Årsregnskapet gir en rettvisende oversikt over lagets økonomiske stilling pr

31.12.2016 og for resultatet og kontantstrømmene i regnskapsåret som er i

overensstemmelse med regnsfapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk.

I samsvar med regnskapslovens § 3-3 bekreftes det at forutsetningen om

fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelse av regnskapet.

Av vesentlige hendelser av økonomiske karakter som har inntrådt i perioden fra

3L,Lz.ZaLo og rre;;'il;*yd{;tiuue.etning er avgitt og §om har innvirkning på

laqets drift, vil styret nevne at det med virkning fra 1. januar 2AL7..er opprettet

un fonio for månedlig avsetning av midler til fremtidige vedlikeholdsprosjekter
som på årsbasis vil tilføre boretlslaget kr 220.000.

Skedsmokorset, fredag 3. mars ZAfi

S§ret i tluseby Senior Residens Borettslag

,f ,.?a .f *
s- 1:tft{ i. tl*qf ,"

Einar Per Vågeqf
styremedlem

Eva Michelsen
slyremedlem

*&*
Harald

styremedlem

Turid Westin
slyremedlem

styreleder
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PROTOKOLL
fra ordinær generalforsamling i Huseby Senior Residens BRL 30. mars 2017

Møtet ble åpnet av: Arild Arildset

Fra forretningsfører BORI møtte: lrene Holmen Vengen

Den oppsatte saksliste ble referert

SAK 1 KONSTITUERING
A) Valq av møteleder

Valgt ble: lrene Holmen Vangen

B) Opptak av navneforteqnelse

Tilstede fra andelseierne: 52 stemmeberettigede, 6 fullmakter
totalt: 46 andelseiere.

C) Valg av sekretær og 2 andelseiere til å underteqne protokollen.

lrene Holmen Vangen ble valgt til sekretær

Kirsti Mork og Gerd S. Hagen Hansen

til å underskrive protokollen.

D) Spørsmål om møtet er lovliq kalt inn

Det ble foreslått å godkjenne den måte generalforsamlingen var innkalt
på og erklære denne for lovlig satt.

Vedtak: Godkjent.

SAK 2 ANSECNETNING FOR 2016
Styrets årsberetnin g f or 2016 ble referert og foreslått godkjent.

Vedtak: Godkjent

SAK 3 ANSOPPCJøRET FOR 2016

A) Arsreqnskap for 2016
Resultatregnskap og balanse ble referert og foreslått godkjent.

Vedtak: Godkjent.



B) Anvendelse av årsresultatet

Styret foreslår at den delen av resultatet som gjelder innbetalt individuelt
andelfellesgjeld (lN) overføres til opptjent egenkapital lN. Resten av
resultatet overføres opptjent egenkapital.

Vedtak: Godkjent.

SAK 4 GODTGJøRELSE TIL STYRET /AKTIVITETSKOMITEEN

Forslag: Kr. 100.000,-

Vedtak: Godkjent.

Godgjørelse til HMs ansvarlig:

Forslag: Kr. 3.000,-

Vedtak: Godkjent.

SAK 5 INNKOMNE SAKER

Forslag om etablering av ladepunkter på andelseiernes parkeringsplasser i

garasjekjellere

Styret foreslår at ladeopplegget blir finansiert ved at andelseierne betaler kr. 5.625,-
som engangssum. Beløpet vil bli innkrevd av forretningsfører og formidlet til
Carlsen & Sønn. Det er flere grunner til at styret foreslår finansiering med engangs-
innbetaling.
- Borettslaget har ikke oppspart eller budsjettert kapital som kan ta denne

kostnaden.
- Verken formålet eller investeringen er av en slik natur og størrelse at det hører

hjemme i den løpende felleskostnaden som eller er tiltenkt drift- og løpende
utgifter.

- Den anbefalte løsningen er den mist problematiske iforhold til 6 andelseiere som
på eget initiativ har anskaffet og betalt installasjonene og som derfor måtte være
unntatt hvis finansiering skulle skjedd over husleie.

Vedtak: lkke vedtatt med 22 nei og 30 for.

SAK6 VALG

A) Valq av stvreleder

Valgt ble: Arild Arildset (2 år)



B) Valq av styremedlemmer

Valgt ble: Eva Michelsen

Per E. Vågen
(DES-klubben)

C) Valq av varamedlemmer

Valgt ble: Sven Andersen

(2 år)

(2 år)

Per EgilAmble
(DES-klubben)

(1år)

(1år)

D) Valq av valqkomite for 1 år

Valgt ble: Sigurd Løland
Trygve Wasa
Eva Amble

Møtet hevet kl. 18.40

Protokollen undertegnes av:

Irene Holmen Vangen /s/ lrene Holmen Vangen /s/
Møteleder valgt av generalforsamlingen Sekretær valgt av generalforsamlingen

Kirsti Mork /s/ Gerd Solveig Hagen Hansen /s/
Protokollvitne valgt av generalforsamlingen Protokollvitne valgt av generalforsamlingen

Etter qeneralforsamlinqen har stvret følqende sammensetning:

Styreleder: Arild Arildset
Styremedlem: Eva Michelsen
Styremedlem: Harald Pedersen
Styremedlem: Einar Vågen
Styremedlem: Turid Westin


