
 

Huseby Senior Residens Borettslag 
 

STYRETS ÅRSBERETNING 2020 
 
 

1. TILLITSVALGTE 
 
Styret har i perioden bestått av: 

Styreleder     Arild Arildset (valgt for 2 år i 2019) 
Styremedlem Eva Michelsen (valgt for 2 år i 2019) 

Styremedlem Olaug Pettersen (valgt for 2 år i 2020) 
Styremedlem Einar P. Vågen (utpekt av DES-klubben for 2 år i 2019) 
Styremedlem Turid Westin (valgt for 2 år i 2020) 

 
Varamedlemmer til styret: 

Per Egil Amble  (utpekt av DES-klubben for 1 år i 2020) 
Sven Andersen (valgt for 1 år i 2020) 

 
Valgkomiteen har i perioden bestått av: 
Trygve Wasa 

Eva Amble 
Else Krokan 

 
   
2. FORRETNINGSFØRSEL OG REVISJON 

 
Forretningsfører er BORI BBL.  

Revisor er statsautorisert revisor SLM Revisjon AS, Lillestrøm. 
 
 

3. GENERELLE OPPLYSNINGER 
 

A. Borettslag ble stiftet 14/06/2013 og har organisasjonsnummer 912 
111 024.   
 

Postadresse: 
Borettslagets postadresse er:  

Postboks 323, 2001 Lillestrøm 
 
Fakturaadresse:  

Borettslaget ønsker å motta EHF. EHF-adressen er 912111024. 
Faktura i PDF sendes til: 912111024@bori.no 

Papirfaktura sendes til:  
Huseby Senior Residens Borettslag 
912111024 

Postboks 2719 
7439 Trondheim 

 
Bygningsadresser: 
Borettslaget består av 73 andelsboliger fordelt på 5 bygninger med 

mailto:912111024@bori.no
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adressene Marta Korsets vei 1 – 4 og Husebytorget 2 -8. 

I tillegg eier borettslaget kontor, felles samlingslokale og gjesteleilighet i 
Husebyjordet 4. 

 
Eiendommen består i tillegg av 80 (73 + 7) underjordiske 
parkeringsplasser + 4 gjesteparkeringsplasser. 

 
Eiendommen har gnr 37, bnr 830 og gnr 37, bnr 832 i Lillestrøm 

kommune.  
 

B. Borettslaget er organisert etter de bestemmelser som følger av Lov om 

borettslag og bestemmelser i DES-klubben Lillestrøms vedtekter. 
Borettslaget har til formål å drive eiendommen i samråd med og til beste 

for andelseierne. 
 

C. Styret består av 3 kvinner og 2 menn. Styrets leder er mann. 

Borettslaget følger likestillingslovens bestemmelser og tilstreber likestilling 
ved valg av tillitsvalgte. 

 
 

D. HMS – Ansatte – Arbeidsmiljø 
 
Borettslaget har ingen ansatte. 

 
Styret engasjerer en (1) andelseier som ivaretar HMS-funksjonen.     

I 2020 har Per Egil-Amble innehatt dette engasjementet. 
 
Det er inngått serviceavtaler om jevnlig inspeksjon/kontroll av teknisk 

infrastruktur på eiendommen.   
 

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

Det er satt ut strømiddel og på hjemmesiden manet til forsiktighet når det   
gjelder glatte svalganger. 

 
Beboerne er på hjemmesiden informert om regelverket for oppbevaring av   
gass og grilling på terrassene. 

 
Brannberedskap og forebyggende tiltak 

 
Etter at Nedre Romerike Brann og Redningsvesen (NRBR) med virkning fra 
1. mai 2019 innførte en ny gebyrpraksis der det konsekvent og ufravikelig 

ble krevd gebyr på kr 6000,- for unødige alarmer, fikk borettslaget 
betydelige kostnader og et anstrengt forhold til NRBR.  

Fra dag en har styret klaget på at røkvarslerne i leilighetene var for 
følsomme, og at unødige alarmer derfor ikke var til å unngå. Når 
borettslaget nå fikk 5 unødige alarmer à kr. 6.000,- i løpet av et halvt år, 

fikk borettslaget endelig ved årsskifte 2019-2020 satt ned følsomheten på 
røkvarslerne. Siden den gang har borettslaget ikke hatt noen alarmer som 

kan tilskrives røkvarslernes følsomhet. 
 



3 

 

HMS-rapport 2019 

 
Det har i 2020 vært gjennomført jevnlige inspeksjonsrunder. 

Svalgangene er ryddige og fremkommelige. 
Branntrappene er ok.  
Noen branndører som er tunge å åpne skal justeres. 

Brannpanelene i inngangssonene er ok. 
Det er ikke observert gassbeholdere i kjellerne. 

Ventilasjonen i garasjene er ok. 
Brannslanger i garasjer/kjellere er ok. 
 

Alt i alt har det vært funnet lite å bemerke under inspeksjons- og 
vernerundene i 2020. 

 
E. Ytre miljø 

Borettslagets virksomhet forurenser ikke det ytre miljø i nevneverdig grad. 

 
 

4. STYRETS ARBEID 
  

Det er i 2020 avholdt 10 ordinære og 2 ekstraordinære styremøter hvor til 
sammen 102 saker har vært behandlet.  
(Saker er definert som punkter på dagsorden der resultatet av saks-

behandlingen er protokollert i møtereferat. Flertallet saker er løpende saker som 
oppdateres/videreføres over flere møter gjennom hele eller deler av året)  

 
Informasjon til beboerne 
Viktig informasjon blir distribuert på papir til alle andelseiernes postkasser. (også 

til andelseierne som får den samme informasjonen på epost)  
Dette er i hovedsak informasjon som det haster med og/eller informasjon som er 

lovbestemt, eksempelvis varsel om økning i felleskostnaden og dokumentasjon i 
forbindelse med generalforsamling.  
 

Mindre viktig informasjon blir distribuert på papir til 16 andelseiere som ikke har 
e-postadresse og på e-post til 57 andelseiere som har e-postadresse. 

 
I tillegg til informasjonen fra styret, blir arrangementene i regi av 
Aktivitetskomiteen og Kulturgruppa annonsert av arrangørene på epost og med 

oppslag i foajeene.  
 

Eierskifte 
Styret har godkjent at  
- andel/leilighet nr. 3 er solgt til Karin Lilleskare og Stein Adler 

- andel/leilighet nr. 72 er solgt til Inger Marie og Einar Hauge 
 

 
Felleslokale og gjesteleilighet 
I 2020 har borettslagets felleslokale vært utleid til andelseiere for til sammen 4 

private arrangementer. Dette er en nedgang på 13 arrangementer sammenlignet 
med 2019. I samme periode har gjesteleiligheten hatt kun 6 gjestedøgn. Dette 

er en nedgang på 33 gjestedøgn sammenlignet med 2019.  
Nedgangen i utleie skyldes regjeringens smittevernstiltak i forbindelse med 
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koronapandemien. 

 
Utleie av felleslokale og gjesteleilighet er tjenester som leietakerne betaler for. 

Inntektene fra utleie utgjør i 2020:  
- utleie av felleslokalet à kr 800 x 4    = kr 3.200,- 
- utleie av gjesteleilighet à kr 300 x 6 = kr 1.800,-  

- til sammen                                        kr 5.000,- 
 

 
Borettslagets hjemmeside «hsrb,no» 
I perioden 1. januar - 31. desember 2020, har hjemmesiden hsrb.no hatt besøk 

av 471 unike/forskjellige brukere. Til sammen har disse brukerne besøkt siden 
689 ganger. 

Med henholdsvis 241 og 103 besøk på sidene «Om borettslaget» og «De Guleste 
sidene» utgjorde dette 50% av trafikken på hjemmesiden. 
Hjemmesiden fungerer som beboernes arkiv og oppslagsverk for ny og tidligere 

formidlet informasjon av varig interesse.  
 

 
Vedlikehold av bygningsmassen: 

 
Seks år etter innflyttingen har borettslaget ennå restanseliste på feil og mangler. 
Det dreier seg i all hovedsak om lekkasjer i kjelleren i byggetrinn 2. Utbedringen 

går sent og ofte med dårlig kvalitet slik at lekkasjene kommer igjen.  
 

En svært alvorlig vannlekkasje i kjelleren i MK3, som blant annet inneholder 
teknisk rom for MK1 og MK3, er i ferd med å påføre el-installasjonen skade som 
kan true strømforsyningen til de 2 berørte byggene. Mye tyder på at 

Eiendomsgruppen vil fraskrive seg utbedringsansvar for denne lekkasjen. I så fall 
vil styret vurdere å forfølge saken rettslig.   

 
Ulike sider av bygningene har ulike behov og prioriteringer. Det arbeides derfor 
med flere bygninger samtidig over flere år. Planen er at alt skal være malt innen 

31. juni 2024, men ikke hus for hus i kronologisk rekkefølge. 
For en malermester som ikke grunner og maler på vegger der fuktighet kan 

redusere kvaliteten på arbeidet, må vi regne med at tidsplaner for arbeidet ikke 
alltid holder. 
 

At en flate er malt betyr at den også er vasket, skrapt og grunnet før den males 
med 2 strøk garantimaling.  

 
I 2020 er følgende utført etter planen: 
Marta Korsets vei 3 er malt med unntak av svalgangssiden. 

Marta Korsets vei 4, hvite del, er malt.  
Marta Korsets vei 4, sort del fasade mot syd er malt.    

Marta Korsets vei 1, fasade mot Husebyveien, er malt. 
 
Foreløpige planer for 2021: 

Marta Korsets vei 2, hele bygget males. 
Marta Korsets vei 4 sorte del, gjenstående vest-, nord- og østside males. 
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Aktivitetskomiteen – trivsel i borettslaget 

 
Aktivitetskomiteen som er nedsatt av styret arrangerer normalt 4 
sammenkomster i året med henholdsvis vårsamling i april/mai, midtsommerfest i 

juni, Pub-kveld på høsten og «Vi synger julen inn» i desember». I 2020 måtte 
dessverre alle disse sosiale, trivselsskapende arrangementene avlyses på grunn 

av myndighetenes smittevernstiltak. 
Aktivitetskomiteen vil på e-post og papir holde beboerne informert etter hvert 
som forholdene normaliseres. 

 
Gågruppa og Kulturgruppa: 

 
I tillegg til den formelt organiserte Aktivitetsgruppa, har også engasjerte beboere 
etablert uformelle grupper for trim og kultur. Begge disse gruppene har profil 

med et sterkt sosialt innslag. 
Du finner mer informasjon om og fra alle gruppene under hovedmenyen på 

borettslagets hjemmeside «hsrb.no».  
 

Gågruppa – Trivsel i borettslaget: 
 

Med enkelte tilpasninger når det gjelder den sosiale delen, har Gågruppa 

innenfor smittevernsregimet gått sine turer hver tirsdag i all slags vær. 
 

I Gågruppa ønsker deltakerne seg nye og flere turkamerater. 
Hvis du kan tenke deg å være med i gruppa, har du helt sikkert helse og 

kondis som er god nok for deltakelse. Nå er det slik at noen er sprekere enn 
andre og det er løst slik at noen går fortere og lengre enn de øvrige som tar 

det mer med ro over en kortere strekning. Slik møtes alle omtrent samtidig 
på felleslokalet der det nytes medbrakt niste og kaffe.  Er du likevel i tvil kan 

du jo forhøre deg nærmere hos Helen Møller på mobilnummer 410 38 189. 
Se også «hsrb.no» 

 

Kulturgruppa – Trivsel i Borettslaget 
 

Kulturgruppa som ledes av Marit Strømsøe, Eva Michelsen og Trygve Wasa har 
som mål å arrangere månedlige mandagskvelder med henholdsvis bokprat, 

kvalitetsfilm og allsang. Kulturgruppa ha valgt å kalle dette tilbudet 
«KULTURMANDAGER». 
Bokprat går ut på at deltagerne utveksler inntrykk av bøker de har lest, eller at 

noen forteller om et forfatterskap eller leser høyt fra en bok.  
På filmkveldene vises kvalitetsfilm som etterfølges av diskusjon om filmen. 

Allsangkveldene har gjerne et annonsert tema der Trygve Wasa til eget gitar-
akkompagnement leder allsangen. 
På alle Kulturmandagene er det anledning til å låne bøker fra Kulturgruppas 

rikholdige bibliotek med ca 300 titler. 
Til kulturmandagene tar gjerne deltakerne med «noe til kaffen». 

Selv om oppslutningen er rimelig god på kulturmandagene, er det plass til flere. 
Alle er hjertelig velkomne.   
Avhengig av mer eller mindre strenge smittevernstiltak har det i perioder vært 
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nødvendig å avlyse kulturmandager i 2020. 

Du finner mer informasjon om og fra Kulturgruppa under menypunktet 
Kulturmandager på «hsrb.no»  

 
 
6. RETTSLIG TVIST 

 
I årsberetningen for 2019 informerte Borettslaget om en rettslig tvist med 

Eiendomsgruppen Oslo AS (EGO) om kvalitet på innmontering og kvalitet på 
omleverte dører til Marta Korsets vei 2. Etter at EGO i møte i Forliksrådet avslo 
både å forhandle om forlik og ta dom i rådet, tok borettslaget ut stevning mot 

EGO v/Nedre Romerike tingrett.  
 

Hovedforhandlinger i tingretten ble avholdt 23. og 24. januar 2020. 
Borettslaget vant saken fullstendig. Eiendomsgruppen anket dommen til 
Borgarting lagmannsrett, men trakk senere anken hvoretter partene inngikk 

forlik som speilet tingrettens dom. 
 

 
6. REGNSKAPET FOR 2020 

 
Regnskapet for 2020 viser et positivt driftsresultat uten IN-innbetalinger, som 
utgjør kr 5.049.859,- og et positivt årsresultat som utgjør kr 3.823.238,-.  

 
Disponible midler, det vil si likviditet til disposisjon etter avdrag/låneopptak, 

utgjorde pr 31.12.2020 kr 1.034.786,-. Dette er under anbefalt minimumsnivå 
tilsvarende 3-6 måneders felleskostnader. Når vi tar hensyn til kontoen med 
avsetning til fremtidig vedlikehold på kr. 259.873,- er imidlertid disponible midler 

innenfor anbefalt minimumsnivå.    
 

Styret foreslår at årsresultatet tillegges opptjent egenkapital. 
 
For øvrig vises til de enkelte tallene i resultatet og balansen og de 

regnskapsoversikter som fremkommer under noter til regnskapet. 
 

Det er godt samsvar mellom regnskap og budsjett. Avvikene skyldes i hovedsak: 
 

• Posten "Andre inntekter" (Note 2 og 5) 

Borettslaget har mottatt erstatning fra utbygger med kr. 670 000.  
I den forbindelse er kostnadene på juridisk rådgivning økt med  

ca. kr. 200 000 fra 2019. 
 

• Posten «Rentekostnader» 

Rentekostnaden er lavere enn budsjettert, men dette oppveies av at 
innkrevingen er justert tilsvarende. Avviket får dermed ingen innvirkning 

på årsresultatet.   
   

• Posten «Strøm og fyring» 

Strøm og fyring er kr. 352 000 lavere enn budsjettert. Dette skyldes 
vesentlig lavere strømpris i 2020. 
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• Posten "Drift og vedlikehold" 

Denne posten har tilsynelatende kr 928.978,- høyere kostnader enn 
budsjettert. Denne "overskridelsen" er oppveid av at kostnaden for 

"Vedlikehold bygg" kr 957.250,- (note 6) er belastet "Øremerkede 
bankinnskudd" (Balanse Eiendeler) 
   

• Postene "Kommunale avgifter" og «Eiendomsskatt»  
I budsjettet for 2020 var det det for disse 2 postene under ett regnet med 

en betydelig økning på 17% fra 2019. I virkeligheten ble økningen 28%. 
Kostnaden ble derfor ca 128.000 høyere enn budsjettert. 

 

Årsregnskapet gir en rettvisende oversikt over lagets økonomiske stilling pr  
31.12.2020 og for resultatet og kontantstrømmene i regnskapsåret. 

Årsregnskapet er i overensstemmelse med regnskapslovens 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. 

 
 

Skedsmokorset, tirsdag 16. februar 2021. 
 
 

                           Styret i Huseby Senior Residens Borettslag 
 

 
 

Einar Per Vågen 
styremedlem 

 Arild Arildset 
styreleder 

 Eva Michelsen 
styremedlem 

 

 
 

Olaug Pettersen 
styremedlem 

 Turid Westin 
styremedlem 

  

 

 


