
 

 

Huseby Senior Residens Borettslag 
 

STYRETS ÅRSBERETNING 2019 
 
 
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 Harald Pedersen (valgt for 2 år i 2018) 

Styremedlem Einar P. Vågen (utpekt av DES-klubben for 2 år i 2019) 
Styremedlem Turid Westin (valgt for 2 år i 2018) 
 

Varamedlemmer til styret: 
                Per Egil Amble (utpekt av DES-klubben for 1 år i 2019) 

                Sven Andersen (valgt for 1 år i 2019) 
 
Valgkomiteen har i perioden bestått av: 

Sigurd Løland 
Trygve Wasa 

Eva Amble 
 
   

2. FORRETNINGSFØRSEL OG REVISJON 
Forretningsfører er BORI BBL.  

Revisor er statsautorisert revisor SLM Revisjon AS, Lillestrøm. 
 
 

3. GENERELLE OPPLYSNINGER 
A Huseby Senior Residens Borettslag ble stiftet 14/06/2013 og har 

organisasjonsnummer 912 111 024 
 
Postadresse: 

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 adressene Marta Korsets vei 1 – 4 og Husebytorget 2 - 8.  

mailto:912111024@bori.no
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I tillegg eier borettslaget kontor, felles samlingslokale og 
gjesteleilighet i Husebyjordet 4. 

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

 
Eiendommen består i tillegg av 80 (73 + 7) underjordiske 

parkeringsplasser pluss 4 gjesteparkeringsplasser. 
 

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 2 kvinner og 3 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. 
Med virkning fra 17. september 2018 er det Per Egil Amble som 

         innehar HMS-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 
 
Med virkning fra 1. mai 2019 innførte Nedre Romerike Brann og 

Redningsvesen (NRBR) en ny gebyrpraksis der det konsekvent og 
ufravikelig blir krevd gebyr på kr 6000,- for unødige alarmer.  

 
Med NRBRs gebyrpraksis har det oppstått en konflikt mellom NRBR 
og borettslaget om fakturering. Med den begrunnelsen at det er 

borettslaget (HSRB) som har inngått kontrakten med NRBR om 
mottak av automatiske brannalarmer, har NRBR avvist krav fra 

HSRB om at faktura på gebyr skal adresseres til andelseieren av 
leiligheten der alarmen er utløst. 
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Ved å fakturere HSRB i stedet for den aktuelle andelseier fratas 
HSRB muligheten for å bestride kravet om gebyr for unødige 

alarmer utløst i leilighet med beboer(e) som man av helsemessige 
grunner ikke kan bebreide for å ha utvist uaktsomhet eller dårlig 
dømmekraft, for eksempel beboer(e) med demens. 

 
Med fakturering av den aktuelle beboeren vil beboerens pårørende 

eller eventuelt borettslaget på vegne av beboeren kunne bestride 
kravet.  HSRB har også trukket inn kommunen i saken, særlig fordi 
kommunen har bestemt at hjelpetrengende eldre skal få kommunal 

hjelp for å kunne bo så lenge som mulig i egen bolig. 
 

For å unngå inkasso har borettslaget med forbehold om krav om 
tilbakebetaling betalt til sammen 9 fakturaer for unødige 

utrykninger, hvorav 5 er betalt i 2019 og 4 i 2020. Ved en av 
utrykningene i 2020 forelå det et reelt branntilløp, men situasjonen 
som aldri var ute av kontroll var avklart da brannvesenet ankom. 

 
Samtidig har HSRB ved årsskifte 2119/gjort tekniske og 

rutinemessige endringer som skal bidra til å få redusert antallet 
unødige brannalarmer. Mens vi hadde 3 unødige utrykninger i 
november 2019 har vi etter den tid (20. februar 2020) ikke hatt 

nye unødige utrykninger. Selv om det er for tidlig å konkludere gir 
dette grunn til å tro at nevnte forebyggende tiltak har virket etter 

hensikten. 
 
Styret vil innhente en juridisk vurdering når det gjelder offentlige 

virksomheters praksis og rettigheter når det gjelder inndriving av 
"straffegebyrer" rettet mot personer som er utilregnelige som følge 

av eksempelvis demens. 
 
 

HMS Rapport 2019.  
 

Det har i 2019 vært gjennomført jevnlige inspeksjonsrunder.  
  1. Svalgangene er ryddige og fremkommelige. 
  2. Branntrapper er ok. Noen branndører som er tunge å åpne 

      justeres når det er nødvendig.. 
  3. Brannpanelene ved inngangsdørene er ok. 

  4. Det er ikke observert gassbeholdere i kjellerne. 
  5. Ventilasjon i garasjene er ok. 
  6. Brannslanger i garasje/kjellere er ok. 

  7. Tekniske rom i kjellere er ok. 
   

Alt i alt har det vært funnet lite å bemerke under inspeksjons- og 
vernerundene i 2019.     

 

E Ytre miljø 
Borettslagets virksomhet forurenser ikke det ytre miljø i 

nevneverdig grad.  
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4. STYRETS ARBEID 
  

Det er i 2019 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 15 andelseiere som ikke 

har e-postadresse og på e-post til 58 andelseiere som har e-postadresse. 
I 2019 ble det informert 14 ganger på denne måten.  

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

oppslag i foajeene.  
 

Eierskifte  
 
Styret har godkjent at  

-  andel nr. 14 er solgt til Borgny Jæger Raaum og Hjermann Johan Raaum 
-  andel nr. 37 er solgt til Otto og Johanne Amalie Mjelde 

 
 
Regulering av avsetning for fremtidig vedlikehold 

 
Som det inngående ble gjort rede for i beboermøte den 28. mars 2019 (se 

referat fra møtet), har styret estimert et kapitalbehov for fremtidig vedlikehold 
på ca kr 2 mill for perioden 1. juli 2019 - 31. juni 2024. For å kunne finansiere 
dette vedlikeholdet ble det i styremøtet i april 2019 besluttet å doble 

borettslagets daværende avsetning på kr 220.000 pr år.  
 

I tråd med styrets vedtak ble andelseierne i mai 2019 varslet om at 
avsetningen til fremtidig vedlikehold ville bli økt med 100% fra og med juli 
måned. For andelseier med gjennomsnittlig stor leilighet (90 kvm) utgjorde 

dette en økning i husleia på ca kr 250,- pr måned. 
Utover dette var det ingen økning i felleskostnaden i 2019.  

 
 
Hjemmesiden 

 
I perioden 1. januar - 31. desember 2019, har hjemmesiden hsrb.no hatt besøk 

av 833 unike/forskjellige brukere (økning 40%). Til sammen har disse brukerne 
besøkt siden 1144 ganger (nedgang 25%). 

Hjemmesiden fungerer som beboernes arkiv for ny og tidligere formidlet 
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informasjon som antas å ha varig interesse. Utover dette formidler 
hjemmesiden aktuelle kortfattede nyheter. 

 
 
Felleslokale og gjesteleilighet 

 
I 2019 har borettslagets felleslokale vært utleid til andelseiere for til sammen 

17 private arrangementer. Dette er en nedgang på 4 arrangementer 
sammenlignet med 2018. 
I samme periode har gjesteleiligheten hatt 39 gjestedøgn. Dette er en økning 

på 3 gjestedøgn sammenlignet med 2018.  
Utleie av felleslokale og gjesteleilighet er tjenester som leietakerne betaler for. 

 
Inntektene fra utleie utgjør i 2019:  

- utleie av felleslokalet à kr 800 x 17 =    kr 13.600,- 
- utleie av gjesteleilighet à kr 300 x 39 = kr 11.700,-  
- til sammen                                          kr 25.300,- 

 
 

Av andre saker kan nevnes: 
  

- Vedlikehold av bygningsmassen: 

 
Fem år etter innflyttingen i byggetrinn 2, det vil si etter at den absolutte 

reklamasjonsfristen er utløpt i begge byggetrinn, har vi ennå restanseliste 
på feil og mangler i begge byggetrinn. Det dreier seg i all hovedsak om 
lekkasjer i garasjekjelleren i byggetrinn 2, men også i bygningene og i 

kulverten ved døra mellom MK2 og garasjen i byggetrinn 1. Utbedringen 
går sent og ofte med dårlig kvalitet slik at lekkasjene kommer igjen. Vi har 

også eksempler på reklamasjoner der manglene er meldt utbedret der det 
beviselig ikke er gjort noe forsøk på utbedring. 
 

Pr februar 2019 var følgende bygningsdeler beiset, for Eiendomsgruppens 
regning på reklamasjon, uten bruk av langtidsmaling med garanti.  

Marta Korsets vei 2: Svalganger beiset 2016. 
Marta Korsets vei 4 sorte del: Fasade mot garasje beiset 2016. 
Marta Korsets vei 4 hvite del: Vasket 2018. 

Marta Korsets vei 1: Fasade mot MKV beiset år 2018 
Marta Korsets vei 3: Svalganger beiset 2016 

Husebytorget: Fasade mot gårdsrom beiset 2018 
 
Våren 2019 estimerte styret kapitalbehovet for vedlikehold av 

bygningsmassen som skulle gjøre det mulig å finansiere vasking, 
skraping/grunning og 2 strøk maling på alle 5 bygningene ferdigstilt innen 

30. juni 2024. 
 
Avtale med en velrennomert malermester og bruk av kvalitetsmaling med 

langtidsgaranti gir forventninger om at det i fortsettelsen skal være mulig 
å rullere tidplaner med syklus over minimum 10-års perioder etter et 

forsiktig anslag. Faktura fra malermesteren dokumenterer at arbeidet er 
utført slik garantien på 15 år forutsetter. 
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Ulike sider av bygningene har ulike behov og prioriteringer. Det arbeides 
derfor med flere bygninger samtidig over flere år. Planen sier derfor kun at 

alt skal være malt innen 31. juni 2024, men ikke hus for hus i kronologisk 
rekkefølge.  
 

Med oppstart juni 2019 var følgende bygningsdeler planlagt malt i siste 
halvdel av 2019: 

Marta Korsets vei 4 sorte del: Vasking og maling av fasade mot syd. 
Marta Korsets vei 3: Oppstart med vasking, grunning og maling på 
                              endevegger og fasade mot MK1. 

Alle bygninger: Vegger og gulv på alle svalganger vaskes. 
Marta Korsets vei 4 sorte del: Sydvegg vaskes, grunnes og males. 

Marta Korsets vei 1 og 2: Alle liggende nåværende brune bærebjelker i 
svalgangskonstruksjonen males i husets farge. Bjelkenes overside dekkes 

med beslag. 
 
Avvik 

På grunn av dårlig vær ble ikke MK3 ferdig malt i 2019. 
Utside balkong 1 etasje, inngangsparti og vegg øst x 2 har bare fått 

grunning. 
For dette gjenstår maling med 2 strøk til våren 2020. 
Videre gjenstår det å løsne glassplater og grunne og male bak disse. 

Overflatebehandling av håndløperne er ennå ikke påbegynt. 
Beboerne i MK3 er informert på papir i sine postkasser og ved oppslag 

inngangssonen. 
 
Videre planer 

Ut over etterslep fra 2019 er det foreløpig planlagt at  
MK4 hvite del skal vaskes og males i 2020. 

MK1 gavlvegg skal vaskes og males i 2020. 
 
 

- Aktivitetskomiteen – trivsel i borettslaget 
 

I tillegg til inntektsgivende utleie administrert av styret, som nevnt 
ovenfor, arrangerer Aktivitetskomiteen sine arrangementer i felleslokalet.  
 

I sitt sjette år har de sosiale arrangementene i felleslokalet funnet sin form 
og sitt innhold slik at arrangementene har videreført en tradisjon som 

bidrar til et godt sosialt miljø i borettslaget. 
I tillegg til Aktivitetskomiteen som holder sin hånd over det hele, er det 
særlig "bakeglade" beboere som med velsmakende bakverk står for 

bordets gleder og Trygve Wasa som står for de musikalske opplevelsene, 
som skal berømmes for sine bidrag til glede for fellesskapet.  

 
For 2019 kan disse arrangementene nevnes: 
 

- 25. april – "Lunch-treff med Ingvild Bryn"  
Som dyktig journalist, programleder og nyhetsanker i Dagsrevyen, 

er Ingvild Bryn velkjent for beboerne i borettslaget. Ved denne 
anledningen fikk hun i et interessant og underholdende kåseri om 

sin spennende jobb i NRK, også vist at hun til fulle behersker denne 
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sjangeren.  
I tillegg spilte Ingvild Bryn bokstavelig talt på flere strenger da hun 

også viste seg å være en habil pianist med sangstemme som 
absolutt lar seg høre.  
Som seg hør og bør ble møtet med en særdeles hyggelig gjest 

avsluttet med kaffe og nystekte vafler.   
 

- 20. juni gikk årets sommerfest av stabelen med tradisjonelt 
program: 
- Utendørs servering av varme pølser fra grillmester Arilds hånd, 

fulgt av konkurranser i de populære sportsgrenene boccia, pilkast 
og ringspill med fine og nyttige premier til de heldige. 

- Innendørs fristet nykokt kaffe og lekre godbiter fra et rikholdig 
kakebord mens beboerne lot seg imponere av Sigurd Lølands 

egenproduserte film "Flor og Fjære" som ble vist på lokalets 
storskjerm. 
  

- 19. september - Pub-kveld: Dette er kvelden for beboere som ved 
akkurat dette arrangementet ønsker å pleie den gode samtale og bli 

bedre kjent med hverandre over et glass i hyggelige omgivelser, 
uten å bli avbrutt av annonserte programposter som stjeler 
oppmerksomheten. 

Det serveres pizza, vin og øl både med og uten alkohol. 
Oppslutningen og "Støynivået" i lokalet tyder på at arrangementet 

er populært og at det kommet for å bli en årviss foreteelse.  
 

- 30. november – "Vi synger julen inn". Tradisjonell innen- og 

utendørs tenning av julegran med etterfølgende gang rundt 
juletreet. Servering av varm gløgg og pepperkaker samt hyggelig 

samvær bidrar til god julestemning for de mange fremmøtte. 
Aktivitetskomiteen skal ha takk for at de til invitasjonen vedlegger 
et utvalg fint dekorerte tekster til noen av våre mest kjente og 

kjære julesanger.  
 

 
Ellers er felleslokale i jevnlig bruk som eksempelvis 
 

- Møtelokale for borettslagets og DES-klubbens ulike møter. 
- Felles TV-stue med storskjerm for annonserte kvalitetsfilmer. 

- Møtelokale for bokprat og allsangkvelder. 
- samlings- og sosialt møtested for "Gågruppa". 

 

 
Gågruppa – trivsel i borettslaget 

 
Gågruppa er en positiv miljøskaper i borettslaget. Det er grunn til å tro at 
flere ville blitt med hvis de hadde visst hvor hyggelig det er å ta del i 

Gågruppa som er noe langt mer enn bare trim og fotturer. 
 

Vi lar Turid Karine Pettersen fortelle om hvordan det er å være med i 
Gågruppa: 
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"Gågruppa hadde sin første "gådag" 2. juni 2015 og siden den gang har vi 
over en periode på 4½ år gått på tirsdager, i all slags vær, med oppmøte 

foran felleslokalet kl 11.30. Det har hele tiden stort sett vært de samme 
deltakerne som møter opp. 
 

Etter gåturen spiser vi hver tirsdag medbrakt mat i felleslokalet. Det er 
unntak for den første tirsdagen i måneden da vi spiser på Skedsmotun eller 

Firenze på Skedsmo Senter. 
   
Vi ønsker at flere slår følge med oss på turen! 

Hvis du kan tenke deg å være med i gruppen, 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 har vi løst slik at noen går fortere og lengre enn de øvrige som 
tar det mer med ro over en kortere strekning. Slik møtes vi alle omtrent 

samtidig på felleslokalet der vi nyter medbrakt niste og kaffe  
 
Det koster uansett ingen ting å prøve. Er du likevel i tvil kan du jo forhøre deg 

nærmere hos Turid Karine på telefonnummer 63 87 88 80 eller mobilnummer 
936 45 298. 

 
Den første tirsdagen i desember hadde vi tradisjonen tro årets høydepunkt 
med julemat. Denne gangen på Firenze som har vist seg å være et hyggelig 

sted med blide servitører. Her var vi 13 glade turgåere til bords.     
 

 
Kulturgruppa – Kulturmandager i felleslokalet - trivsel i borettslaget 
 

Kulturmandager i felleslokalet. 
Etter å ha hatt månedlige sammenkomster med «Bokprat» i felleslokalet i ett 

år, ble kulturgruppa før jul i 2018 oppfordret til å utvide virksomheten med 
både allsangkvelder og filmkvelder. 
Allsangkveldene står Trygve Wasa for, mens filmene som vises på 

filmkveldene plukkes ut av interesserte deltagere for et halvår om gangen. 
Gruppa har valgt å kalle tilbudet Kulturmandager. 

Programmet for Kulturmandagene lages for hvert semester og deles ut i alle 
postkasser, ved oppslag i postrommene, ved e-post til beboerne, samt at 
programmet legges ut på borettslagets hjemmesider. 

I tillegg sendes det ut en påminning pr. e-post i helgen før det aktuelle 
programmet. 

Du finner program og nærmere beskrivelse av Kulturgruppas program og 
virksomhet under "Kulturmandager" på hjemmesiden hsrb.no 
 

 
Bomiljø - reguleringsplan – trafikkforhold 

 
Byggearbeidet på Husebyjordet/felt A7 (Husebyhagen), området mellom Marta 
Korsets vei 4 og Kirkeveien, ble på det nærmeste fullført i 2019. Innflytting er 

planlagt til våren 2020.  
Byggearbeidet har ikke medført nevneverdige ulemper for beboerne i HSRB. 

Det lille HSRB har hatt å bemerke er enkelt løst i godt samarbeid mellom vår 
styreleder og en alltid forekommende prosjektleder på byggeplassen. 
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Det foreligger ingen umiddelbare utbyggingsplaner for Husebyjordet i området 
mellom Trondhjemsveien og nåværende etablert bebyggelse.    

 
Som innspill til høringsdokumentet "Reguleringsarbeid for Skedsmokorset 
Øst" som er utarbeidet av Norconsult, avga HSRB den 5. november 2019 denne 

uttalelsen: 
 

Vi har merket oss at formålet med planarbeidet er å videreutvikle 
Skedsmokorset som sted, både for bygde og ubebygde arealer. Planområdet er 
på totalt ca. 510 mål og består av boligområder, forretninger, kjøpesenter, 

friområder og veier. 
 

I vår uttalelse vil vi begrense oss til å kommentere den ene saken som er helt 
avgjørende for å lykkes med å utvikle Skedsmokorset til et godt og 

velfungerende tettsted. Denne saken er hovedveien gjennom sentrum, 
Kirkeveien/Gjerdrumsveien. Det har i mange år vært åpenbart at veien 
representerer en forurensningskilde, når det gjelder støy og avgasser fra 

biltrafikken. Med økende trafikk har problemet tiltatt i styrke og nærmer seg i 
dag et omfang som gjør det berettiget å beskrive den sentrale rundkjøringen 

som en trafikkslum. 
 
Hvis det ikke gjøres noe drastisk for å møte denne utfordringen har vi 

problemer med å se hvordan andre tiltak i området kan bidra til «å utvikle 
Skedsmokorset til et godt og velfungerende tettsted». Etter vår vurdering er en 

løsning av veiproblematikken helt avgjørende for å få skrudd sammen de øvrige 
elementer i den framtidige områdereguleringen til en vellykket totalplan.  
 

En mulig løsning som har vært antydet lenge er å bygge en tunell gjennom 
Heksebergfjellet, slik at biltrafikken nordfra kan ledes ut på E6 ved Berger. Det 

er klart at dette vil avlaste trafikken gjennom Skedsmokorset sentrum, men det 
er et åpent spørsmål om tiltaket er tilstrekkelig. Noe som bidrar til å forsterke 
dagens problemer er at biltrafikken på Trondheimsveien fra Kjellerholen også 

har vært sterkt økende. En stor del av denne trafikken skal gjennom 
rundkjøringen sentralt på Skedsmokorset. På gitte tidspunkter, tidlig formiddag 

og etter normal arbeidstid, framstår rundkjøringen som en effektiv trafikkpropp, 
hvor bilene står i ro og spyr ut avgasser. 
 

Avslutningsvis vil vi konkludere med at en løsning av veisaken må gis høyeste 
prioritet i arbeidet med områdereguleringen av Skedsmokorset Øst. 

 
Arild Arildset,  
styreleder HSRB 

 
 

5. RETTSLIG TVIST 
 
Borettslaget er i en rettslig tvist med Eiendomsgruppen Oslo AS om kvalitet på 

innmontering og kvalitet på omleverte dører til Marta Korsets vei 2.    
 

Etter at Eiendomsgruppen i møte i Forliksrådet den 14. mars 2019 avslo både å 
forhandle om forlik og ta dom i rådet, har borettslaget tatt ut stevning mot 

Eiendomsgruppen Oslo As v/Nedre Romerike tingrett.  
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Hovedforhandlinger i tingretten er berammet til full dag torsdag den 23. og halv 
dag fredag den 24. januar 2020. 
Stevningen innebærer en økonomisk risiko som etter styrets oppfatning ligger 

innenfor den rammen styret har med hjemmel i "Lov om burettslag § 8-9, 6. 
ledd".  

Prosessfullmektig for borettslaget er advokat Arne Sørsdahl, Bing Hodneland 
advokatselskap DA (som BORI har avtale med)  
Sakkyndig for borettslaget er Jon Kristian Klausen, Bedriftsøkonom og 

høgskoleingeniør bygg og anlegg.  
 

 
6. REGNSKAPET FOR 2019 

 
Regnskapet for 2019 viser et positivt driftsresultat uten IN-innbetalinger og 
utgjør kr 2.701.355,- og et positivt årsresultat som utgjør kr 1.195.693,-.  

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

utgjorde pr 31.12.2019 kr 888.153,-. Dette er under anbefalt minimumsnivå 
tilsvarende 3-6 måneders felleskostnader. Når vi tar hensyn til kontoen med 
avsetning til fremtidig vedlikehold på kr. 737.287,- 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 "Konsulenttjenester" (Note 5) 
Da budsjettet for 2019 ble laget ved årsskifte 2018/19 ble det av styret 

sett på som usannsynlig at borettslaget skulle ha behov for juridisk- og 
ytterligere sakkyndig assistanse i tvisten med Eiendomsgruppen Oslo AS. 
Det ble derfor ikke budsjettert med dette. Avviket på 90% fordeler seg 

slik:  
Juridisk rådgivning kr 53.515 og Teknisk bistand kr 66.438 vedr. 

reklamasjon.  
   

• Gebyrer for unødige brannutrykninger (kr 30.000 note 6 Brannsikring) 

    
• Posten "Drift og vedlikehold" 

Denne posten har tilsynelatende 21% høyere kostnader enn budsjettert.  
Denne "overskridelsen" er oppveid av at kostnaden for "Vedlikehold 
bygg" (note 6) er belastet "Øremerkede bankinnskudd" (Balanse 

Eiendeler) 
   

• Posten "kommunale avgifter"  
Kommunale avgifter fikk i 2019 en betydelig økning som ikke var 

forutsett. 
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Årsregnskapet gir en rettvisende oversikt over lagets økonomiske stilling pr  

31.12.2019 og for resultatet og kontantstrømmene i regnskapsåret som 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, onsdag 26. februar 2020. 

 
 

                           Styret i Huseby Senior Residens Borettslag 
 

 
 

Einar Per Vågen 
styremedlem 

 Arild Arildset 
styreleder 

 Eva Michelsen 
styremedlem 

 

 
 

Harald Pedersen 
styremedlem 

 Turid Westin 
styremedlem 

  

 

 


