Anl.nr. 0905

INNKALLING TIL ORDINÆR
GENERALFORSAMLING
2018
Tirsdag 15. mai kl. 18.00

Årsoppgjøret
Ta vare på heftet, det får du bruk for hvis du skal:
• ta opp lån/refinansiere
• taksere leiligheten
• selge leiligheten

STYRETS OPPGAVER
Styret skal lede borettslaget i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i
generalforsamlingen.
Styret kan treffe vedtak i alle saker med mindre beslutningsmyndigheten gjennom
lov eller vedtekter er flyttet til generalforsamlingen.
Noen av styrets viktigste oppgaver:
• Styret vedtar budsjett og nødvendige reguleringer av felleskostnader.
• Styret foretar bestillinger og anviser fakturaer til betaling.
• Styret tar beslutninger om bruk av midler til vedlikehold og andre bomiljøtiltak.
• Styret godkjenner nye andelseiere og behandler søknader om bruksoverlating,
bygningsmessige endringer etc.
• Styret behandler klagesaker og vedtar eventuelle reaksjoner i form av advarsel
eller oppsigelse av leieforholdet.
• Styret behandler skader på bygning og melder fra til Usbl om eventuelle
forsikringssaker.
• Styret forbereder saker til generalforsamling, beboermøter og lignende, innkaller
til møter og iverksetter vedtak.
Styret avholder styremøter så ofte som borettslagets anliggender tilsier det. Styret
skal føre protokoll over sine møter.
INFORMASJON TIL ANDELSEIER
Informasjon til andelseieren gis vanligvis av styret og henvendelser bør derfor rettes
til styret.
Usbl bør kontaktes direkte når det gjelder:
• Betaling av felleskostnader, purringer, utkastelse m.m.
• Søknad om bostøtte.
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Det innkalles til ordinær generalforsamling i Schouterrassen borettslag
Tid og sted: tirsdag 15. mai 2017 kl. 18.00 i Sinsen kirke.

Saksliste
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den 30. april 2018

Schouterrassen borettslag
Styret
Vedlagte registreringsblankett fylles ut og leveres ved inngangen.
En andelseier kan møte ved fullmektig, men ingen kan være fullmektig for mer enn én andelseier. Dette i
henhold til Borettslagslovens § 7-3 første ledd.
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Styrets innstilling til de saker som skal behandles på ordinær generalforsamling
den 15. mai 2018.
1.

Konstituering
Innstilling til de respektive poster blir lagt fram på generalforsamlingen.

2.

Godkjenning av årsoppgjøret 2017
2.1

Godkjenning av årsmelding fra styret
Årsmelding for 2017 følger vedlagt og anbefales godkjent.

2.2

Godkjenning av årsregnskapet
Årsregnskapet og revisjonsberetning for 2017 følger vedlagt.
Årsregnskapet for 2017, som viser et underskudd på kr. 1 824 705,- og en
reduksjon i disponible midler på kr 2 693 827,- anbefales godkjent.

3.

Godtgjørelse til styret
Generalforsamlingen fastsetter hvert år et samlet styrehonorar. For 2017/2018 er honoraret
foreslått til kr 375 000,-. Styret fordeler selv beløpet internt på de enkelte funksjonene.
Styret har behandlet en rekke styresaker i siste periode. Sakene har medført mye
oppfølging for styrets medlemmer samt mye ansvar. Det er gjennomført flere prosjekter i
siste periode, og styret vil fortsette med nye prosjekter i neste periode. For en beskrivelse
av dette vises det til årsmeldingen.
Styrehonoraret er også vurdert som representativt for det arbeid det samlede styret legger
ned i den daglige driften av Schouterrassen borettslag. Det vises bl.a. til «styrets oppgaver»
i innkallingen.
Styret har i budsjettet for 2018 budsjettert med kr 375 000,- i styrehonorar for året
2017/2018.
Forslag til vedtak:
Styrehonoraret for året 2017/2018 fastsettes til kr 375 000,-.
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4.

Andre saker
4.1

Utsettelse av mekanisk avtrekk
Forslagsstiller:
Styret

Forslag til vedtak:
Det blir ikke installert mekanisk avtrekk i forbindelse med prosjektet for rehabilitering av
våtrom og røranlegg.

Begrunnelse:
I tillegg til vedlikehold av røranlegg og bad vedtok generalforsamlingen 25.04.2017 å
installere mekaniske avtrekksvifter på ventilasjonskanaler på tak. Løsning for mekanisk
avtrekk var ikke nøye utredet som en del av forprosjektet. Styret og Norconsult har
diskutert dette nærmere i løpet av tilbudsrunden. I møter med entreprenører har det også
kommet forslag til alternative og rimeligere løsninger. Det er flere mulige utfordringer med
etablering av mekanisk avtrekk, blant annet å sikre tilstrekkelig til-luft, økt trekk og vindsus
som noen kan oppleve plagsomt og som kan gi økte fyringskostnader, og det er knyttet
usikkerhet til hvor godt løsningen vil fungere. I tillegg er det ikke praktisk mulig å installere
et ventilasjonsanlegg som tilfredsstiller dagens forskriftskrav.
Det er uproblematisk å installere mekanisk avtrekk på et senere tidspunkt uavhengig av
rør- og våtromsprosjektet. Det eneste som da må utføres i leilighetene er skifte av
lufteventil i bad. I dag opplever mange beboere at deres avtrekk fungerer godt, mens
mange andre opplever at det fungerer dårlig. Som en del av prosjektet for røranlegg og
bad skal ventilasjonskanalene renses og eksisterende ventiler for til-luft og avtrekk åpnes
og renses. I mange bad er himlingen senket uten at ny ventil er koblet til
ventilasjonskanalen. Dette blir rettet som en del av prosjektet. Når prosjektet er
gjennomført vil dagens naturlige avtrekk dermed få tilbake sin opprinnelige effekt i alle
leiligheter.
Styret anbefaler at installasjon av mekanisk avtrekk utsettes inntil videre. På den måten
kan vi først erfare om det naturlige avtrekket er tilfredsstillende, og vi får redusert
kompleksiteten og kostnaden i prosjektet for røranlegg og bad.
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4.2

Forslag om å reise flaggstang
Forslagsstiller:
Styret

Forslag til vedtak:
Styret gis anledning til å reise flaggstang på grøntarealet sør for Schouterrassen 2 under
forutsetning av at Oslo Kommune innvilger søknad om dette og at det inngås en avtale om
flaggheis/-hal på offisielle flaggdager.

Begrunnelse:
Styret ønsker å reise en flaggstang og mener dette vil være et hyggelig tilskudd til
omgivelsene og et pent skue både for beboere og besøkende i Schouterrassen.
Styret har fått et tilbud på 12 meter flaggstang i glassfiber komplett med bakkefeste, kule,
line og linefeste. I tillegg kommer kostnader knyttet til flagg, vimpel, montasje og frakt.
Samlet vil dette koste i underkant av kr 20 000,-. I tillegg krever Oslo kommune et vederlag
ved eventuell kontraktsinngåelse.
Styret ønsker ikke at å heise flagg på offisielle flaggdager skal være en styreoppgave, og
vil derfor undersøke muligheten for å inngå en avtale med noen som kan ta på seg
ansvaret for å heise og hale flagget på slike dager. En slik avtale er en forutsetning for at
styret skal velge å reise flaggstang. På alle andre dager vil det flagges med vimpel.
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4.3

Forslag om å få bygget balkong
Forslagsstiller:
Zana Salih Mustafa, Schouterrassen 14

Saksfremlegg:
Takk for tilbakemeldingen på min forespørsel om bygging av balkong på min leilighet. Jeg
vil gjerne at dere tar opp denne henvendelsen på neste generalforsamling, jeg vil selvsagt
dekke alle omkostninger for byggingen av balkongen selv.

Styrets innstilling:
Det ble montert nye balkonger i borettslaget ca. år 2000. De fleste midtleiligheter og de
leiligheter som ligger lavt over fellesområde eller kjørevei har ikke balkong. Forslagsstillers
leilighet ligger i førsteetasje i Schouterrassen 14. Leilighetene i de øvrige etasjene har
balkong på blokkens endevegg, inn mot inngjerdet areal mellom Schouterrassen 14 og 16.
Balkongveileder utarbeidet av Plan- og bygningsetaten og Byantikvaren i Oslo kommune
sier følgende om utforming av balkonger på eksisterende bebyggelse: «Balkonger i høy
første etasje mot bakgård kan vurderes der avstanden mellom underkant balkong og
terreng er minimum 2,25 meter.» En balkong til den aktuelle leiligheten vil ligge ca. 70 cm
over bakkeplan. Det vil bryte med fasadene ellers i borettslaget og Sinsenbyen der ingen
balkonger ligger så lavt over terrenget. Balkongen vil også legge beslag på deler av
fellesarealet i borettslaget, den vil komme i konflikt med et kjellervindu, og den kan være til
hinder for fremtidig vedlikehold eller ny bruk av fyrhustaket. Styret legger også vekt på at
prosjektet fra ca. år 2000 ikke anbefalte å bygge balkong til denne leiligheten, og at
andelseier har kjøpt en leilighet uten balkong.
Hvis generalforsamlingen allikevel skulle godta etablering av balkong til leiligheten
anbefaler styret at det stilles noen krav til gjennomføringen. Balkongen må bygges opp på
tilsvarende måte som de eksisterende balkongene, med samme eller bedre kvalitet, og
med likt utseende og like dimensjoner. Åpning for balkongdør må ha samme mål og
plassering som i leilighetene over, og balkongdøren må ha tilsvarende mål, utseende og
funksjon som i leilighetene over. Det må utarbeides tegninger som viser den nye
balkongen i forhold til fasaden og dekket under. En bygge/konstruksjonsplan og
nødvendige beregninger for last og dimensjonering må utføres av bygningskyndig person
med relevante godkjenninger. Tegninger og planer skal godkjennes av styret før arbeidene
kan igangsettes. Andelseier må sørge for søknad til Plan- og bygningsetaten og
Byantikvaren. Andelseier må stå for alle kostnader til planlegging og oppføring av
balkongen, og bærer selv risikoen for at myndighetene eller styret ikke kan godkjenne
planene. Fordeling av felleskostnader må justeres for den aktuelle leiligheten, i tråd med
tilsvarende leiligheter med balkong.

Styrets innstilling til vedtak:
Forslaget fra Zana Salih Mustafa forkastes.

6

5.

Valg
Valgkomitéens innstilling blir lagt fram på generalforsamlingen.
5.1

Valg av 2 medlemmer til styret
Styremedlemmene Ilja Magga og Andreas Rui er på valg.
Styremedlemmer skal velges for 2 år.

5.2

Valg av 3 varamedlemmer til styret
Alle varamedlemmer er på valg.
Varamedlemmer for 2017/2018 var:
Øyvind Våge

Schouterrassen 8

Victoria Stokke

Schouterrassen 8

Jannike Teien

Schouterrassen 18

Varamedlemmer skal velges for 1 år.

5.3

Valg av 4 medlemmer til valgkomité
Valgkomiteen har bestått av:
Synnøve Lill Paulen

Schouterrassen 1

Thomas Bulitia Engstrøm

Schouterrassen 18

Julian Fors

Schouterrassen 28

Even Holthe

Schouterrassen 9
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Til generalforsamlingen i Schouterrassen Borettslag

Uavhengig revisors beretning
Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet
Konklusjon
Vi har revidert Schouterrassen Borettslags årsregnskap som viser et underskudd på kr 1 824 705.
Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2017, 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 2017, 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 oppfylt 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 består av all informasjon i årsrapporten, med
unntak av årsregnskapet og 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 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 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
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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.
Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utøver
vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:
•

identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes
misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike
risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår
konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er
høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære
samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll.

•

opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme
revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en
mening om effektiviteten av borettslagets interne kontroll.

•

evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene
og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.

•

konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved
avleggelsen av årsregnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger
vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om
borettslagets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet,
kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i
årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifiserer vår
konklusjon om årsregnskapet. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil datoen
for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at borettslaget
ikke fortsetter driften.

•

evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert
tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet representerer de underliggende transaksjonene og
hendelsene på en måte som gir et rettvisende bilde.

Vi kommuniserer med ledelsen blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid
revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i
løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.

Uttalelse om øvrige 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, 25. april 2018
KPMG AS

Øyvind Skorgevik
Statsautorisert revisor
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Årsregnskap 2017 Schouterrassen Borettslag

Disponible midler
Regnskap
2017

Regnskap
2016

8 245 630

8 129 960

B. Endring i disponible midler
Årets resultat
Tilbakeføring av avskrivning
Opptak/avdrag langsiktig gjeld
Endringer i andre langsiktige poster

-1 824 705
11 165
-3 599 899
2 719 612

3 505 934
11 165
-3 401 429
0

B. Årets endring disponible midler

-2 693 827

115 670

5 551 803

8 245 630

A. Disponible midler fra foregående årsregnskap

C. Disponible midler

Borettslagets disponible midler er de økonomiske midlene som borettslaget har til rådighet.
De defineres som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld.
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Resultatregnskap 2017 Schouterrassen Borettslag
Regnskap
2017

Regnskap
2016

Budsjett
2017

Budsjett
2018

1

14 413 782
14 413 782

13 779 072
13 779 072

14 513 000
14 513 000

15 947 000
15 947 000

2

113 400
113 400

125 000
125 000

111 000
111 000

111 000
111 000

14 527 182

13 904 072

14 624 000

16 058 000

3
3

52 170
370 000

50 760
360 000

52 000
370 000

53 000
375 000

12

11 165

11 165

11 000

11 000

3 003 381
728 638
1 266 743
5 250
56 281
5 305 073
15 381
412 866
508 782
26 865
1 017 122
0
55 723
462 517
33 220

2 388 688
725 010
1 266 743
1 563
80 331
355 906
18 750
386 142
60 461
16 537
980 834
6 622
0
443 868
23 457

2 450 000
793 000
1 270 000
4 000
45 000
4 750 000
23 000
397 000
0
16 000
1 020 000
5 000
0
463 000
25 000

2 300 000
766 000
1 356 000
9 000
106 000
26 300 000
16 000
423 000
46 000
19 000
1 067 000
5 000
55 000
471 000
46 000

Sum kostnad

13 331 177

7 176 837

11 694 000

33 424 000

Driftsresultat

1 196 005

6 727 235

2 930 000

-17 366 000

Renteinntekt
Rentekostnad

73 907
3 094 617

90 268
3 311 570

100 000
3 074 000

100 000
3 563 000

Netto finansposter

3 020 710

3 221 301

2 974 000

3 463 000

Årsresultat

-1 824 705

3 505 934

-44 000

-20 829 000

Overført til/fra annen egenkapital
SUM OVERFØRINGER

-1 824 705
-1 824 705

3 505 934
3 505 934

0
0

0
0

Note

INNTEKT
Leieinntekt
Innkrevd felleskostnad
Sum leieinntekt
Annen inntekt
Diverse inntekt
Sum annen inntekt

Sum inntekt
KOSTNAD
Lønnskostnad
Lønnskostnad
Styrehonorar
Av- og nedskrivning
Avskrivning
Driftskostnad
Energikostnad
Kostnad eiendom/lokale
Kommunale avgifter/renovasjon
Lisenser, leie av maskiner ol.
Verktøy, inventar og driftsmateriell
Reparasjon og vedlikehold
Revisjonshonorar
Forretningsførerhonorar
Andre honorar
Kontorkostnad
TV/bredbånd
Kostnad trans.midl/arb.mask/utstyr
Kontingent og gaver
Forsikring
Andre kostnader

4
5
6
7
8
9
10

11

FINANSPOSTER
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Balanse 2017 Schouterrassen Borettslag
2017

2016

301 165
94 415 151
94 907

301 165
94 415 151
106 073

94 811 223

94 822 389

105 075
2 029
127 685
1 451 470

75 536
2 029
11 843
1 460 751

Bankinnskudd og kontanter
Innestående bank

6 495 154

8 314 868

Sum omløpsmidler

8 181 414

9 865 027

102 992 637

104 687 416

Note

EIENDELER
Anleggsmidler

Varige driftsmidler
Tomter
Bygninger
Andre driftsmidler

12
12
12

Sum anleggsmidler
Omløpsmidler
Fordringer
Restanse felleskostnader
Kundefordringer
Andre kortsiktige fordringer
Forskuddsbetalte kostnader

SUM EIENDELER

13
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Balanse 2017 Schouterrassen Borettslag
2017

2016

Innskutt egenkapital
Andelskapital
Sum innskutt egenkapital

31 500
31 500

31 500
31 500

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital

49 298 733
49 298 733

48 403 827
48 403 827

17

49 330 233

48 435 327

14

50 717 793
315 000
51 032 793

54 317 692
315 000
54 632 692

112 427
1 586 726
503 332
427 126
2 629 611

17 525
911 455
562 761
127 655
1 619 397

53 662 404

56 252 089

102 992 637

104 687 416

51 032 793

54 632 692

Note

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital

Sum egenkapital
Gjeld
Langsiktig gjeld
Pantegjeld
Borettsinnskudd
Sum langsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld
Forskuddsbetalt felleskostnad
Leverandørgjeld
Påløpne renter
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld

15

Sum gjeld
SUM EGENKAPITAL OG GJELD
Pantstillelser

16

Sted:_______________________

Dato:_______________

Kristoffer Fosse Hanssen
Styreleder

Andreas Rui
Nestleder

Charlotte Kirkeby Hauge
Styremedlem

Mikki Kristine Ludvigsen
Styremedlem

905 Schouterrassen Borettslag Org. nr 977503787

Ilja Märjä H. Magga
Styremedlem
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Noter årsregnskap 2017 Schouterrassen Borettslag

Note 0 - Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, god regnskapsskikk og etter forskrift om
årsregnskap og årsberetning for borettslag.
Klassifisering og vurdering av balanseposter
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig
gjeld.
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående.
Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.
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.
Varige driftsmidler
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har levetid over 3 år og har en kostpris
som overstiger kr 50.000,-. Avskrivningssats for bygninger er satt til null i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag.
Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader,
mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidler og avskrives ihht driftsmidlets levetid.
Driftsinntekter
Felleskostnader bokføres og inntektsføres i takt med opptjening.
Inntektsføring ved salg av varer/tjenester skjer på leveringstidspunktet.
Tjenester inntektsføres etter hvert som de opptjenes.
Skattetrekk
Ved lønnskjøring overføres skattetrekk til en felles skattetrekkskonto i Usbl.

905 Schouterrassen Borettslag Org. nr. 977503787
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Noter årsregnskap 2017 Schouterrassen Borettslag

Note 1 - Innkrevde felleskostnader
3600 Innkrevde felleskostn. drift
3627 Mer/mindre inntekter v/utleie

2017

2016

14 407 496
6 286

13 703 640
75 432

14 413 782

13 779 072

2017

2016

113 400
0

113 400
11 600

113 400

125 000

2017

2016

52 170
370 000

50 760
360 000

422 170

410 760

Sum

Note 2 - Andre driftsinntekter
3955 Fellesvaskeri
3990 Andre driftsinntekter
Sum

Note 3 - Lønnskostnader og styrehonorar
5400 Arbeidsgiveravgift
5330 Honorar tillitsvalgte fra lønnssystemet
Sum

Personalkostnader omfatter lønns- og personalkostnader, samt arbeidsgiveravgift. Antall årsverk sysselsatt: 0
Borettslaget er ikke pliktig å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Note 4 - Kostnad eiendom/ lokaler
6300 Leiekostnader lokaler
6310 Faste kostnader innleid vaktmestertjeneste
6360 Annet renhold
6361 Fast renhold
6390 Andre driftskostnader
6391 Snømåking/strøing
6392 Containerleie/tømming
6393 Klipping av gress/hekk og blomster
Sum
Konto 6390 gjelder kjøp av nøkkelskap.

905 Schouterrassen Borettslag Org. nr. 977503787

2017

2016

4 000
390 495
3 896
236 610
2 336
64 020
16 355
10 928

2 000
390 492
8 529
232 483
2 632
53 575
15 754
19 546

728 638

725 010
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Noter årsregnskap 2017 Schouterrassen Borettslag

Note 5 - Kommunale avgifter
6329 Kommunale avgifter
Sum

2017

2016

1 266 743

1 266 743

1 266 743

1 266 743

2017

2016

5 250
0

0
1 563

5 250

1 563

2017

2016

629
0
5 000
25 000
12 010
13 023
199
420

2 195
4 999
0
51 630
1 805
14 675
4 557
469

56 281

80 331

2017

2016

4 126 734
109 279
612 801
3 875
13 260
360 183
55 967
0
4 500
1 746
16 729

27 964
34 400
142 295
18 972
33 831
51 244
5 225
8 250
595
0
33 130

5 305 073

355 906

Note 6 - Lisenser, leie av maskiner ol.
6420 Lisenskostnader
6490 Andre leiekostnader
Sum

Note 7 - Verktøy, inventar og driftsmateriell
6500 Verktøy og redskaper
6525 IT utstyr
6540 Inventar
6543 Vaskerianlegg
6550 Lyspærer, lysrør, sikringer o.l.
6551 Nøkler, låser, navnskilt, postkasser o.l.
6552 Driftsmateriell
6581 Programvare
Sum

Note 8 - Reparasjoner og vedlikehold
6602 Vedlikehold VVS
6603 Vedlikehold elektro
6608 Vedlikehold varmeanlegg
6613 Vedlikehold grøntanlegg/lekeplasser/uteområde
6616 Vedlikehold vaskeri
6617 Vedlikehold brannvernutstyr
6621 Vedlikehold tekniske anlegg
6641 Malerarbeider
6642 Snekkerarbeid
6644 Fasade/balkonger
6648 Vedlikehold dører og porter
Sum

Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningen(e).
Konto 6602 gjelder hovedsaklig kostnader til rørfornying.
Konto 6608 gjelder hovedsaklig kostnader til utskiftning av ødelagt el-kjele, tilkobling til fjernvarme og frakobling av oljekjele.
Konto 6617 er kostnader til utskiftning av røykvarslere og brannslukningsapparater.

905 Schouterrassen Borettslag Org. nr. 977503787
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Noter årsregnskap 2017 Schouterrassen Borettslag

Note 9 - Revisjonshonorar
6700 Revisjonshonorar
Sum

2017

2016

15 381

18 750

15 381

18 750

2017

2016

0
13 750
495 032

2 500
10 094
47 868

508 782

60 461

2017

2016

13 466
2 374
7 851
0
2 754
19
419
3 342
3 000
-5

4 564
6 194
2 000
8 971
1 594
0
134
0
0
1

33 220

23 457

Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon.

Note 10 - Andre honorar
6716 Honorarkostnader øvrige
6720 Juridisk honorar
6730 Teknisk honorar
Sum

Note 11 - Andre kostnader
7718 Fellesarrangement
7719 Møter, div. styret
7720 Generalforsamling/Årsmøte
7740 Kurs for tillitsvalgte
7770 Betalingskostnader
7771 Andre gebyrer
7772 Omkostninger inkasso
7773 Provisjon inkasso - Usbl's fordringer til inkasso
7790 Andre kostnader
7795 Husleietap
Sum
Konto 7790 gjelder erstatning av ødelagte eiendeler til beboer pga kloakkvann.
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Noter årsregnskap 2017 Schouterrassen Borettslag

Note 12 - Varige driftsmidler
Tomt

Boligeiendom

Gårdsrom

Anskaffelseskost pr.01.01 :
Årets tilgang :
Årets avgang :

301 165
0
0

94 415 151
0
0

223 309
0
0

Anskaffelseskost pr.31.12:

301 165

94 415 151

223 309

0
0

0
0

128 402
0

301 165

94 415 151

94 907

0
2002

0
1997

11 165
2006
20

Akkumulerte avskrivninger pr.31.12:
Akkumulerte nedskrivninger pr.31.12:
Bokført 31.12:
Årets avskrivninger :
Anskaffelsesår :
Antatt levetid i år :

Borettslagets eiendommer er forsikret i If Skadeforsikring. Polise nr. SP619867
Borettslaget eier tomten. Gårdsnummer 83, B.nr. 182/183/184/185.

Note 13 - Andre kortsiktige fordringer
1542 Mellomregning BBL Finans
1570 Andre kortsiktige fordringer
Sum
Konto 1570 gjelder restbeløp på omstridt delbetalt faktura til TT-teknikk.
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2017

2016

31 685
96 000

4 074
7 769

127 685

11 843
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Note 14 - Langsiktig gjeld
Nordea Bank Norge
ASA
60040593392
Annuitet
2002
5.84 %
28.10.2028

Kreditor:
Lånenummer:
Lånetype:
Opptaksår:
Rentesats:
Beregnet innfridd:
Opprinnelig lånebeløp:
Lånesaldo 01.01:
Avdrag i perioden:
Lånesaldo 31.12:

87 545 000
54 317 692
3 599 899
50 717 793

Saldo 5 år frem i tid:

31 532 745

Langsiktig gjeld
Antall andeler, andel gjeld og sum av fellesgjeld lån 60040593392

Ant. andeler

Andel gjeld 31.12

Sum fellesgjeld

5
5
13
4
5
2
1
5
5
50
50
10
10
95
40
15

255 819
244 916
198 327
197 091
195 798
192 988
191 752
190 459
170 508
169 722
167 417
162 640
160 336
157 021
121 109
109 195

1 279 095
1 224 580
2 578 251
788 364
978 990
385 976
191 752
952 295
852 540
8 486 100
8 370 850
1 626 400
1 603 360
14 916 995
4 844 360
1 637 925

Note 15 - Annen kortsiktig gjeld
2937 Påløpte energikostnader
Sum

905 Schouterrassen Borettslag Org. nr. 977503787

2017

2016

427 126

127 655

427 126

127 655
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Note 16 - Pantstillelser
Bokført verdi pr. 31.12.2017
Bokført langsiktig gjeld
Innskuddskapital

50 717 793
315 000

Boligselskapets pantesikrede gjeld
Bokført verdi av pantsatt eiendom

51 032 793
94 716 316

Borettslagets bokførte gjeld er sikret ved pant. Borettsinnskuddet er en del av borettslagets pantsikrede gjeld.
Borettslagets eiendom er stillet som pantesikkerhet.
Bokført borettsinnskudd er kr. 315 000,Tinglyst borettsinnskudd er kr. 0,- Borettsinnskuddet er ikke sikret med pant.

905 Schouterrassen Borettslag Org. nr. 977503787
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Note 17 - Egenkapital
Egenkapital
per 01.01

Endringer

Egenkapital
per 31.12

31 500
31 500

0
0

31 500
31 500

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital andeler i eget eie
Årets resultat
Sum opptjent egenkapital

85 486
48 318 340
48 403 827

2 719 612
-1 824 705
894 906

2 805 098
46 493 635
49 298 733

Sum egenkapital

48 435 327

894 906

49 330 233

Egenkapital
Innskutt egenkapital
Andelskapital
Sum innskutt egenkapital

Annen egenkapital gjelder salg av enhet 387 som har vært i borettslagets eie.
Saldo på denne kontoen blir overført til opptjent egenkapital i 2018.

905 Schouterrassen Borettslag Org. nr. 977503787
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905 Schouterrassen borettslag
Årsmelding 2017
Etter endring i regnskapsloven 1. januar 2018 er det ikke lenger lovpålagt å
skrive årsmelding. Styret ønsker likevel å orientere om året som har gått, og har
derfor laget en forenklet årsmelding.
Styret har etter generalforsamling 2017 bestått av følgende representanter:
Verv
Styreleder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem

Navn
Kristoffer Fosse Hanssen
Andreas Rui
Mikki Kristine Ludvigsen
Charlotte Kirkeby Hauge
Ilja Märjä H. Magga
Jannike Teien
Øyvind Våge
Victoria Stokke

Adresse
Schouterrassen 8, 0573 OSLO
Schouterrassen 16, 0573 OSLO
Schouterrassen 21, 0573 OSLO
Schouterrassen 19, 0573 OSLO
Schouterrassen 11, 0573 OSLO
Schouterrassen 18, 0573 OSLO
Schouterrassen 8, 0573 OSLO
Schouterrassen 8, 0573 OSLO

Styret i Schouterrassen borettslag består av 3 kvinner og 2 menn. Borettslaget har ingen ansatte.
Borettslaget følger likestillingsloven og tilstreber likestilling ved valg av tillitsvalgte samt ved
nyansettelser.
Overdragelser
53 andeler har det siste året skiftet eiere.
.
Bruksoverlating
23 andeler er registrert bruksoverlatt pr 31.12.
Virksomhetens art
Schouterrassen borettslag er organisert etter de bestemmelser som følger av loven, og har til
formål å drive eiendommen i samråd med og til beste for eierne. Borettslaget ligger i Oslo
kommune. Borettslagets organisasjonsnummer er 977 503 787. Det er 315 boliger og ett
næringslokale i borettslaget.
Forretningsførsel og revisjon
Forretningsfører er Boligbyggelaget Usbl.
Revisor er KPMG, Postboks 7000 Majorstuen, 0306 Oslo
Forsikring
Borettslagets eiendommer er fullverdiforsikret i If Skadeforsikring NUF, avtale nr. SP619867.
Ved skadesaker skal henvendelse gjøres til styret. Privat innbo/eiendeler må forsikres ved egen
polise.
Ytre miljø
Styret er ikke kjent med at virksomheten påvirker det ytre miljø negativt.
HMS/Internkontroll
Styret er pålagt å arbeide systematisk med helse, miljø og sikkerhet i henhold til
internkontrollforskriften §5.
Borettslaget bruker systemet Bevar HMS som tilfredsstiller myndighetenes krav innen helse, miljø
og sikkerhet.
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Økonomi
Årets årsregnskap viser et underskudd med kr
Disponible midler utgjør ved utløpet av året kr
Disponible midler er i snitt kr 17 625,- per andel.

1 824 705,5 551 803,-

For øvrig vises til noter samt kommentarer under regnskapsbehandling på generalforsamlingen.
Felleskostnadene (driftskostnader) ble oppjustert med 3 % fra 01.01.2018.
Styrets arbeid
Det sittende styret har i denne perioden hatt 22 styremøter og behandlet 331 styresaker.
Det har i perioden vært avholdt én ekstraordinær generalforsamling.
Styret vil trekke frem følgende saker fra året som gikk:
•

Rørfornying av bunnledninger for spillvann ble igangsatt januar 2017 og ferdigstilt
september 2017. Styret har selv stått for oppfølging av leveransen og økonomien i
prosjektet. Arbeidet ble utført av TT-Teknikk AS.

•

Det ble gjennomført kontroll av felles elektrisk anlegg høsten 2016, og i løpet av 2017 har
alle avvik blitt utbedret. Arbeidet ble utført av EDA Elektro Data AS.

•

Den siste leiligheten som borettslaget eide i Schouterrassen 21 ble solgt i juni 2017.

•

Borettslaget tegnet avtale om levering av fjernvarme fra Fortum Oslo Varme (tidl.
Hafslund Varme). I løpet av sommeren 2017 ble oljefyringsanlegget sanert og erstattet
med fjernvarme. Overgangen fra oljefyring til fjernvarme i borettslaget ble støttet med
50 % av kostnadene fra Oslo kommune Klima- og energifondet. Arbeidene ble utført av
Fortum Oslo Varme og Enwa Support AS. Borettslaget beholdt muligheten for å også fyre
med egen el-kjele og oppvarmingen skjer nå med en kombinasjon av fjernvarme og elkjele.

•

Utskifting av vann- og avløpsrør til bad og kjøkken og rehabilitering av alle bad ble vedtatt
på ekstraordinær generalforsamling 25.04.2017 og har krevd mye av styrets fokus i 2017
og 2018. Styret har arbeidet med å engasjere prosjektleder og totalentreprenør. I tillegg
har det vært gjennomført ekstraordinær generalforsamling med forslag om å gjøre om
vedtaket.

•

Etter flere meldinger om uønsket opphold på borettslagets eiendom tegnet styret avtale
om vekterutrykning med Toma Security.

•

Fargekoden på markiseduk som har vært standard i borettslaget var gått ut av
sortimentet, og styret valgte ny fargestandard og inngikk rammeavtale for markiser med
Hilmar Hammerhei AS.

•

Styret fikk gjennomført årlig hovedettersyn av lekeplassen. Resultatet fra kontrollen var at
ingen av apparatene var godkjent for bruk på kollektiv/felles lekeplass. Sinsenparken vel
stod for etablering av lekeplassen og har vedtatt å oppgradere lekeplassen med nytt
underlag og nye lekeapparater som kommer på plass i juni 2018. Schouterrassen
borettslag fikk innvilget ca. 100 000 kr i støtte til oppgradering av lekeplassen fra Usbl’s
bomiljøfond.

•

Styret gjennomførte våren 2018 en trivelsundersøkelse blant beboerne. Styret vil bruke
resultatene fra undersøkelsen i planlegging og prioritering av trivselsfremmende tiltak.

Godkjent av styret, 30.04.2018.
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HUSORDENSREGLER FOR SCHOUTERRASSEN BORETTSLAG
Det er viktig å være hensynsfull og vise forståelse overfor andre beboere. For å fremme trivsel og godt naboskap er
det nødvendig med husordensregler. Borettslaget tilhører andelseierne i fellesskap, og vi er alle ansvarlige for at det
blir et godt bomiljø. Borettslagets vedtekter og husordensregler skal bidra til å sikre dette. Andelseierne plikter å
følge disse bestemmelsene, og er ansvarlige for at de overholdes av husstanden og av andre som gis adgang til
leiligheten.
RO OG ORDEN
Bråk og unødig støy fra leilighetene må unngås. Mellom kl. 23.00 og kl. 07.00 skal det være ro i leilighetene,
oppganger, korridorer og inngangspartier.
Ved støyende oppussingsarbeider skal det henges opp nabovarsel i oppgangen med navn, telefonnummer og
angivelse av leilighet. Støyende arbeider er ikke tillatt på helligdager, jf. Lov om helligdagsfred. Med helligdager
forstås dager som angitt i loven, herunder søndager. Andelseier som pusser opp skal fortløpende fjerne støv og
smuss fra oppussingen fra fellesarealer og uteområder.
Det er ikke tillatt å oppbevare avfall eller å plassere container eller søppelsekk på borettslagets eiendom i mer enn
48 timer.
Musikkøvelser er ikke tillatt etter kl. 22.00 og på søn- og helligdager. Musikkundervisning tillates bare etter
godkjenning av styret og med samtykke fra naboer over, under og ved siden.
Lufting gjennom balkongvinduer som vender mot naboens balkong skal unngås. Det er ikke tillatt å banke eller riste
tepper fra vinduer/balkongen.
Det er tillatt å bruke elektrisk grill på balkongene. Bruk av kullgrill og gassgrill på balkongene er ikke tillatt. Den som
griller må ta hensyn til brannfaren, og sørge for at naboer ikke sjeneres. Grill må ikke være til hinder for
rømningsveier, og skal ikke plasseres inntil skillevegger mellom balkongene.
VEDLIKEHOLD
Beboerne plikter å behandle eiendommen med tilbørlig aktsomhet og må erstatte alle skader som eventuelt skyldes
dem selv, deres husstand, leietakere eller andre som de har gitt adgang til leiligheten eller eiendommen for øvrig.
Ved bruksoverlating har utleieren ansvaret overfor borettslaget for enhver skade eller ulempe som måtte oppstå
p.g.a. leietakeren. Styrets godkjennelse må innhentes for alle vesentlige forandringer i leilighetene. Endringer som
medfører inngrep i byggets konstruksjoner er ikke tillatt.
Vedlikeholdsansvaret er definert i borettslagets vedtekter. Ved alle typer skader skal styret/vaktmester kontaktes
umiddelbart.
Styret presiserer at sluk på balkongene må renses jevnlig, og det må sikres adkomst til disse.
DYREHOLD
Det er tillatt å holde kjæledyr. Det er dyreeierens ansvar å opptre på en slik måte at dyreholdet ikke fører til
ulempe/sjenanse for andre beboere. Hunder skal holdes i bånd på borettslagets område, i oppganger og øvrige
fellesarealer. Eieren skal umiddelbart fjerne ekskrementer etter dyret. Hunder skal luftes utenfor borettslagets
område og må holdes utenom sandkasser og lekeplass for barn. Ingen kjæledyr må oppholde seg i
oppganger/fellesareal. Påse at kjæledyr ikke slippes inn.
Det vises for øvrig til politiets vedtekter om dyrehold.
Det er IKKE TILLATT å legge ut mat til fugler/duer og dyr generelt, da dette blant annet tiltrekker skadedyr.
SØPPEL
Med virkning fra 01.02.2010 er det innført kildesortering. Matavfall skal pakkes i grønn pose, plastemballasje i blå
pose og restavfall i vrengte plastposer. Alle poser knytes med dobbelt knute og kastes i Renholdsetatens kasser i
søppelrommet. Grønne og blå poser fås i nærbutikker. Pappesker brettes sammen og legges i tilsvarende kasser for
papir. Beholderne må ikke fylles mer enn at kassene kan lukkes. Alt av annet avfall må den enkelte beboer selv
besørge bortkjørt. Det påligger den enkelte beboer å ta med reklame og ikke etterlate dette ved postkassene.
Flasker, glass og lignende kan kastes i dertil egnede containere satt opp blant annet ved krysset
Sinsenterrassen/Båhusveien og i Olaf Schous vei.
FELLESAREALER/RENHOLD/LÅSING AV YTTERDØRER M.M.
Fellesareal i kjelleren skal holdes ryddige. Det er ikke tillatt å oppbevare private eiendeler i fellesarealene. Sykler
skal parkeres i sykkelrom. Barnevogner kan parkeres under trapperepos ved postkassene.
Det må påses at lysene slukkes når man forlater fellesarealene.
Det er ikke tillatt å montere parabolantenne på bygningskroppen.
Av hensyn til HMS, trappevask og generell adkomst til oppgangene er det ikke adgang til å ha gjenstander stående
eller hengende i trappeoppgangene. Dørmatter er tillatt, men disse må byttes når de blir slitte, dette grunnet
renholdet. Hensatte private eiendeler plassert i fellesarealer blir fjernet og kastet umiddelbart, uten varsel.
Vinduer i oppgang og kjellerarealer holdes lukket. Alle utgangsdører, både på forsiden og baksiden av blokkene
samt dører til fellesarealer i kjelleren, skal holdes låst hele døgnet.
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FELLESVASKERI
Vaskeri brukes etter styrets vedtak. Regler for bruk er satt opp i vaskeriene.
Fastsatte vasketider er mandag-fredag 08.00-12.00 / 12.00-16-00 / 16.00-19.00 / 19.00-22.00, lørdag 09.00-12.00 /
12.00-15.00 / 15.00-18.00 og søndag 12.00-14.00 / 14.00-16.00. Vaskekort selges i nærbutikk, for tiden
Nærbutikken Schouterrassen, Schouterrassen 30. Brukte kort legges i egen bøtte i vaskeriet og blir hentet av styret
for lading. Vær oppmerksom på at kortene ikke skal oppbevares nær mobiltelefon. Ved eventuell feil på kort skal
dette tas opp skriftlig med styret.
Man forlater vaskeriet i den stand man selv ønsker å finne det. Private eiendeler blir fjernet og kastet umiddelbart
uten varsel. Det er ikke tillat å tørke tøy i rommene i vaskeriene.
MARKISER
Markiseduken som skal benyttes i borettslaget er av typen Tempotest PARA fargekode S 3010-Y30R, med en
kappe på 15 cm i forkant.
TV – DEKODER FRA GET
Borettslaget har inngått avtale med Get om leie av dekodere. Get utarbeider en avtale direkte mellom Get og
andelseier. Ved fraflytting skal dekoder returneres Get. Nye beboere må selv kontakte Get for utlevering av dekoder.
Retur av eller henting av ny dekoder kan skje hos Elkjøp eller hovedkontoret til GET, Maridalsveien 323.
BRANNBEREDSKAP
I leiligheten må det være minst en godkjent røykvarsler som er plassert slik at den høres tydelig på soverom når
dører er lukket. Røykvarslere skal monteres på høyeste punkt i taket og minst en halv meter fra veggen. Det må
også være et godkjent brannslukkingspulverapparat tilgjengelig i leiligheten. Andelseier plikter jevnlig å kontrollere
brannslukkingsapparat og skifte batteri i røykvarsler.
Vindu mot nabobalkong er nødutgang i tilfelle brann og må ikke sperres på noen måte. Videre er det også
rømningsvei over skillevegger mellom balkongene (gjennom luke i 5 etg.). Her må det være fri adkomst slik at
gjenstander o.a. ikke plasseres inntil eller oppå.
UTEOMRÅDER
Det er vårt felles ansvar å holde uteområdene så pene og ryddige som mulig. Plener og beplantning må behandles
med forsiktighet. Forsøpling skal ikke forekomme. Sigarettstumper og lignende må heller ikke kastes fra balkonger
eller vinduer.
Ballspill mot husveggene er ikke tillatt.
Parkering på borettslagets eiendom er ikke tillatt. Borettslaget har inngått avtale med A1 Security AS som vil
håndheve disse parkeringsbestemmelsene. Kjøretøy vil bøtelegges eller taues bort for eiers regning og risiko.
Telefonnummer til A1 Security AS er 957 00 600.
Det pålegges beboerne å vise hensyn og forsiktighet under kjøring. Unødvendig tomgangskjøring, rusing av
bilmotorer, bruk av horn osv må unngås.
Parkering av sykler m.v. på grøntområder er heller ikke tillatt og kan medføre fjerning.
ANDRE BESTEMMELSER
Styret innkaller til dugnad. Alle husstander bør delta såfremt åpenbare rimelighetshensyn ikke tilsier noe annet.
Alle plikter å varsle styret/vaktmester om skader eller feil på utstyr, bygninger eller uteområder.
Brudd på husordensreglene bør i første omgang tas opp muntlig direkte med den klagen gjelder. Dersom dette ikke
fører fram kan klagen fremmes skriftlig for styret, som avgjør hvordan det skal reageres.
Alvorlig eller gjentatte brudd på husordensreglene vil få konsekvenser for leieforholdet.
Meldinger fra Schouterrassen Borettslags styre gjennom skriv eller ved oppslag, gjelder på samme måte som
husordensreglene. Tidligere husordensregler utgår og erstattes av disse som ble vedtatt av styret 03.11.2010. Disse
gjelder inntil annet blir bestemt.
NYTTIGE OPPLYSNINGER VEDRØRENDE SCHOUTERRASSEN BORETTSLAG:
Vaktmestertjenesten utføres av Hus og Bygg - telefon 416 770 25
USBL er borettslagets forretningsfører og vår rådgiver heter Adrian Hermansen Klinge, som kan treffes på telefon
473 44 344.
Henvendelser leveres skriftlig til styrets e-postadresse, styret@schouterrassenborettslag.no, eller i borettslagets
postkasse på endeveggen ved Schouterrassen 13. Alle typer henvendelser skal leveres skriftlig, signert, datert og
med kontaktopplysninger. Postkassen kan også brukes ved eventuelle meldinger til vaktmesteren.
Sist endret ved Generalforsamling 2. mai 2017
Schouterrassen Borettslag
v/styret
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VEDTEKTER FOR SCHOUTERRASSEN BORETTSLAG ORG NR 977 503 787
Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 9. april 1997,
med senere endringer og sist endret den 6. mai 2014.
1

Innledende bestemmelser

1-1 Formål
Schouterrassen borettslag er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i
lagets eiendom (borett) og å drive virksomhet som står i sammenheng med denne.
1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold
(1) Borettslaget ligger i Oslo kommune og har forretningskontor i Oslo kommune.
2

Andeler og andelseiere

2-1 Andeler og andelseiere
(1) Andelene skal være på kroner 100,(2) Bare andelseiere i borettslaget og bare fysiske personer (enkeltpersoner) kan være andelseiere i
borettslaget. Ingen fysiske personer kan eie mer enn en andel.
(3) Uansett kan staten, en fylkeskommune eller en kommune til sammen eie inntil 10% av andelene i
borettslaget i samsvar med borettslagslovens §4-2 (1). Det samme gjelder selskap som har til formål å skaffe
boliger og som blir ledet og kontrollert av stat, fylkeskommune eller kommune, stiftelse som har til formål å
skaffe boliger og som er opprettet av staten, en fylkeskommune eller kommune og selskap, stiftelse eller
andre som har inngått samarbeidsavtale med stat, fylkeskommune eller kommune om å skaffe boliger til
vanskeligstilte.
(4) Andelseierne skal få utlevert et eksemplar av borettslagets vedtekter.
2-2 Sameie i andel
(1) Bare personer som bor eller skal bo i boligen kan bli sameier i andel.
(2) Dersom flere eier en andel sammen, skal det regnes som bruksoverlating hvis en eller flere av sameierne
ikke bor i boligen, jf vedtektenes pkt 4-2.
2-3 Overføring av andel og godkjenning av ny andelseier
(1) En andelseier har rett til å overdra sin andel, men erververen må godkjennes av borettslaget for at
ervervet skal bli gyldig overfor borettslaget.
(2) Borettslaget kan nekte godkjenning når det er saklig grunn til det og skal nekte godkjenning dersom
ervervet vil være i strid med pkt 2 i vedtektene.
(3) Nekter borettslaget å godkjenne erververen som andelseier, må melding om dette komme fram til
erververen senest 20 dager etter at søknaden om godkjenning kom fram til borettslaget. I motsatt fall skal
godkjenning regnes som gitt.
(4) Erververen har ikke rett til å bruke boligen før godkjenning er gitt eller det er rettskraftig avgjort at
erververen har rett til å erverve andelen.
(5) Den forrige andelseieren er solidarisk ansvarlig med en eller flere nye erververe for betaling av
felleskostnader til ny andelseier er godkjent, eller det er rettskraftig avgjort at en ny andelseier har rett til å
erverve andelen.
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3

Borett og bruksoverlating

3-1 Boretten
(1) Hver andel gir enerett til å bruke en bolig i borettslaget og rett til å nytte fellesarealer til det de er beregnet
eller vanlig brukt til, og til annet som er i samsvar med tiden og forholdene.
(2) Andelseieren kan ikke benytte boligen til annet enn boligformål uten styrets samtykke.
(3) Andelseieren skal behandle boligen, andre rom og annet areal med tilbørlig aktsomhet. Bruken av boligen
og fellesarealene må ikke på en urimelig eller unødvendig måte være til skade eller ulempe for andre
andelseiere.
(4) En andelseier kan med styrets godkjenning gjennomføre tiltak på eiendommen som er nødvendige på
grunn av funksjonshemming hos en bruker av boligen. Godkjenning kan ikke nektes uten saklig grunn.
(5) Styret kan fastsette vanlige ordensregler for eiendommen. Selv om det er vedtatt forbud mot dyrehold, kan
styret samtykke i at brukeren av boligen holder dyr dersom gode grunner taler for det, og dyreholdet ikke er til
ulempe for de andre brukerne av eiendommen.
3-2 Bruksoverlating
(1) Andelseieren kan ikke uten samtykke fra styret overlate bruken av boligen til andre.
(2) Med styrets godkjenning kan andelseierne overlate bruken av hele boligen dersom:
- andelseieren selv eller andelseierens ektefelle eller slektning i rett opp- eller nedstigende linje eller
fosterbarn av andelseieren eller ektefellen, har bodd i boligen i minst 1 av de siste 2 årene.
Andelseierne kan i slike tilfeller overlate bruken av hele boligen for opp til 3 år.
- andelseieren er en juridisk person.
- andelseieren skal være midlertidig borte som følge av arbeid, utdanning, militærtjeneste, sykdom eller
andre tungtveiende grunner.
- et medlem av brukerhusstanden er andelseierens ektefelle eller slektning i rett opp- eller nedstigende
linje eller fosterbarn av andelseieren eller ektefellen.
- det gjelder bruksrett til noen som har krav på det etter ekteskapslovens §68 eller
husstandsfellesskapslovens §3, andre ledd.
Godkjenning kan bare nektes dersom brukerens forhold gir saklig grunn til det. Godkjenning kan nektes
dersom brukeren ikke kunne blitt andelseier. Har laget ikke sendt svar på skriftlig søknad om godkjenning
av bruker innen 1 måned etter at søknaden har kommet fram til laget, skal brukeren regnes som godkjent.
(3) Andelseier som bor i boligen selv, kan overlate bruken av deler av den til andre uten godkjenning.
(4) Overlating av bruken reduserer ikke andelseierens plikter overfor borettslaget.
4

Vedlikehold

4-1 Andelseiernes vedlikeholdsplikt
(1) Den enkelte andelseier skal holde boligen, og andre rom og annet areal som hører boligen til, i forsvarlig
stand og vedlikeholde slikt som vinduer, rør, sikringsskap fra og med første hovedsikring/inntakssikring,
ledninger med tilbehør, varmekabler, inventar, utstyr inklusive vannklosett, varmtvannsbereder og vask,
apparater og innvendige flater. Våtrom må brukes og vedlikeholdes slik at lekkasjer unngås.
(2) Vedlikeholdet omfatter også nødvendige reparasjoner og utskifting av slikt som rør, sikringsskap fra og
med første hovedsikring/inntakssikring, ledninger med tilbehør, varmekabler, inventar, utstyr inklusive slik som
vannklosett, varmtvannsbereder og vasker, apparater, tapet, gulvbelegg, vegg-, gulv- og himlingsplater,
skillevegger, listverk, skap, benker og innvendige dører med karmer.
(3) Andelseieren har også ansvaret for oppstaking og rensing av innvendig kloakkledning både til og fra egen
vannlås/sluk og fram til borettslagets felles-/hovedledning. Andelseier skal også rense eventuelle sluk på
verandaer, balkonger o l.

27

(4) Andelseieren skal holde boligen fri for insekter og skadedyr.
(5) Vedlikeholdsplikten omfatter også utbedring av tilfeldig skade, herunder skade påført ved innbrudd og
uvær.
(6) Oppdager andelseieren skade i boligen som borettslaget er ansvarlig for å utbedre, plikter andelseieren
straks å sende melding til borettslaget.
(7) Borettslaget og andre andelseiere kan kreve erstatning for tap som følger av at andelseieren ikke oppfyller
pliktene sine, jf borettslagslovens §§ 5-13 og 5-15.
(8) Den enkelte andelseier skal alltid betale for å utbedre skader som skyldes forhold innenfor andelseiers
vedlikeholdsplikt / kontrollansvar. Dersom utbedring av skaden dekkes av borettslagets forsikring, gis styret
fullmakt til å belaste andelseier for egenandel.
4-2 Borettslagets vedlikeholdsplikt
(1) Borettslaget skal holde bygninger og eiendommen for øvrig i forsvarlig stand så langt plikten ikke ligger på
andelseierne. Skade på bolig eller inventar som tilhører laget, skal laget utbedre dersom skaden følger av
mislighold fra en annen andelseier.
(2) Felles rør, ledninger, kanaler og andre felles installasjoner som går gjennom boligen, skal borettslaget
holde ved like. Borettslaget har rett til å føre nye slike installasjoner gjennom boligen dersom det ikke er til
vesentlig ulempe for andelseieren.
(3) Borettslagets vedlikeholdsplikt omfatter også utskifting av vinduer, herunder nødvendig utskifting av
termoruter, og ytterdører til boligen eller reparasjon eller utskifting av tak, bjelkelag, bærende
veggkonstruksjoner, sluk, samt rør eller ledninger som er bygd inn i bærende konstruksjoner med unntak av
varmekabler.
(4) Andelseieren skal gi adgang til boligen slik at borettslaget kan utføre sin vedlikeholdsplikt, herunder
ettersyn, reparasjon eller utskifting. Ettersyn og utføring av arbeid skal gjennomføres slik at det ikke er til
unødig ulempe for andelseieren eller annen bruker av boligen.
(5) Andelseier kan kreve erstatning for tap som følge av at borettslaget ikke oppfyller pliktene sine, jf
borettslagslovens §5-18.
5

Pålegg om salg og fravikelse

5-1 Mislighold
Andelseiers brudd på sine forpliktelser overfor borettslaget utgjør mislighold. Som mislighold regnes blant
annet manglende betaling av felleskostnader, forsømt vedlikeholdsplikt, ulovlig bruk eller overlating av bruk og
brudd på husordensregler.
5-2 Pålegg om salg
(1) Hvis en andelseier til tross for advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan borettslaget pålegge
vedkommende å selge andelen, jf borettslagslovens §5-22, første ledd. Advarsel skal gis skriftlig og opplyse
om at vesentlig mislighold gir laget rett til å kreve andelen solgt.
5-3 Fravikelse
Medfører andelseierens eller brukerens oppførsel fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av
eiendommen, eller er andelseierens eller brukerens oppførsel til alvorlig plage eller sjenanse for
eiendommenes øvrige andelseiere eller brukere, kan styret kreve fravikelse fra boligen etter
tvangsfullbyrdelseslovens kapittel 13.
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6

Felleskostnader og pantesikkerhet

6-1 Felleskostnader
(1) Felleskostnadene betales hver måned. Borettslaget kan endre felleskostnadene med 1 måneds skriftlig
varsel.
(2) For felleskostnader som ikke blir betalt ved forfall, svarer andelseieren den til en hver tid gjeldende
forsinkelsesrente etter lov av 17. desember 1976 nr 100.
6-2 Borettslagets pantesikkerhet
For krav på dekning av felleskostnader og andre krav fra lagsforholdet har laget panterett i andelen foran alle
andre heftelser. Pantekravet er begrenset til en sum som svarer til 2 ganger folketrygdens grunnbeløp på
tidspunktet da tvangsdekning besluttes gjennomført.
7

Styret og dets vedtak

7-1 Styret
(1) Borettslaget skal ha et styre som skal bestå av 1 styreleder og 4 andre medlemmer med minst 3
varamedlemmer.
(2) Funksjonstiden for styreleder og de andre medlemmene er 2 år. Varamedlemmer velges for 1 år.
Styremedlem og varamedlem kan gjenvelges.
(3) Styret skal velges av generalforsamlingen. Generalforsamlingen velger styreleder ved særskilt valg. Styret
velger nestleder blant sine medlemmer.
7-2 Styrets oppgaver
(1) Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og generalforsamlingens vedtak. Styret kan ta
alle avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer.
(2) Styreleder skal sørge for at styret holder møte så ofte som det trengs. Et styremedlem eller
forretningsføreren kan kreve at styret sammenkalles.
(3) Styret skal føre protokoll over styresakene. Protokollen skal underskrives av de frammøtte
styremedlemmene.
7-3 Styrets vedtak
(1) Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av alle styremedlemmene er til stede. Vedtak kan treffes med
mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Står stemmene likt, gjør møtelederens stemme utslaget. De som
stemmer for et vedtak som innebærer en endring, må likevel utgjøre minst en tredjedel av alle
styremedlemmene.
(2) Styret kan ikke uten at generalforsamlingen har gitt samtykke med minst to tredjedels flertall, fatte vedtak
om:
1. ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten som etter forholdene i
laget går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold,
2. å øke tallet på andeler eller å knytte andeler til boliger som tidligere har vært benyttet til utleie, jf
borettslagslovens §3-2, andre ledd,
3. salg eller kjøp av fast eiendom,
4. å ta opp lån som skal sikres med pant med prioritet foran innskuddene,
5. andre rettslige disposisjoner over fast eiendom som går ut over vanlig forvaltning,
6. andre tiltak som går ut over vanlig forvaltning, når tiltaket fører med seg økonomisk ansvar eller
utlegg for laget på mer enn 5% av de årlige felleskostnadene.
7-4 Representasjon og fullmakt
To styremedlemmer i fellesskap representerer laget utad og tegner dets navn.
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8

Generalforsamlingen

8-1 Myndighet
Den øverste myndighet i borettslaget utøves av generalforsamlingen.
8-2 Tidspunkt for generalforsamling
(1) Ordinær generalforsamling skal holdes hvert år innen utgangen av juni.
(2) Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det nødvendig, eller når revisor eller minst to
andelseiere som til sammen har minst en tiendedel av stemmene, krever det og samtidig oppgir hvilke saker
de ønsker behandlet.
8-3 Varsel om og innkalling til generalforsamling
(1) Forut for ordinær generalforsamling skal styret varsle andelseierne om dato for møtet og om frist for
innlevering av saker som ønskes behandlet.
(2) Generalforsamlingen skal innkalles skriftlig av styret med et varsel som skal være på minst 8 og høyst 20
dager. Ekstraordinær generalforsamling kan om nødvendig kalles inn med kortere varsel som likevel skal
være på minst 3 dager. I begge tilfeller skal det gis skriftlig melding til boligbyggelaget.
(3) I innkallingen skal de sakene som skal behandles være bestemt angitt. Skal et forslag som etter
borettslagsloven eller vedtektene må vedtas med minst to tredjedels flertall kunne behandles, må
hovedinnholdet være angitt i innkallingen. Saker som en andelseier ønsker behandlet på ordinær
generalforsamling skal nevnes i innkallingen når styret har mottatt krav om det etter vedtektenes pkt 8-3 (1).
8-4 Saker som skal behandles på ordinær generalforsamling
- Godkjenning av årsberetning fra styret.
- Godkjenning av årsregnskap.
- Valg av styremedlemmer og varamedlemmer.
- Eventuelt valg av revisor.
- Fastsetting av godtgjørelse til styret.
- Andre saker som er nevnt i innkallingen.
8-5 Møteledelse og protokoll
Generalforsamlingen skal ledes av styrelederen med mindre generalforsamlingen velger en annen møteleder.
Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll fra generalforsamlingen.
8-6 Stemmerett og fullmakt
Hver andelseier har en stemme på generalforsamlingen. Hver andelseier kan møte ved fullmektig på
generalforsamlingen, men ingen kan være fullmektig for mer enn en andelseier. For en andel med flere eiere
kan det bare avgis en stemme.
8-7 Vedtak på generalforsamlingen
(1) Foruten saker som nevnt i pkt 8-4 i vedtektene kan ikke generalforsamlingen fatte vedtak i andre saker
enn de som er bestemt angitt i innkallingen.
(2) Med de unntak som følger av borettslagsloven eller vedtektene her fattes alle beslutninger av
generalforsamlingen med mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Ved valg kan generalforsamlingen på
forhånd fastsette at den som får flest stemmer skal regnes som valgt.
(3) Stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning.
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9

Inhabilitet, taushetsplikt og mindretallsvern

9-1 Inhabilitet
(1) Et styremedlem må ikke delta i styrebehandlingen eller avgjørelsen av noe spørsmål der medlemmet selv
eller nærstående har en framtredende personlig eller økonomisk særinteresse.
(2) Ingen kan selv eller ved fullmektig eller som fullmektig delta i en avstemning på generalforsamlingen om
avtale med seg selv eller nærstående eller om ansvar for seg selv eller nærstående i forhold til laget. Det
samme gjelder avstemning om pålegg om salg eller krav om fravikelse etter borettslagslovens §§ 5-22 og 523.
9-2 Taushetsplikt
Tillitsvalgte, forretningsfører og ansatte i et borettslag har plikt til å bevare taushet overfor uvedkommende om
det de i forbindelse med virksomheten i laget får vite om noens personlige forhold. Dette gjelder ikke dersom
ingen berettiget interesse tilsier taushet.
9-3 Mindretallsvern
Generalforsamlingen, styret eller forretningsfører kan ikke treffe beslutning som er egnet til å gi visse
andelseiere eller andre en urimelig fordel til skade for andre andelseiere eller laget.
10

Vedtektsendringer og forholdet til borettslovene

10-1 Vedtektsendringer
Endringer i borettslagets vedtekter kan bare besluttes av generalforsamlingen med minst to tredjedeler av de
avgitte stemmer.
10-2 Forholdet til borettslovene
For så vidt ikke annet følger av vedtektene gjelder reglene i lov om borettslag av 06.06.2003 nr 39, jf lov om
borettslag av samme dato.
******

