Til andelseierne i Teisen Park Borettslag
Velkommen til generalforsamling
Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2016. Styret håper du leser
gjennom heftet og viser din interesse for borettslaget ved å møte opp på generalforsamlingen.
Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte Teisen Park
Borettslag det kommende året.
Hvem kan delta på generalforsamlingen?







Alle andelseiere har rett til å være med i generalforsamlingen med forslags-, tale- og
stemmerett.
Det er kun én stemme pr. andel.
Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens husstand har rett
til å være til stede og til å uttale seg.
Styremedlemmer, forretningsfører og leier av bolig i borettslaget har også rett til å være til
stede i generalforsamlingen og til å uttale seg.
En andelseier kan ta med en rådgiver til generalforsamlingen. Rådgiveren har bare rett til å
uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det.
En andelseier kan møte ved fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn én
andelseier, men der flere eier en andel sammen kan de ha samme fullmektig. En fullmakt
kan trekkes tilbake når som helst.

Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.
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Teisen Park Borettslag
Innkalling til generalforsamling
Ordinær generalforsamling i Teisen Park Borettslag
avholdes mandag 22. mai 2017 kl. 18:00 i Bryn skole.

Til behandling foreligger:
1. KONSTITUERING
A. Valg av møteleder
B. Godkjenning av de stemmeberettigede
C. Valg av referent og minst en andelseier som protokollvitne
D. Godkjenning av møteinnkallingen
2. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2016
A. Årsberetning og regnskap for 2016
B. Disponering av årets resultat
3. GODTGJØRELSER
A. Styret
4. INNKOMNE FORSLAG
A. Forslag fra Ann-Peggy Pettersen – restriksjon mot tredemølle i leilighet
B. Forslag fra Trine Misund Hansen – utvidelse El-bil plasser
C. Forslag fra Wenche Solløst:
I.
Forslag om fjerning av dørmatter i oppgangen
II.
Forslag om merking av søppelbeholdere
III.
Forslag om omdisponering av fellesareal
D. Forslag fra Martina Planinic om våtromsrehabilitering
E. Forslag fra Geir Nordenget om gjesteparkering
F. Forslag fra Kristoffer Schau Ekstrøm om ombygging av tørkeloft
G. Forslag fra Trine Ananiassen og Vidar Andersen:
I.
Forslag om refusjon av vinduer/balkongdører fra 2003
II.
Forslag om salg tjenesteleiligheter
III.
Forslag om reduksjon av styrehonorar
IV.
Forslag om oppsigelse av Securitas
V.
Forslag om forbud mot montering av utstyr
VI.
Mistillit til styret
H. Forslag fra styret om presisering av husordensreglenes § 11 VVS og elektro
I. Forslag fra styret om modernisering av husordensreglenes § 10 Dyrehold
Innkomne forslag er tatt inn som egne vedlegg.
5. VALG AV TILLITSVALGTE
A. Valg av styreleder for 1 år
B. Valg av 2 styremedlemmer for 2 år
C. Valg av 2 varamedlemmer for 1 år
D. Valg av 1 delegert med vara til OBOS’ generalforsamling for 1 år
E. Valg av valgkomité for 1 år
Oslo, 30.3.2017
Styret i Teisen Park Borettslag
Tone Elin Liavaag /s/

Irene Bruun /s/

Ermin Mehovic /s/

John Arne Larssen /s/

Anne Toven /s/

Protokoll fra Ordinær generalforsamling kan du få ved å henvende deg til OBOS
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ÅRSBERETNING FOR 2016

Tillitsvalgte
Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært:
Styret
Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Tone Elin Liavaag
Irene Bruun
John Arne Larssen
Ermin Mehovic
Anne Toven

Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem

Kristoffer Skau Ekstrøm
Sylvia Høyborg
Laila Nygård

Spektrumveien 3
Erlends Vei 30
Prost Hallings Vei 14
Prost Hallings Vei 12
Spektrumveien 2
Teisenveien 26
Regnbueveien 11
Regnbueveien 7

Delegert til generalforsamlingen i OBOS
Delegert
Tone Elin Liavaag

Spektrumveien 3

Varadelegert
Laila Nygård

Regnbueveien 7

Valgkomiteen
Morten Grimstad
Veselin Obradovic

Klosterheimveien 20
Regnbueveien 3

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

4
Teisen Park Borettslag

GENERELLE OPPLYSNINGER OM BORETTSLAGET
Borettslaget består av 537 andelsleiligheter. I tillegg kommer 2 tjenesteleiligheter. Borettslaget er registrert
i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer 952556819, og ligger i bydel 12 Alna i Oslo
kommune.










Klosterheimveien 2-26 og 9-13
Prost Hallings vei 1-2-3-4
Prost Hallings vei 5-6 og 8
Regnbueveien 1-17
Teisenveien 20-26, 23-27
Spektrumveien 1-2-3-4-5
Tvetenveien 15-25
Prost Hallings vei 12-24

Første innflytting skjedde i 1950. Ferdigattesten til borettslaget forelå i 1953. Tomten, kjøpt i 1986 er på
109 922 m². Eiendommen har følgende gårds- og bruksnummer: 138-48, 50, 53.
Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets
eiendom (borett), og å drive virksomhet som står i sammenheng med dette.
Borettslaget driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter.
Borettslaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Styret er ikke kjent
med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad.
Teisen Park Borettslag har 2 ansatte.
Borettslaget oppfyller kravene i arbeidsmiljøloven i forhold til vern av arbeidstakerens helse og sikkerhet.
Det har ikke vært skader eller ulykker i borettslaget i 2016.
FORRETNINGSFØRSEL OG REVISJON
Forretningsførselen er utført av OBOS i henhold til kontrakt. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig)
er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS.
Borettslagets revisor er PricewaterhouseCoopers AS.

5
Teisen Park Borettslag

STYRETS BERETNING
Årets generalforsamling nærmer seg og med den styrets beretning. Denne skal gjenspeile arbeidet og
hendelser gjennom inneværende periode. Det sittende styrets viktigste oppgave er forsvarlig økonomisk
drift og forvaltning av borettslaget. Gjennom kontinuerlig vedlikehold og oppgradering av både ute- og
inne arealer, sikrer vi kvaliteten og verdien på bygningsmassen og eiendommen totalt sett.
Generalforsamlingen er stedet hvor demokratiet utøves i Teisen Park Borettslag. Andelseierne er lagets
øverste myndighet, og generalforsamlingen er derfor borettslagets øverste besluttende organ. De vedtak
som generalforsamlingen treffer, plikter styret å følge.
Vår økonomiske situasjon
Styret arbeider kontinuerlig med borettslagets økonomi. Målet er å få mest mulig vedlikehold ut av felleskostnadene. Borettslaget har tre lån i Husbanken hvor det ene er bundet til fastrente på 1,31 %. De to
minste lånene vil være nedbetalt i løpet av 2018 og ligger med en flytende rente som p.t. er 1,52 %.
Borettslaget har et fjerde banklån som ble refinansierte i 2016. Dette er hos Eika Boligkreditt AS og ligger på
2,25 % flytende rente.
Som varslet på generalforsamlingen i fjor, ville styret være nødt til å ta opp lån for å finansiere utlegg til de
som ville betale innglassing over husleien over 3 år. Banklånet er i OBOS Banken og ble tatt opp høsten
2016, pålydende 2.200.000,- med en løpetid på 3 år til en rente på 2,25 %.
Refusjon av vinduer og balkongdører
Et styrende og veiledende prinsipp i alle borettslag herunder Teisen Park er likhetsprinsippet. Alle skal få
tjenester og goder i forholdsvis samme omfang. Dette prinsippet har ligget til grunn ved utskifting av
vinduer og balkongdører.
La oss ta et lite historisk tilbakeblikk. Etter rehabilitering av fasadene i 1995 ble det avdekket behov for
utskifting av vinduer. Dette ble påbegynt og varte til 2006. Dette var før ny lov om borettslag samt endring
av våre vedtekter. Ved utvendig maling av treverk i 2006 ble det påpekt at flere vinduer hadde råte og
burde skiftes. Styret iverksatte en undersøkelse i forhold til beboers behov. Det var mange vinduer som ble
meldt inn. For å behandle beboerne likt fortsatte vi med samme betalingsprinsipp, som hadde vært før
vedtektsendring. Dette antok styret ville ta ca.to år, noe som skulle vise seg å ikke stemme. Det kom stadig
inn nye beboere som ønsket skifte vinduer. Ikke alle på grunn av skade og elde, men også kosmetisk.
I Teisen Park borettslag har det dermed blitt en sedvane at kostnader tilknyttet utskifting av vinduer og
balkongdør har blitt belastet beboere, kontant eller gjennom nedbetaling over felleskostnadene.
(Borettslaget har hele tiden dekket 75 % av monteringskostnaden pr byttet enhet). Utskifting av vinduer og
balkongdør har vært finansiert på denne måten fra 2006 til og med 2016.
Vindu- og balkongutskifting har vært tydelig dokumentert i alle årsberetninger fra styret siden den gang.
Styret var klar over vedlikeholdsplikten etter de nye vedtektene, men likhetsprinsippet ble styrende og
styret fortsatte ordningen. Borettsloven er veiledende lov, og det er Teisen Parks vedtekter som er gjeldene
juridisk. Vedtektene ble gjeldende fra generalforsamlingen i mai i 2006.
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I 2016 klaget to beboere på denne praksisen i forhold til vedtektene. Styret ba derfor juridisk avdeling i
OBOS om en vurdering. Etter råd fra juridisk- og forvaltningsavdelingen i OBOS besluttet derfor Styret i
Teisen Park Borettslag å tilbakebetale innbetalt beløp til beboere bosatt i Teisen Park Borettslag innenfor
en foreldelsesfrist på inntil 3 år, som er innenfor det mandat vi har.
Felleskostnadene ble regulert med 7 % økning fra februar 2017
Dette utgjør en økt driftskapital for Teisen Park på rundt kr. 1-1,5 millioner. Kostnadsbildet borettslaget vil ha
på utskiftning av vinduer og balkongdører er stipulert til å ligge rundt 1 million pr år (tall er basert på
historiske data). Selv om økningen i felleskostnaden kan oppleves som høy, har vi mye vedlikehold foran oss,
og det kan være lurt å ha litt fleksibilitet dersom uforutsette saker skulle dukke opp.
Stadig nye salgsrekorder i Teisen Park
Veksten i boligsalgsmarkedet i Oslo steg med formidable 22 % i 2016. Dette ha gitt seg utslag i stadig nye
prisrekorder i Teisen Park. I 2016 har det blitt solgt 65 leiligheter i borettslaget. Styret mottar
tilbakemelding fra meglere om at mange ønsker seg tilbake Teisen Park, etter å vært borte i noen år.
Hyggelig at mange beboere trives så godt at de flytter tilbake, samtidig som vi ønsker alle nye beboere
velkommen i Teisen Park.
Innglassing av balkong
Ser vi tilbake til sist generalforsamling i 2016, fattet generalforsamlingen vedtak om at beboere skulle
kunne betale innglassing av balkonger over fellesutgiftene. Styret ble bedt om å stå som låntaker, og agere
som bank på vegne av beboerne, samt styre prosjektet med nødvending kontakt med leverandør og
koordinere selve innglassingen.
Styret var imot forslaget, da man var klar over at dette ville blir et tids- og kostnadskrevende prosjekt.
Styret fikk ikke lånetilsagn før vi hadde avklart nøyaktig hvor mange beboere som ønsket dette over
felleskostnaden. I løpet av sommeren 2016 ble det sent ut en spørreundersøkelse hvor en avdekket hvor
mange som ønsket utskiftning over fellesutgiftene. Til slutt endte vi opp med 56 balkonger. Vi fikk
utfordringer i forhold til leveranse, da prosjektet ble iverksatt før styrets godkjennelse. Dette medførte at
hver enkelt i begynnelsen fikk fakturaer direkte tilsendt. Utfordringene ble mange underveis og mye tid ble
brukt til korreksjoner, oppfølging, prosjektmøter med leverandør og underleverandør. I skrivende stund er
prosjektet fremdeles ikke helt avsluttet.
Tilskudd til tak toppetasje ved innglassing av balkong
Et aspekt som forsinket innglassingsprosessen var møne i toppetasjer. Dette bringer oss inn på vedtak fra
forårets generalforsamling om at styret skulle utrede muligheter og kostnad i forbindelse med et tilskudd pr
enhet. Prosessen tok tid da de første forslagene ble altfor kostnadskrevende å gjennomføre. Dernest skulle
styret innfri i forhold til vedtak om at alle som ønsket det, skulle få innglassing over felleskostnaden. Dette
satte et press i forhold til å finne en god løsning. Resultatet ble en løsning hvor det ble satt inn plexiglass i
øvre ark del. Dette gjorde det mulig å få til en overgang mellom topp ark og selve innglassingen. På mange
måter er balkong innglassing i toppetasjer inndelt i 3 deler, selv topp ark (møne), dernest utspring innglassing (ark ligger lengre inn på fasaden i forhold til balkong utspring – og en overgang må til), og til slutt
selve innglassingen. Styret besluttet å dekke inn denne kostanden, da bygningsmessig vedlikehold av topp
ark og tak ligger under styrets vedlikeholdsplikt. Kostnad pr enhet var kr 10 000,- eks mva. Beboere må
dekke selve innglassing og overgang mot topp ark.
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Utredning av moderniseringsbehov av ytterdør/utgangsdør
Styret arbeider i skrivende stund med kvaliteten på og behovet for en eventuell utskiftning av ytterdør og
utgangsdør. Vi er i kontakt med flere leverandører og vil ha en innstilling klar til generalforsamlingen 2017.
Forslag om skyvedør til balkong
Et ytterligere punkt som styret ble bedt om å utrede basert på forslag fra generalforsamlingen 2016, var om
det er mulig å få skyvedør ut mot balkong. Styret har forespurt plan- og bygg (PBE) og svaret deres er helt
entydig; dette er å regne som fasadeendring og dermed søknadspliktig i henhold til plan- og bygningsloven.
Vi må også ta hensyn til krav fra Direktoratet for Byggekvalitet (TEK10). Utover dette er bygningsmassen i
borettslaget ikke identisk, noen blokker har stuevindu og balkongdør ved siden av hverandre, andre ikke. I
Regnbueveien er det et veggparti mellom vindu og balkongdør. I bygninger med denne løsningen vil det bli
mer problematisk å sette inn en skyvedør, da en vil trenge ytterligere forsterkning. Alle yttervegger er en
bærende konstruksjon. Endringene vil bli meget omfattende, både kostnadskrevende, ressurs- og tidkrevende. For å kunne gjennomføre dette noen steder, må det leies inn arkitekt og gjennomføres nøyaktige
beregninger av statiker før en søknad kan sendes til plan- og bygg. Ettersom endringene kun er gjennomførbare enkelte steder vil den totale kostnaden fordelt på interesserte bli meget høy. Ønsker generalforsamlingen at man går videre med dette, gjør styret det, men dette vil ikke kunne utredes før i 2018.
Avfallshåndtering/kildesortering
Som vi alle oppdaget på et tidspunkt endret Oslo Kommune leverandør av avfallshåndtering i Oslo. Styret
trenger ikke å si noen mer enn at vi også har vært offer for dette skiftet. Vaktmester og styret har jevnlig
mast og purret vedr. avfallshenting. Heldigvis har vi kommet relativt godt igjennom dette sett i forhold til
andre borettslag og sameier som selv har måttet sørget for avfallshåndtering.
Vi minner om at vi har kildesortering, og i henhold til rapport fra Oslo Kommune Renovasjonsetatens om
kildesortering har vi et forbedringspotensial. Vi henstiller alle å bruke de blå og grønne posene.
Innkastluken til restavfall er ikke dimensjonert for større avfall. Større avfall skal ikke settes igjen ved siden
av anlegget, men oppbevares i kjellerboden til Rusken, første onsdag i hver måned. Styret oppfordrer alle til
å bidra med å skape et hyggeligere utemiljø – uten søppel som flyter over alt.
Dessverre har det i året som har gått blir mer og mer rot i oppgangene. Noen tar seg større friheter enn
andre og setter søppel, gamle møbler, dekk og andre eiendeler på lagets fellesområder i trappeoppganger,
på loft og i kjellere. Dette har også vært kilde til en del naboklager. Vi oppfordrer alle til å vise ansvar og
respekt for de kjøreregler fellesskapet har vært med på å beslutte.
Grøntområdene
I løpet av sommeren og utover høsten 2016 oppgraderte Din Hage en rekke bed, på bestilling fra styret. I
Klosterheimveien 9 har vi fjernet busker på vestgavlen og erstattet med eviggrønt. Ved blokkens sydvendte
front bed, har busker blitt skiftet ut med roser. Bed har blitt oppgradert mellom Prost Hallings vei 6 og 8.
Det er lagt rullesten rundt furutrær foran Tvetenveien 15 og 17, for at de skal være mer beskyttet, samt at
det ser pent ut og er en liten estetisk detalj. I tillegg har vi etablert nytt bed ved inngangspartiet i
Spektrumveien 5, hvor avslutning i forhold til søppeltømmingsområdet ikke var helt bra. Her har vi lagt
sviller og bygget opp nytt bet, slik at det er plen på den nedre delen og sesongblomster i den øvre delen.
Det er satt ut løk, slik at tulipaner vil blomstre her til våren. Vi har ryddet opp i bed mot gangvei ved
Regnbueveien 1.
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Utover dette har vi hatt en kraftig beskjæring av syrin busker på området, for å gi mer luft og formklippe
disse slik at det ser pent ut. Ved Regnbueveien 11, plensiden mot grillplasser har vi plantet inn et nytt tre.
Årsaken til dette er at treet ovenfor har blitt skadet og kommer til å dø. Dette vil bli felt. Gjennom året har
Din Hage levert i henhold til avtale om grøntområdene. Dere kan lese mer om hva som gjøres i løpet av en
sesong under orientering om borettslagets drift, bakerst i dette hefte.
Nabolag i endring
For styret i Teisen Park Borettslag er et godt oppvekst- og nærmiljø viktig. Gjennom vårt medlemskap i
Groruddalsporten storvel engasjerer vi oss i saker som berører oss i Teisen Park. Arbeidet med E6 /
Manglerudtunnel har vært periodens største sak. Utbyggingen av E6 er et enormt prosjekt, med nesten
300 000 berørte Oslo-borgere. Styret sammen med øvrige lag i Groruddalen storvel har vært aktiv del av en
arbeidsgruppe sammen med Bymiljøetaten Oslo Kommune, Statens vegvesen og arkitektene Aplan Viak.
Statens vegvesen startet arbeidet med reguleringsplan og konsekvensutredning for E6 mellom Klemetsrud og
Teisen/Ulven. Som en del av prosjektet skal det utarbeides en konsekvensutredning for hele planområdet.
Konsekvensutredningen skal blant annet belyse prosjektets virkninger på omgivelsene under fagtemaet
nærmiljø og friluftsliv. Prosjektet ønsket derfor informasjon fra beboere og brukere av området for å bli bedre
kjent med prosjektområdet og hvordan arealene brukes til daglig. Prosjektørene skal bruke meningene våre
når løsninger utvikles, og innspillene vil være et viktig grunnlag når de ulike alternativenes virkning på
omgivelsene skal vurderes. Til nå har det vært gjennomført fire folkemøter som dekker hele prosjektområdet:
• delstrekning Klemetsrud – Skulleruddumpa / Ljanselva (uke 37 2016).
• delstrekning Skullerud – Høyenhall (uke 38 2016)
• delstrekning Bryn – Teisen/Ulven (uke 46 2016). Styreleder var til stede på dette.
• delstrekning Tveita - Haugerud - Trosterud (tidlig 2017)
Endelige forslag skal være klar til høringsuttalelse i 2019 og vedtas først i 2020. Byggestart er satt til 20222027. Styret vil fortsette å involvere seg og påvirke i en retning som gir oss den beste løsningen. For de som er
ytterligere interessert kan man lese om hele prosjektet på Statens vegvesen sine sider
http://www.vegvesen.no/Europaveg/e6manglerud
Nedlegges av buss 76
Trafikkmønsteret har blitt endret og vi opplever en større trafikal belastning i vårt område, med tanke på
blant annet utbedring av Brynstunnelen. I tillegg la Ruter ned bussrute 76, som har fått konsekvenser for oss.
Problemet har vært at Ruter ikke konsekvensutredet hva en nedleggelse ville bety for unge og gamle på
Teisen/Fjellhus-området. Konsekvensen har vært økt biltrafikk, fordi det ikke er et kollektiv reisetilbud på vårt
område. Foreldre vil ikke sende poden ut på de store trafikkerte veiene og velger heller å kjøre dem til trening
og andre fritidsaktiviteter. Siste ord i denne saken er ikke sagt, selv om bussruten er lagt ned. Styret var
delaktig ved en deputasjon i Oslo Bystyre og saken skal opp til behandling senere i vår. Vi, sammen med andre
berørte borettslag og sameier jobber fremdeles med å få ruten tilbake, eller et annet alternativ som gir oss et
kollektiv reisetilbud i vårt nærområde. Vi har hatt samtaler med Ruter, samt et utredningsbyrå leiet inn av
Ruter for å finne ut hvilke følger dette har hatt. I skrivende stund er Ruter på vikende front. Styret er litt
optimistiske og håper at vi skal få en bussrute tilbake i vårt nærområde.
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Velferd, miljø og trivsel
I årets om har gått har Teisen Park Borettslag gitt støtte til nærmiljøet blant annet ved at Bryn Skoles
Musikkorps og Alna Janitsjar mottar husleier som premie når de har loddsalg til beboere i Teisen Park
Borettslag. Vi fortsetter å sponse Teisen IF, aldersbestemt fotball. Teisen Park er å finne på lagets drakter
samt at vi gir økonomisk støtte. Styret mener det er viktig at vi bidrar til miljø og trivsel i nærområdene
Tradisjonen tro ble Teisen Parks juletre tent første søndag i advent, 1. desember. Bryn Skoles Musikkorps
spilte til gang rundt juletreet. Barna fikk julepose fra nissen. Rundt 90 godteposer ble utdelt.

Vedlikehold og endringer i løpet av året
FASADEVASK OG BALKONG OPPGRADERING
Utover høsten hadde styret en anbudsrunde for fasadevask av bygningsmassen. Det har ikke vært gjort
utbedringer av fasaden siden rehabiliteringen på begynnelsen 90-tallet og vedlikehold er sårt tiltrengt. Valget
falt til slutt på Murmester Nils Berg og kostnaden på prosjektet beløper seg til 5 millioner. OBOS prosjekt vil
bistår med kontraktsforhandlinger og gjennomføre den daglige oppfølging og prosjektledelse. I tillegg til
fasadevask, skal vi male all murpuss fasade ved inngangspartier, mure om utspring vinduer hvor teglstein har
fått frostspreng, montere sålebeslag på disse, vaske balkonger utvendig, pusse og male stålkonstruksjon og
male ytterkant av betongsåle. Prosjektet vil være iverksatt innen generalforsamling 2017.
EL-BIL PARKERINGSPLASSER
El-bil ladestasjon/parkeringsplasser ble etabler høsten 2016 - på Prærien i Tvetenveien, P-felt 4. Det ble
montert 6 ladestasjoner, og alle plassene er utleid. El-bilplassene tilhører borettslaget og er ikke
kommunale. Kostnaden pr El-bil plass er kr 1 800,- i tillegg til spesifisert strømregning for hver plass. Hver
plass har egen måler og beboer blir belastet for den strømmen som blir brukt. Vi ser et økende antall som
ønsker ladestasjon. Det er gjort klart til å utvide antall El-bil plasser og dette vurderes fortløpende.
UTLEIELOKALET
Bruken av utleielokalet øker jevnt og i perioder har det vært aktiviteter nesten hver eneste dag. I det siste
året har vi hatt faste leietagere; Yogatrening en gang i uken og akvarellkurs to ganger i uken, samt babysang
i regi av Kirken. Disse aktivitetene ble gjennomført høsten 2016, samt våren 2017. Det er flott at lokalet er
mye i bruk, men det krever også jevnlig vedlikehold og fornyelse. I året som har gått har vi malt vegger, satt
inn White Board og flippover for kurssammenheng, samt oppgradert med diverse utstyr i lokalet.
GET OPPGRADERT AVTALE
Som mange sikkert husker var det støy rundt GET i sommer og utover høsten 2016. 62 registrerte
husstander hadde forstyrrelser knyttet til TV- og internettsignaler, samt problemer med trådløst nett.
Feilen var en defekt node, og denne ble byttet ut. I den forbindelse fikk Teisen Park en kompensasjon for
TV-signal problemene i sommer.
Eksisterende avtale ble oppdatert 29. september 2016 i henhold til denne kompensasjonen. Avtaletiden
videreføres fra forrige avtale og utløper akkurat slik som den forrige 04.08.2018. Det er ikke en ny avtale
eller forlengelse av avtalen, men en oppgradering.
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Kompensasjonen er at grunnpakken er oppgradert uten endring i pris på 264,- som betales via felleskostnadene. Oppgraderingen innebærer at alle kan få HD PVR boks inkludert i grunnpakken fremfor Mikro
Box, samt en hastighetsøkning fra 5Mbit/s til 10/Mbit/s i grunnpakken. De som i dag har betalt ekstra for
HD PVR boks vil ikke bli fakturert for mellomlegget på sine personlige GET fakturaer.
Alle saker knyttet til TV-signal/pikselerte bilder skal ha løst seg ved bytte av node. Vedrørende beboere som
hadde problemer med sitt trådløse nett – Wifi – utbedret GET også dette. I disse tilfellene lå ikke feilen hos
GET, men gjaldt feil på trådløs ruter, feilkoblinger og uriktig oppsett av trådløst nett. I tillegg var det noen
tilfeller av kreativ kabling etc. hvor beboere fikk hjelp. Disse feilene lå utenfor GET sitt ansvarsområde og de
kan ikke lastes for disse, men problemene ble likevel utbedret av GET uten ekstra kostnad for borettslaget.
Oppdatering april 2017. GET lanserer i disse dager et nytt tv-tilbud med et poengsystem for fleksibelt valg
av kanaler, mulighet for tilgang til HBO Nordic, nett-tv, GET-app m.m. GET vil levere dette nye tilbudet uten
tillegg i prisen til alle beboere i Teisen Park Borettslag, frem til vi eventuelt inngår en ny avtale. 55 poeng til
valgfri disponering vil inngå i grunnpakken (med mulighet for individuelle oppgraderinger, se Get.no)
Følgende vilkår for netthastighet er gjeldende fra og med 1. mars 2017.

UTEBELYSNING
Alle lyktestolper som er på borettslagets område og som er våre (ikke de i det kommunale veinettet) ble i
høst rettet opp samt overhalt. Styret har konkludert med at vi trenger ytterligere belysning i visse områder
av borettslaget og er i gang med å planlegge en utvidelse av belysning. I den mørke årstiden er noen
områder litt «skumlere» enn andre og vi ønsker at våre beboere skal ferdes trygt.
ASFALTERING OG PARKERING
Vi følger med på området og iverksetter oppgraderinger suksessivt ved behov. Det er behov for en oppgradering foran Tvetenveien 15-17. Grunnet store kostnader i år må vi sette dette litt på vent. Håpet er at
dette blir tatt etter sommeren 2017.
INNGLASSING AV BALKONGER
De beboere som har ønsket å få innglasset balkong, samt betale dette over felleskostnaden har fått dette
utført. 56 balkonger har blitt glasset inn gjennom dette prosjektet. Styret anser prosjektet som avsluttet
når siste faktura har kommet inn.
VINDUER OG BALKONGDØRER
Siden sist generalforsamling og frem til mars 2017, har vi skiftet ut vinduer og balkongdører i 18 leiligheter,
herunder 43 vinduer og 7 balkongdører. Dette er i sin helhet utført av borettslaget og beboer har ikke vært
belastet med denne kostnaden.
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Når det det gjelder rutine for utskiftning av vinduer og balkongdører så gjelder dette kun for ødelagte
vinduer og balkongdører. Dersom det er snakk om et kosmetisk bytte, tilfaller kostnaden den enkelte
husstand. Vi gjør oppmerksom på at beboere har et vedlikeholdsansvar for vinduene i leiligheten og
dersom husstanden forårsaker skaden, vil kostnaden bli belastet den enkelte.
RUTINE FOR UTSKIFTNING AV VINDUER OG BALKONGDØRER
Styret må varsles ved feil eller mangler. Dette gjøres skriftlig, med informasjon om hvilke vinduer det
gjelder, samt kontaktinformasjon. Deretter gjennomføres det en befaring av våre håndverkere, hvorpå
styret mottar rapport fra leverandør om hva som er årsak til skade og om utskiftning bør finne sted. Basert
på denne rapporten styrebehandles saken. Dette fordi alle kostnader og hvilke leiligheter som utbedres skal
dokumenteres og protokollføres. Etter styrebehandling settes vinduer og balkongdører i bestilling. For å dra
nytte av storhusholdningsfordeler, søker vi å ta flere husstander samtidig. Vi justerer intervallene i forhold
til antall saker som kommer inn, og effektuerer skifte fortløpende. Fra innmeldt skade til utskiftning kan det
ta inntil tre måneder.
MALING AV GRUNNMURER OG INNGANGSPARTIER
Vi har hatt en gjennomgang av alle blokkene og foretatt en oppgradering av maling og reparasjon av murskader. Grunnmurer og inngangsparti har fått en oppgradering sommer og høsten 2016. Punktblokkene i
Spektrumveien og Prost Hallings vei tas våren 2017, i tillegg til litt småflikking på noen andre blokker. Det
innvendige inngangsparti-taket til vaskeribygningen i Prost Hallings vei 1 er pusset ned, vasket og malt to
strøk.
FRETEX
Det er inngått avtale med Fretex om innsamling av brukte klær og sko. To beholdere er plassert ut ved
Prost Hallings vei 8 vis à vis vaktmesterbygningen.
RUSKEN KJELLER OG LOFT
Alle beboere i Teisen park er heldige ved at vi gjennomfører Rusken første onsdag hver måned. Dette er et
unikt tilbud til oss alle med tanke på å holde loft og kjeller ryddig, i tillegg til at vi kan kvitte oss med ting og
tang fra egne boder og leiligheter. De aller fleste av oss setter pris på dette tilbudet, men igjen er det noen
som ødelegger for de mange. Vi ser at det fyller seg opp på kjeller og i loft samme uken vi har hatt rusken.
En del beboere tar ikke inn over seg at det ikke er felles lagringsplass her. Styret vet ikke helt hvordan vi
skal få bukt med dette problemet, og ber pent beboere i hver oppgang samle seg og ta et felles ansvar for
fellesområdene. 2-5. april ble det gjennomført stor-Rusken hvor alle loft og kjellere ble ryddet av
hjelpemannskap i regi av borettslaget.
RENHOLDSEKSPERTEN
Vi har gjennomført en årlig gjennomgang med vaskefirmaet Renholdseksperten, som utfører trappevasken i
borettslaget. Vi kartla at det var behov for ukentlig vask i perioder av året. Fra høsten 2016 og i ukene 3917 utføres hel vask i Prost Hallings vei 2,3,4,5,6 og 8, Spektrumveien 1-5 og Klosterheimveien 9,11 og 13. Vi
så at det var litt å spare ved å endre byttefrekvens på matter i punktblokkene. Fra våren 2017 (mai til
september) vil vi benytte en portalmatte med 50% mindre absorbering. Byttefrekvens i borettslaget er;
Vinterhalvåret, 1. oktober og ut april; hver 14. dag. I sommermånedene byttes de en gang pr måned.
Noen steder er det utfordrende å vaske, fordi det står sko, skohyller og andre private eiendeler i oppgangen, dette er ikke tillatt i henhold til husordensregler vedtatt av generalforsamlingen. Vi ber om at alle
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hjelper til med å holde gulvflater, trapper og fellesarealer ryddig og at dørmatter blir tatt inn på vaskedagen, fredag.
HUNDEHOLD
Det er totalt 27 registrerte hundehold i borettslaget. Antall uregistrerte hunder som styret kjenner til har
sunket fra 11 til 9. I tillegg har 4 hunder flyttet fra borettslaget siden forrige generalforsamling pr
30.03.2016.
Husordensreglene til Teisen Park Borettslag er i henhold til lovverket, husleieloven § 5-2. Hundehold
godkjennes kun dersom særskilte grunner taler for hundeholdet og dette ikke er til ulempe for øvrige
beboere. Styret krever skriftlig søknad om hundehold med godkjennende signatur fra øvrige beboere i
oppgangen, som vedtatt av generalforsamlingen.
TEISEN PARK HUNDEKLUBB
Teisen Park hundeklubb er opprettet for å ivareta et godt hundemiljø i borettslaget, slik at både de med og
uten hund kan trives. Alle hunder som bor i borettslaget skal godkjennes av Styret og blir automatisk medlem i klubben. I september 2016 arrangerte hundeklubben et felles treff for alle hundeeiere og i mars 2017
gjennomførte de en felles hundetrening med Monsens Hundeskole. Hundeklubben er aktiv på Facebook.
BODPROSJEKT
I 2016 startet vi arbeidet med kontrollering og registrering av alle boder, ettersom flere beboere mangler
tilgang til riktig antall boder. Etter en evaluering av arbeidet så vi at mange ikke møtte opp til felles
registrering eller kontaktet Styret for å finne en alternativ løsning. Vi har derfor gått over til løpende
registrering hvor beboere med umerkede boder blir kontaktet individuelt ved at vi ringer på døren, henger
opp skriftlig varsel og/eller tar kontakt via telefon. I tilfeller hvor vi ikke finner noen eier og boder
tilsynelatende er forlatt blir lås klippet og innhold tømt slik at de som mangler bod får tilgang. Alle boder
skal registreres med Teisen Park leilighetsnummer som er unikt for din bolig (ikke H-nr.). Du kan bidra til
prosjektet ved å sørge for at din bod er korrekt merket allerede i dag! Arbeidet med å kontakte beboere
individuelt er tidkrevende, men vi håper at prosjektet blir fullført innen sommeren 2017.
PARKERING
Dette arbeidet har blitt utført i forbindelse med parkering i Teisen Park Borettslag.
 Fakturering og oppfølging av innbetalinger til ca 300 utleide plasser
 48 nye utleieavtaler har blitt inngått
 Håndtering av oppsigelser eller utflytting
 Besvart ca. 160 mail
 Besvart eller foretatt ca. 40 telefonhenvendelser
 Opprettelse og ferdigstilling av parkeringsplasser med ladestasjoner for elbil.
 Befaringer og vurderinger i forhold til feilparkering, biler uten skilt og lignende.
 Full gjennomgang av parkeringsfelt nr. 9 i Prost Hallings vei 2 på grunn av gravearbeid i fjor vinter.
TV OG INTERNETT
Det teknologiske landskapet endrer seg hele tiden. Når det gjelder dagens infrastruktur så eier vi kabling i
eget spredningsnett. Dette går over coax kabel (HFC-kabel/Hybrid Fiber Coaxial), via bakke- og luftstrekk til
fast inntakspunkt fra GET i Regnbueveien 1. Borettslaget har 3 noder- signalforsterkere. Med tanke på GET
problemene vi hadde i sommer/høst har styret innhentet informasjon fra øvrige leverandører for å se hva
de tilbyr. Vi har kontaktet Canal Digital, Altibox, HomeNet og GET som alle kan levere til vårt nabolag, og ser
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på ulike løsninger, fordeler og ulemper ved bindingstid og kostnadsbildet. Vi vil ha endelig dokumentasjon
klar til årets generalforsamling 2017.
NABOKLAGER
Antall naboklager er relativt lavt med tanke på at vi har 539 boenheter. Klagene som styret mottar blir
behandlet konfidensielt. Det meste blir løst i minnelighet. De aller fleste klager omhandler støy fra naboer
og hunder og katter på området. Noen klager ligger uløst. Dersom naboer ikke kan bli enige, har styret
ingen sanksjoneringsmulighet. Vi oppfordrer beboere om å kontakte Politiet på tlf. 02800 ved husbråk.
Sakene loggføres hos Politiet og kan lettere følges opp i etterkant.
Siden forrige ordinære generalforsamling har styret avholdt:

12 styremøter hvor samtlige styremedlemmer har vært innkalt

2 møter med GET

3 befaringer med Renholdseksperten

3 Befaring med Arne Bakken Byggservice

9 Befaringer med Din Hage

3 møter med ledelsen i Lumon

12 befaringer/møter med arbeidsleder Lumon oppfølging prosjekt

4 befaringer i forbindelse med fasadevask prosjektet

11 befaringer i forbindelse med utskiftning vinduer og balkongdører

4 møter med tv- og internettleverandører

8 vaktmestermøter

2 befaringer med vaktmester

2 folkemøter i forbindelse med E6/Manglerudtunnelen

1 arbeidsmøte med E6/Manglerudtunnelen

1 deputasjon i Bystyret i forbindelse med nedleggelse av rute 76

2 møter med advokat

2 møter med OBOS prosjekt

3 møter vedr. utvikling Teisen/Fjellhus/Ulven i et miljø og trivselsperspektiv

1 HMS befaringer i borettslaget med vaktmester

1 befaring elektro

6 rundskriv er delt ut

2 rundskriv om hundeklubben

5 informasjonsskriv har blitt hengt opp på oppslagskinnene i oppgangene

Representanter fra styret har vært til stede på styrerommet hver tirsdag fra kl. 18:00-18:30
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PLANER FREMOVER
Utvendig/Innvendig bygg

Grøntområder

Bygningsmasse

Knekkebrødbanen - hva bør gjøres

Sykkelstativ i fellesrom (oppheng monteres)

Parkeringsfelt Tvetenveien 15-17

Grunnmur, malt 2016, fortsettes i 2017

Utvendig sykkelhus

Fasadevask, rehab. av tegl skader - start våren 2017

Maskin/utstyr Vaktmester

Balkong

Vurdering kjøp ny Wille 455B i 2017/2018

Maling av stålkonstruksjon og frontpanelene

Webside www.teisen.no

Rengjøring av balkonger/utsiden

Oppgradere weben til mer moderne plattform
Fiber
Tilbud innhentet våren 2017 fra TV /
Bredbåndsleverandører. Ferdig utredes høsten 2017.

KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2016
Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av borettslagets eiendeler og gjeld, finansielle stilling
og resultat. Informasjon om borettslagets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens
punkt om budsjett for 2017.
Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2016 er satt opp under denne
forutsetning.
Inntekter
Driftsinntekter i 2016 var til sammen kr 19 375 434.
For andre inntekter se note 3 i regnskapet.
Kostnader
Driftskostnadene i 2016 var til sammen kr -17 927 595.
Dette er kr 2 384 595 høyere enn budsjettert og skyldes i hovedsak opparbeidelse av elbilparkering, vindu
og balkongdør utskiftning, samt balkonginnglassing som ble vedtatt på generalforsamlingen i 2016.
Resultat
Årets resultat på kr 917 983 fremkommer i resultatregnskapet og foreslås overført til egenkapital.
Disponible midler
Borettslagets disponible midler (omløpsmidler fratrukket kortsikt gjeld) var pr 31.12.2016 kr 310 053 og
viser borettslagets likviditet. De disponible midlene bør til enhver tid være positive, som en del av
forutsetningene for videre drift.
For øvrig vises det til de enkelte tallene i resultatregnskapet, balansen og notene.
Styret er ikke kjent med hendelser etter 31.12.2016 som påvirker regnskapet i vesentlig grad.
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Sektordiagrammet under viser kostnadsfordelingen i prosent for 2016:

Pers.kost/styreh.
8,06%

Kabel-TV
7,70%

Avdrag
17,15%

Div. honorarer
2,49%

Finanskostnader
2,42%
Avskrivninger
1,29%

Drift og vedlikehold
30,47%

Medlemskontingent
0,48%
Energi / fyring
0,61%
Andre driftskost.
6,98%

Trappevask
3,22%
Forsikring
2,88%

Komm.avg
12,27%

Vaskeri
0,87%

P-plasser
3,10%

KOMMENTARER TIL BUDSJETT FOR 2017
Til orientering for generalforsamlingen legger styret fram budsjettet for 2017.
Tallene er vist i kolonnen til høyre i resultatregnskapet.
Drift og vedlikehold
I posten drift og vedlikehold er det beregnet kr 9 500 000 til større vedlikehold som omfatter asfaltering,
utskiftning av vinduer og balkongdører, fasadevask- prosjektet, samt pussing og maling av stål reisverk til
balkongene og avløpspyling.
Kommunale avgifter i Oslo kommune
Oslo Kommune har ikke budsjettert med endring i de kommunale avgiftene for 2017.
Energikostnader
I tråd med estimater fra aktuelle leverandører har styret budsjettert med samme energikostnader som for
2016.
Forsikring
Forsikringspremien for 2017 har økt med kr 26 583. Premieendringen er en følge av indeksjustering på
bygninger på 4,2 % fra 1. januar, samt forsikringsselskapets individuelle prisjustering basert på
skadehistorikken i Teisen Park Borettslag.
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Lån
Eika Boligkreditt AS (lånenr. 152100572), 2,9 % flytende rente, månedlige forfall og er refinansiert fra
Handelsbanken i juni -2016.
Husbanken 1 (lånenr. 11406694): halvårlig forfall (februar/august).
Husbanken 2 (Lånenr 11406697): halvårig forfall (februar/August).
Husbanken 3 (Lånenr 11461203): halvårlig forfall (april/oktober).
OBOS-banken (9820.75.53123): månedlige forfall.
Kassekreditt
Kassekreditt med ramme på kr 2 000 000.
For opplysninger om opprinnelig lånebeløp og restsaldo henvises til note i regnskapet.
Innskuddsrente i OBOS-banken (pr. 1.1.2017)
Driftskonto
0,15 % p.a.
Sparekonto
0,65 % p.a.
Forretningsførerhonorar
Forretningsførerhonoraret for 2016 utgjør kr 334 095 og er uforandret fra 2016. Det vil ikke bli foretatt
noen ytterligere justeringer av dette honoraret for 2016.
Medlemskontingenten til OBOS er kr 200 pr. andelsleilighet for 2017.
Felleskostnader
I budsjettet har styret tatt hensyn til ovennevnte, samt øvrige prisendringer knyttet til produkter og
tjenester borettslaget anskaffer. Dette danner grunnlaget for foreløpig fastsettelse av felleskostnader for
2017.
Driften i 2017 forutsetter en økning av felleskostnadene på 7 % fra 1.2.2017.
For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet.

Oslo, 30.3.2017
Styret i Teisen Park Borettslag
Tone Elin Liavaag /s/

Irene Bruun /s/

John Arne Larssen /s/
Ermin Mehovic /s/

Anne Toven /s/
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53 TEISEN PARK BORETTSLAG
INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET
Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små
foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag.
Regnskapsloven stiller strenge krav til hvordan et regnskap skal føres og presenteres. I tillegg krever
forskriftene om årsregnskap og årsberetning i borettslag at man må gi mer informasjon. Dette
innebærer blant annet at man må gi informasjon i form av noter, og utarbeide en oversikt over de
disponible midlene i årsregnskapet. Det vil også være informasjon om borettslagets økonomi i styrets
årsmelding. På de neste sidene presenteres borettslagets resultatregnskap, balanse og tilhørende
noter.
Årsregnskapet gir imidlertid ikke en fullstendig oversikt over borettslagets disponible midler ved
årsskiftet. I resultatregnskapet presenteres det en oversikt over borettslagets inntekter og kostnader.
Det regnskapsmessige overskuddet tar ikke hensyn til en del viktige økonomiske forhold som påvirker
borettslagets disponible midler. Dette gjelder for eksempel avskrivninger, opptak og avdrag på lån,
samt kjøp og salg av anleggsmidler. Borettslagets disponible midler er de økonomiske midlene som
borettslaget har til rådighet, og de defineres som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld. Størrelsen
på de disponible midlene kan blant annet benyttes til å vurdere om det er nødvendig å endre
størrelsen på innkrevde felleskostnader som den enkelte beboer betaler, og om det er behov for å ta
opp lån eller om det er mulighet til å betale ned ekstra på eksisterende gjeld.
DISPONIBLE MIDLER

Note

Regnskap
2016
718 028

Regnskap
2015
1 410 140

Budsjett
2016
718 028

Budsjett
2017
310 053

17
20
20

917 983
286 972
2 200 000
-3 812 930
-407 975

2 618 219
286 970
9 817 465
-13 414 766
-692 112

3 426 000
0
0
-3 648 000
-222 000

-768 000
0
5 000 000
-4 089 435
142 565

310 053

718 028

496 028

452 618

3 237 288
-2 927 235
310 053

2 762 397
-2 044 368
718 028

A. DISP. MIDLER PR. 01.01.
B. ENDRING I DISP. MIDLER:
Årets resultat (se res.regnskapet)
Tilbakeføring av avskrivning
Tillegg for nye langsiktige lån
Fradrag for avdrag på langs. lån
B. ÅRETS ENDR. I DISP. MIDLER
C. DISP. MIDLER PR. 31.12.
SPESIFIKASJON AV DISPONIBLE MIDLER:
Omløpsmidler
Kortsiktig gjeld
C. DISP. MIDLER PR. 31.12.
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RESULTATREGNSKAP
Regnskap
2016

Regnskap
2015

Budsjett
2016

Budsjett
2017

2
10
11
12
3

18 848 695
54 081
266 000
134 750
71 908
19 375 434

18 767 227
55 000
270000
130000
698 769
19 524 971

18 779 000
55 000

40 000
19 534 000

20 177 000
55 000
270 000
130 000
40 000
20 672 000

4
5
17
6

-1 372 512
-420 000
-286 972
-14 875
-10 500
-334 095
-193 713
-107 400
-6 772 362
-639 186
-2 727 339
-193 771
-689 091
-50 631
-716 174
-135 921
-1 711 703
-1 551 351
-17 927 595

-1 223 596
-420 000
-286 970
-14 375
-41 000
-334 095
-53 724
-107 400
-5 809 463
-604 039
-2 687 667
-153 691
-196 010
-159 034
-892 905
-81 546
-1 665 409
-1 538 741
-16 269 664

-1 525 000
-420 000
0
-13 000
-100 000
-336 000
-100 000
-108 000
-5 831 000
-629 000
-2 719 000
-150 000
-100 000
-100 000
-670 000
-13 000
-1 668 000
-1 061 000
-15 543 000

-1 620 000
-420 000
0
-15 000
0
-336 000
-450 000
-108 000
-9 500 000
-678 000
-2 733 000
-150 000
-650 000
-50 000
-700 000
-140 000
-1 750 000
-1 600 000
-20 900 000

1 447 839

3 255 307

3 991 000

-228 000

7 826
-537 682
-529 856

23 197
-660 284
-637 087

0
-565 000
-565 000

0
-540 000
-540 000

ÅRSRESULTAT

917 983

2 618 219

3 426 000

-768 000

Overføringer:
Til opptjent egenkapital

917 983

Note
DRIFTSINNTEKTER:
Innkrevde felleskostnader
Vaskeri
Parkering
Lokaler
Andre inntekter
SUM DRIFTSINNTEKTER
DRIFTSKOSTNADER:
Personalkostnader
Styrehonorar
Avskrivninger
Revisjonshonorar
Andre honorarer
Forretningsførerhonorar
Konsulenthonorar
Kontingenter
Drift og vedlikehold
Forsikringer
Kommunale avgifter
Vaskeri
Parkeringsplasser
Lokaler
Trapperenhold
Energi/fyring
Kabel-/TV-anlegg
Andre driftskostnader
SUM DRIFTSKOSTNADER

7
8
9
10
11
12

13

DRIFTSRESULTAT
FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER:
Finansinntekter
14
Finanskostnader
15
RES. FINANSINNT./-KOSTNADER
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BALANSE

EIENDELER
ANLEGGSMIDLER
Bygninger
Tomt
Andre varige driftsmidler
Langsiktige fordringer
SUM ANLEGGSMIDLER
OMLØPSMIDLER
Kundefordringer
Kortsiktige fordringer
Driftskonto OBOS-banken
Skattetrekkskonto OBOS-banken
Innestående i andre banker
Sparekonto OBOS-banken
SUM OMLØPSMIDLER
SUM EIENDELER

Note

2016

2015

16

88 215 270
5 305 107
2 871 673
20 000
96 412 050

88 215 270
5 305 107
3 158 645
20 000
96 699 022

17
18

19

EGENKAPITAL OG GJELD
EGENKAPITAL
Innskutt egenkapital 537 * 100
Opptjent egenkapital
SUM EGENKAPITAL
GJELD
LANGSIKTIG GJELD
Pante- og gjeldsbrevlån
Borettsinnskudd
Annen langsiktig gjeld
SUM LANGSIKTIG GJELD
KORTSIKTIG GJELD
Leverandørgjeld
Kassekreditt (totalt innvilget kreditt kr 2 000 000)
Skyldig til offentlige myndigheter
Påløpte renter
Påløpte avdrag
Annen kortsiktig gjeld
SUM KORTSIKTIG GJELD
SUM EGENKAPITAL OG GJELD
Pantstillelse
Garantiansvar

20
21
22

23

24

25

0
23 454
763 585
84 095
0
1 251 631
49 011
51 523
680 292
711 470
1 744 400
640 223
3 237 288
4 762 397
99 649 338 101 461 419

53 700
68 994 498
69 048 198

53 700
68 076 515
68 130 215

25 852 305
1 809 600
12 000
27 673 905

27 465 235
1 809 600
12 000
29 286 835

845 290
544 970
578 253
0
98 987
97 655
69 137
109 445
1 192 864
1 169 955
142 704
122 344
2 927 235
4 044 368
99 649 338 101 461 419
77 581 540 77 581 540
0
0
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Oslo, 30.3.2017
Styret i Teisen Park Borettslag
Tone Elin Liavaag /s/

Irene Bruun /s/

John Arne Larssen /s/
Ermin Mehovic /s/

Anne Toven /s/

NOTE: 1
REGNSKAPSPRINSIPPER
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, god regnskapsskikk for små
foretak og etter forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag.
INNTEKTER
Felleskostnadene inntektsføres månedlig.
HOVEDREGEL FOR KLASSIFISERING OG VURDERING AV EIENDELER OG GJELD
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster
er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til anskaffelseskost.
Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke
forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.
Bygninger er ikke avskrevet da det er gjennomført vedlikehold som oppveier for verdiforringelse.
Tomter avskrives ikke.
Andre varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid.
FORDRINGER
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til
forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte
fordringene.
SKATTETREKKSKONTO
Selskapet har egen separat skattetrekkskonto i OBOS-banken. Innskuddet tilhører myndighetene og
kan ikke disponeres fritt.
NOTE: 2
INNKREVDE FELLESKOSTNADER
Felleskostnader
Lokaler
Nedbetaling VVS
Utskiftning dører/vinduer
Nedbetaling balkonginnglassing
Trappevask
TV
SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER

17 293 528
192 260
1 200
258 339
41 820
644 400
444 636
18 876 183
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REDUKSJON GRUNNET TOMME LEIEFORHOLD
Felleskostnader
Lokaler
Utskiftning dører/vinduer
Nedbetaling
Trappevask
TV
SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER
NOTE: 3
ANDRE INNTEKTER
Teisen Garasjelag
Utskiftning dører/vinduer
SUM ANDRE INNTEKTER

-2 874
-20 000
-1 538
-2 907
-100
-69
18 848 695

35 000
36 908
71 908

NOTE: 4
PERSONALKOSTNADER
Ordinær lønn, fast ansatte
-957 347
Overtid
-47 450
Lønn rengjøringshjelp
-66 300
Lønnskostnader til fordeling, ovf vaskeriregnskap
48 632
Påløpte feriepenger
-142 704
Fri tlf
-4 800
Fri bolig
-27 636
Naturalytelser speilkonto
32 436
Arbeidsgiveravgift
-243 901
Pensjonskostnader
-18 401
Yrkesskadeforsikring
-2 127
Refusjon sykepenger
64 718
Arbeidsklær
-7 632
SUM PERSONALKOSTNADER
-1 372 512
Det har gjennomsnittlig vært sysselsatt 2 årsverk i selskapet. Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har etablert pensjonsordning som tilfredsstiller
kravene i denne lov.
NOTE: 5
STYREHONORAR
Honorar til styret gjelder for perioden 2015/2016, og er på kr 420 000.
I tillegg har styret fått dekket bevertning for kr 58 714, jf. noten om andre driftskostnader. Beløpet
inkluderer innkjøp til dugnad, 17. mai feiring, julegrantenning og vaktmesternes årlige leverandørjulebord.
Det er også utbetalt lønn utover styrehonorar til styremedlemmer for administrasjon/arkivering, befaringer
og skjøtsel av grøntanlegg. I tillegg har styret avlønnet personale for vasking av utleielokale samt honorar
til parkeringsansvarlig. Styret disponerer 2 garasjer i Teisen Garasjelag A/L, og får dekket denne kostnaden.
Årsaken til dette er at styrerepresentanters biler har vært utsatt for hærverk.
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NOTE: 6
REVISJONSHONORAR
Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr 14 875.
NOTE: 7
KONSULENTHONORAR
Juridisk bistand
OBOS Forvaltning
Konsulenthonorar styremedlemmer (jf. note 5)
Møteledelse OBOS Forvaltning
SUM KONSULENTHONORAR

-5 344
-109 594
-69 300
-9 475
-193 713

NOTE: 8
DRIFT OG VEDLIKEHOLD
Lumon, balkonginnglassing
-1 724 000
SUM STØRRE BYGNINGSMESSIGE VEDLIKEHOLD
-1 724 000
Drift/vedlikehold bygninger
-2 166 804
Drift/vedlikehold VVS
-37 755
Drift/vedlikehold elektro
-91 769
Drift/vedlikehold utvendig anlegg
-2 483 312
Drift/vedlikehold brannsikring
-19 623
Kostnader leiligheter, lokaler
-158 885
Egenandel forsikring
-77 762
Kostnader dugnader
-12 453
SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD
-6 772 362
Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av
bygningene.
NOTE: 9
KOMMUNALE AVGIFTER
Vann- og avløpsavgift
Feieravgift
Renovasjonsavgift
SUM KOMMUNALE AVGIFTER
NOTE: 10
VASKERI
Vaskeriinntekter
KOSTNADER VASKERI
Rep./vedlikehold
Lønninger
Elektrisk energi 1
SUM KOSTNADER VASKERI
SUM VASKERI
1

-1 654 806
-100 378
-972 155
-2 727 339

54 081
-36 388
-48 632
-108 751
-193 771
-139 690

Elektrisk energi gjelder hele bygget i Prost Hallingsvei 1. Vaskeriet trekker anslagsvis 2/3. I tillegg forskutterer
borettslaget strøm til elbilparkeringen i Tvetenveien.
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NOTE: 11
PARKERINGSPLASSER
Inntekter
UTGIFTER PARKERINGSPLASSER
Driftskostnader 2
SUM KOSTNADER PARKERINGSPLASS
SUM PARKERINGSPLASSER

266 000

-689 091
-689 091
-423 091

NOTE: 12
UTLEIELOKALER
Inntekter

134 750

KOSTNADER
Driftskostnader
SUM KOSTNADER
SUM UTLEIELOKALER

-50 631
-50 631
84 119

NOTE: 13
ANDRE DRIFTSKOSTNADER
Lokalleie
Container
Skadedyrarbeid
Leie av feiemaskin
Verktøy og redskaper
Driftsmateriell
Lyspærer og sikringer
Storsøppel, Rusken
Bomiljøvakthold
Renhold ved firmaer, Renholdseksperten
Snørydding, Frode Gran
Andre fremmede tjenester 3
Kontor- og datarekvisita
Kopieringsmateriell
Trykksaker 4
Møter, kurs, oppdateringer mv.
Andre kostnader tillitsvalgte
Andre kontorkostnader
Telefon/bredbånd
Telefon, annet
Porto 5
Drivstoff maskiner
Vedlikehold maskiner
2

Etablering av elbilplasser i Tvetenveien
OTP, erstatning skadet bil, erstatning dyner, HMS-modulen
4
Rundskriv, innkalling til generalforsamling
5
Gjelder i all hovedsak utsendelse av giro for felleskostnader. Vi oppfordrer til e-faktura/avtalegiro.
3

-7 000
-306 051
-15 177
-27 625
-1 516
-12 098
-16 129
-37 949
-307 083
-72 125
-29 110
-19 614
-31 325
-9 548
-103 290
-17 740
-58 714
-1 740
-16 000
-11 040
-28 699
-53 888
-91 817
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Forsikring maskiner
-3 522
Parkering
-40
Kontingenter, Fjellhus Vel
-200
Sponsing av Teisen IF
-20 856
Bank- og kortgebyr
-3 189
Velferdskostnader
-247 268
Konstaterte tap
-1 000
SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER
-1 551 351
Velferdskostnader inkluderer kjøp av vannflaske, refleks og nett med logo, samt julehilsen med kaffe til
beboere.
NOTE: 14
FINANSINNTEKTER
Renter av driftskonto i OBOS-banken
Renter av sparekonto i OBOS-banken
Renter bank
SUM FINANSINNTEKTER
NOTE: 15
FINANSKOSTNADER
Renter Eika Boligkreditt AS
Renter Husbanken lån 1
Renter Husbanken lån 2
Renter Husbanken lån 3
Renter OBOS-banken
Omkostninger Eika Boligkreditt AS
Omkostninger Husbanken
Omkostninger OBOS-banken
Etableringsgebyr kassekreditt
Renter og provisjon kassekreditt
SUM FINANSKOSTNADER
NOTE: 16
BYGNINGER
Kostpris/Bokført verdi 1958
Oppskrevet 1972

901
6 177
748
7 826

-217 490
-46 165
-53 049
-176 456
-6 852
-600
-180
-2 150
-1 000
-33 740
-537 682

20 216 700
5 549 570

REHABILITERING
Tilgang 1997
62 449 000
SUM BYGNINGER
88 215 270
Tomten ble kjøpt i 1986. Gnr.138/bnr.48 M. flere
Tjenesteleilighet hvor innskudd ikke er beregnet: nr. 1054 og 1100.
Bygningene er ikke avskrevet. Styret har i stedet vurdert at tilstrekkelig vedlikehold er gjennomført, jf.
noten om drift og vedlikehold.
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NOTE: 17
VARIGE DRIFTSMIDLER
Arbeidsmaskin
Tilgang 2006
Tilgang 2007
Avskrevet tidligere

425 000
72 500
-497 499
1

Fliskutter
Tilgang 1988
Avskrevet tidligere

35 424
-35 423
1

Gressklipper nr. 1
Tilgang 2013
Avskrevet tidligere
Avskrevet i år

225 000
-96 429
-32 143
96 428

Høytrykkvasker
Tilgang 2006
Avskrevet tidligere

87 588
-87 587
1

Løvsuger
Tilgang 1997
Avskrevet tidligere

13 161
-13 160
1

Plog til traktor
Tilgang 2006
Avskrevet tidligere

31 250
-31 249
1

Saltspreder
Tilgang 2006
Avskrevet tidligere

45 000
-44 999
1

Sandsilo
Tilgang 1995
Avskrevet tidligere

52 890
-52 889
1

Traktor nr. 4
Tilgang 2002
Avskrevet tidligere

723 242
-723 241
1

Vaskemaskin
Tilgang 1995
Kassert 2012
Tilgang 1998
Tilgang 2006
Tilgang 2007
Tilgang 2008

61 500
-61 500
49 991
21 400
85 125
149 796
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Tilgang 2010
Avskrevet tidligere
Avskrevet i år

41 369
-341 771
-5 909
1

Vaskemaskin nr. 2
Kostpris
Avskrevet tidligere
Avskrevet i år

123 534
-105 883
-17 650
1

Avfallsanlegg
Tilgang 2014
Avskrevet tidligere
Avskrevet i år

3 469 043
-462 540
-231 270
2 775 233

Inventar
Tilgang 1999
Avskrevet tidligere

20 603
-20 602
1

Vaskerianlegg
Tilgang 1997
Avskrevet tidligere

34 188
-34 187

SUM VARIGE DRIFTSMIDLER

1
2 871 673

SUM ÅRETS AVSKRIVNINGER

-286 972

NOTE: 18
LANGSIKTIGE FORDRINGER
Teisen Garasjelag, depositum 2 garasjeplasser
SUM LANGSIKTIGE FORDRINGER

20 000
20 000

NOTE: 19
KORTSIKTIGE FORDRINGER
Fordringer/håndkasse for ansatte/tillitsvalgte
Gavekort
Sykepenger
Andre forskuddsbetalte kostnader (blir kostnadsført i 2017)
SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER
Posten "Andre forskuddsbetalte kostnader" inkluderer mottatte, ikke betalte fakturaer som
vedrører 2017, med motpost i leverandørgjeld. Utbetaling vil skje i 2017.
NOTE: 20
PANTE- OG GJELDSBREVLÅN
EIKA Boligkreditt AS
Lånet er et annuitetslån med flytende rente.
Rentesatsen pr. 31.12.16 var 2,25 %. Løpetiden er 14 år.
Opprinnelig 2015

-9 817 465

2 000
1 000
14 072
746 513
763 585
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Nedbetalt tidligere
Nedbetalt i år

403 523
625 452
-8 788 490

Husbanken 1
Lånet er et annuitetslån med flytende rente.
Rentesatsen pr. 31.12.16 var 1,58 %. Løpetiden er 30 år.
Opprinnelig 1995
Nedbetalt tidligere
Nedbetalt i år

-18 306 000
15 267 920
1 160 108
-1 877 972

Husbanken 2
Lånet er et annuitetslån med flytende rente.
Rentesatsen pr. 31.12.16 var 1,58 %. Løpetiden er 23 år.
Opprinnelig 1995
Nedbetalt tidligere
Nedbetalt i år

-21 044 000
17 550 372
1 333 600
-2 160 028

Husbanken 3
Lånet er et annuitetslån med fastrenteavtale frem til 01.07.2019.
Rentesatsen pr. 31.12.16 var 1,31 %. Løpetiden er 30 år.
Opprinnelig 2003
Nedbetalt tidligere
Nedbetalt i år

-15 000 000
3 480 415
572 936
-10 946 649

OBOS-banken AS
Lånet er et annuitetslån med flytende rente.
Rentesatsen pr. 31.12.16 var 2,25 %. Løpetiden er 3 år.
Opprinnelig 2016
Nedbetalt tidligere
Nedbetalt i år
SUM PANTE- OG GJELDSBREVLÅN
NOTE: 21
BORETTSINNSKUDD
Opprinnelig 1953
Øket tidligere
SUM BORETTSINNSKUDD
NOTE: 22
ANNEN LANGSIKTIG GJELD
Depositum Teisen IF, lokaler 1. etg
Innskudd feierbod
SUM ANNEN LANGSIKTIG GJELD

-2 200 000
0
120 834
-2 079 166
-25 852 305

-1 808 000
-1 600
-1 809 600

-6 000
-6 000
-12 000
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NOTE: 23
SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER
Forskuddstrekk
Skyldig arbeidsgiveravgift
SUM SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER
NOTE: 24
ANNEN KORTSIKTIG GJELD
Feriepenger
SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD

-49 011
-49 976
-98 987

-142 704
-142 704

NOTE: 25
PANTSTILLELSE
Av anleggets bokførte gjeld er følgende sikret ved pant:
Borettsinnskudd
Pantelån
Påløpte avdrag
TOTALT

1 809 600
25 852 305
1 192 864
28 854 769

Eiendommen som er stillet som sikkerhet hadde pr. 31.12.2016 følgende bokførte verdi:
Bygninger
Tomt
TOTALT

88 215 270
5 305 107
93 520 377
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INNKOMNE FORSLAG TIL GENERALFORSAMLINGEN I TEISEN PARK BORETTSLAG 2017

A. FORSLAG FRA ANN-PEGGY PETTERSEN, PROST HALLINGS VEI 3 – RESTRIKSJONER MOT BRUK
TREDEMØLLE I LEILIGHET
Hei,
Et forslag til forbud/(restriksjoner rundt tidsrom) for bruk av tredmølle/romaskin i leiligheter.
Det må være mulig å legge inn en regel for bruk av slike tunge, høylydte apparater i leiligheter i
borettslaget, især hvor den er plassert, som feks over naboens soverom!
MVH
Ann-Peggy Pettersen
Styrets innstilling:
Styret støtter forslaget og foreslår nytt punkt i Husordensreglene § 5. Ro og orden.
Nytt punkt 5). Treningsapparater som avgir støy, som eksempelvis romaskin, tredemølle og lignede
tillates kun i tidsrommet 09:00 – 20:00.
Forslag til vedtak:
Styrets forslag godkjennes.

B. FORSLAG FRA TRINE MISUND HANSEN, TVETENVEIEN 19 – UTVIDELSE EL-BIL PLASSER
Hei:)
Jeg vil gjerne fremme et forslag om å utvide parkeringsplassene for elbil/hybrid. Det er per i dag 6
plasser i et stort borettslag, jeg regner derfor med at det er flere enn oss som er interessert i disse
plassene.
Jeg er usikker om det er mulig ettersom jeg ikke kan reglene på dette, men: kanskje det hadde vært
mulig å gjort om plassene slik at alle kunne bruke dem? At man trenger nøkkel innad i boretslaget som
man måtte kjøpe for å bruke de? Vet ikke hvordan det går med regningen men det kan kanskje tenkes
det finnes flere måter det kan ordnes på.
Med vennlig hilsen
Trine Misund Hansen
Tvetenveien 19 leilighet H0201
Styrets innstilling:
Styret støtter forslaget om å utvide til maks kapasitet på felt 4 i Tvetenveien. Dette vil utgjøre totalt 18
el-bil plasser. Pr i dag er det 5 konkrete interessenter.
Forslag til vedtak:
Forslaget godkjennes.
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C. FORSLAG FRA WENCHE SOLLØST, TEISENVEIEN 20
Forslag 1: Vasking i oppgangene
For å få mest mulig igjen for pengene vi bruker på å få vasket i oppgangene så foreslår jeg at vi kutter ut
bruk av dørmatter, slik at hele gulvflatene blir vasket hver gang. Vi kan jo heller ha matte liggende på
innsiden av egen dør.
Forslag 2: Søppel
Titt og ofte settes det søppel utenfor beholderne. Foreslår bedre merking, og kanskje på flere språk?
Forslag 3: Ubenyttede rom
I mange oppganger er det rom som står tomme, f.eks tidligere tørkeloft og rom innerst i kjelleren. Jeg
foreslår at det foretas en utredning, til generalforsamlinga i 2018, om noen av disse rommene f.eks. kan
selges til nærmeste nabo. På denne måten kan ubenyttede rom tas i bruk, inntekten til borettslaget kan
økes og husleia kan muligens reduseres.
Styrets innstilling:
Forslag 1: Styret støtter forslaget og foreslår nytt punkt i husordensreglene § 5 Vask og renhold i
oppgangene.
Nytt punkt 3) Dørmatter skal ikke ligge i oppgangen, dette av hensyn til renhold i oppgangen.
Forslag 2: Styret støtter ikke forslaget, da det er tilstrekkelig merking på søppelsjaktene i dag.
Forslag 3: Forslag blir behandlet under forslag F. Hvor vi tar inn punkt for bruk av bomberom.
Forslag til vedtak:
Styrets forlag godkjennes.
D. FORSLAG FRA MARTINA PLANINIC, PROST HALLINGS VEI 8
Teisen Park Borettslag AS
v/ styret
Oslo, 19.03.2017
Innmelding av sak til generalforsamling
Kjære Styre,
Jeg og mange andre beboere med meg er interessert i å forhøre oss om borettslaget er villig til å foreta en
felles renovering av badene i Teisen Park borettslag og når dette tidligst kan skje.
I salgsprospektet for leiligheten står det at «badet ble rehabilitert i 2002 hvor sluk og soilrør ble tatt i regi av
borettslaget». For meg som kjøper fremstod det som om badet ble renovert i 2002 og jeg tolket det som
om oppussing av badet vil igjen finne sted om 15 år- i regi av borettslaget. Ved forespørsel (i form av mail)
til styret viste dette seg ikke til å stemme. Styret uttaler at det er hver beboers ansvar å påse at badet
holder standarden ettersom «soil og membran» ble tatt for en del år tilbake. Dette betyr i realiteten en
ekstrakostnad på minimum 150 000 NOK.
Forskriften om tekniske krav til byggverk (TEK), spesielt kapittel III, §13-20 er regulert i lovet og definerer
lovfestede krav til våtrom. Sluk og soilrør ble tatt av forsikringshensyn, men det jeg aldri fikk besvart er hvor
gamle flisene og gulvet er. Byggebransjens våtromsnorm (BVN) er ikke lovfestet (BVN 12.100) og SINTEF har
utarbeidet en oversikt over levetiden for de forskjellige badelementene, men påpeker at levetiden
avhenger av bruken og antall husstandsmedlemmer.
Det jeg ønsker å få svar på er når badene ble totalrenovert sist, dvs.inkl. sluk og soilrør i tillegg til om
borettslaget kan vurdere en totalrenovering av bad for alle beboere med opsjoner når det kommer til
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løsning (valg av egne fliser) og finansiering ettersom det bygges enormt mange nye leiligheter på Ulven og
Hovinbyen i regi av OBOS, som reduserer verdien av våre leiligheter.
Uansett hadde det vært fordelaktig å forhøre seg om hva borettslagene av vår størrelse har foretatt seg i
dette spørsmålet i tillegg til å vurdere alternativer til finansiering og om dette hadde vært en mulighet.
Forslag til vedtak
Generalforsamlingen vedtar at styret skal fremme forslaget for OBOS og forhøre seg om muligheten/plikten
å renovere samtlige bad som en pakke og forhøre seg om hvilke finansieringsmuligheter borettslaget har.
Forslagsstillers begrunnelse
OBOS og borettslaget har den nødvendige erfaringen og kompetansen med fellesprosjekter som gjelder
utbedring av byggtekniske elementer i tillegg til at det kan velge en fellesleverandør å forholde seg til og som
leverer med garantibetingelser - noe som vil gagne hele borettslaget.
I tillegg tviler jeg ikke på at borettslaget også vil kunne få til en fornuftig finansieringsmåte, med mulighet for
avskrivning og eventuelt også mulighet å kunne skyte inn «egenkapital» for å dempe stor fellesgjeldvekst.
Med vennlig hilsen
Martina Planinic
Styrets innstilling:
I perioden 1997-2005 gjennomførte vi en VVS rehabilitering på bad. Generalforsamlingen besluttet en
grunnpakke som bestod i utskiftning av soilrør, kaldtvannsledning, sluk og avløp i etasjeskille, membran,
påstøp og flis på gulv, samt sokkelflis. Utskiftning av vann og avløp har en levetid på ca. 50 år og styret
mener at det ikke er noen hensikt å gjøre denne jobben en gang til.
Videre besluttet generalforsamlingen at det som omhandlet det visuelle på badet, fliser, sanitærutstyr og
varmekabler var opp til hver enkelt beboer å bestemme og betale for.
Pr i dag er det mange bad som er renovert av beboere, som betyr at en rehabilitering av disse ikke er
nødvendig.
Forslag til vedtak:
Styret støtter ikke forslaget.
E. FORSLAG FRA GEIR NORDENGET, TVETENVEIEN 15 – GJESTEPARKERINGSPLASSER
Forslag 1
Lage en gjeste parkering for Tveten veien 15-17. Fjerne sykkelstativet og den røde sykkelen som har
stått her i tre år urørt. EVT flytte sykkel parkeringa inn i den betong plata som er her.
Hilsen Geir Nordenget
Tvetenveien 15.
Styrets innstilling:
Styrets støtter delvis forslaget. Styret har budsjettert med kr 650 000,- til oppgradering av dette P-feltet.
Dessverre har vi ikke kapasitet til å lage egne gjesteplasser i borettslaget og må henstille til parkering i
offentlig vei.
Forslag til vedtak:
Styrets forslag godkjennes.
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F. FORSLAG FRA KRISTOFFER SCHAU EKSTRØM, TEISENVEIEN 26 – MULIGHET FOR LEILIGHETER I
TØRKELOFT
Hei
Jeg kjenner ikke til hvordan det står til i de andre oppgangene i borettslaget, men jeg har en sterk
følelse av at det er flere som vil kunne kjenne seg igjen i dette. Store deler av lofts-arealene disponeres
i dag som tørkeloft, et rom som man må kunne si mistet litt av sin funksjon når tørketrommelens
popularitet vokste kraftig på 1970-tallet. Min påstand er at de aller fleste tørker tøyet sitt enten på
stativ i egen leilighet, eller ved å bruke den etter hvert så vanlige tørketrommelen.
Det er selvfølgelig fremdeles en del som bruker borettslagets vaskeri til å få vasket tøyet sitt, men da vil
jeg anta at det er særdeles få som bærer det våte tøyet hjem til sin egen oppgang, opp alle trappene til
loftet, og henger opp det rene tøyet det mest støvete stedet i hele blokka for å tørke det. Det virker
derfor noe bortkastet å ha så store arealer disponert til et formål som må kunne sies å være en smule
avleggs.
Borettslaget har denne våren brukt store summer på å rydde nettopp tørkeloftene for ting som på
mystisk vis har funnet vegen dit. Det kan virke som borettslaget er fullt av sofaer, madrasser og diverse
små møbler som trenger et par år på tørkeloftet før det blir skikkelig tørt. Tørre har de riktig nok blitt,
men i prosessen har det meste av det også blitt omtrent like lite brukbart som selve tørkeloftet i seg
selv.
Mitt forslag går derfor ut på, som du kanskje har gjettet, å undersøke muligheten for å disponere loftsarealene på en annen måte.
For et par år siden ble regelverket for hva som kreves for å få tillatelse til å lage loftsleiligheter myket
opp. Etter min mening bør det derfor nå være forholdvis enkelt å gjøre om den delen av loftet som i
dag er tørkeloft til en liten leilighet. Den største endringen som mest trolig må gjennomføres er å sikre
en alternativ rømningsvei gjennom et vindu. Ellers vil det være relativt grei skuring å få plass til en
ettroms leilighet med bad og kjøkkenkrok. Og hvis vi legger dagens boligmarked i Oslo til grunn bør en
slik leilighet kunne gå for flere millioner kroner! I et så presset boligmarked som vi har i byen i dag vil vi
ikke ha problemer med å få solgt en slik leilighet, spesielt med tanke på at den vil være 100%
nyoppusset og moderne.
Samtidig som vi avhjelper et presset boligmarked vil vi generere store inntekter til borettslaget. Ikke
bare får vi nye medlemmer, som vil betale felleskostnader hver måned som alle andre, men vi vil
selvfølgelig også få en pen sum i ren fortjeneste når leiligheten selges første gang. Her kan vi anta at det
er mulig for borettslaget å doble innsatsen det vil koste å sette loftet i stand.
Forslaget rent konkret går derfor ut på å konsekvensutrede omgjøring av tørkeloft til leilighet.
Styret må utrede lovligheten av forslaget, innhente pristilbud på en slik jobb, samt bregne salgsverdi og
borettslagets fortjeneste ved salg.
Jeg kan kun se positive konsekvenser av en slik omdisponering av arealene, og er overbevist om at
resultatet av styrets undersøkelser vil vise det samme
Stem JA til konsekvensutrednig!
Hilsen Kristoffer Skau Ekstrøm
Teisenveien 26
Styrets innstilling:
Styret støtter forslaget delvis dersom generalforsamlingen gir styret mandat til å bruke kostnad på arkitekt
for å komme opp med en mulighetsanalyse. Muligheten for seksjonering av tørkeloft til separate leiligheter
er ikke gjennomførbart, fordi vi ikke kan levere på dagens byggetekniske krav.
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Derimot kan man ha en mulighetsanalyse for å seksjonere ut loft til tilstøtende leiligheter under. Denne må
komme før konsekvensutredning.
Forslag til vedtak:
Styret gis mandat til å leie inn arkitekt for en mulighetsanalyse, deretter leie inn OBOS Prosjekt eller lignede
til å gjennomføre konsekvensutredning. Kostnad på disse utredningen litt usikkert, men normal timepris
ligger rundt 1250,- pr time for arkitekt og OBOS prosjekt. Om vi skal gjøre et estimat vil en mulighetsanalyse
i arbeidstimer anser man en arbeidsmåned som realistisk– 150 timer. Styret vil sette bort jobben i sin
helhet.

G. FORSLAG FRA TRINE ANANIASSEN OG VIDAR ANDERSEN, KLOSTERHEIMVEIEN 13
Her er våre forslag til generalforsamlingen - Teisen Park Borettslag.
Alle forslag om inntekter til borettslaget kan være med å betale for forslag nummer 1.
1.
Teisen Park Borettslag tilbakebetaler alle kostnader til andelshavere i borettslaget vedrørende skifte av
vinduer og balkongdør som er gjort siden 2003.
Styret har sendt ut brev om refusjon til de som skiftet dør og vindu etter desember 2013. De grunngir
dette med at de plutselig fant ut at praksisen med at andelshavere selv betalte for skifte av dør og
vindu var i strid med gjeldene lovverk. Styret i Teisen Park Borettslag hadde selv innført denne
sedvanen i 2006. Det samme flertallet sitter ennå i styret.
Reglene om borettslagets vedlikeholdsansvar finnes i Lov av borettslag fra juni 2003 § 5-17. Å sitte i et
borettslagsstyre og ikke vite om denne loven er helt utrolig. At ingen i styret visste om denne er direkte
uansvarlig og kan koste andelshavere dyrt.
Forslag 1:
Styrets innstilling:
Vedtektene ble endret på ordinær generalforsamling 29.5.2006, jf. informasjon under styrets arbeid i
årsberetningen. Det vil derfor ikke være mulig å tilbakebetale noe utover 1.6.2006. Styret har ikke mandat
til å refundere utover norsk lov og Lov om foreldelse § 2 som er 3 år. Ergo utbetaling utover dette ligger for
generalforsamlingen å bestemme.
Forslag til vedtak:
Styret støtter forslaget delvis og mener at refusjon bør gjelde tilbake til 01.01.2013.
2.
Tjenesteleiligheter som Teisen Park disponerer til sine vaktmestere blir solgt når nåværende ansatte
slutter i arbeidet eller flytter til en annen bolig. Støttes – seksjoner utseksjoners.
Forslag 2
Styrets innstilling:
Styret har ingen motforestilling mot å selge tjenesteleilighetene på et senere tidspunkt.
Forslag til vedtak:
Styret vil fremme forslag om salg av tjenestebolig når dette blir aktuelt iht. Borettslagslovens § 8-9, punkt 3.
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3.
Honorar til styret blir for neste år 300000 kroner.
Forslag 3
Styrets innstilling:
Forslaget behandles under punkt 3 godtgjørelser. Denne generalforsamlingen kan ikke instruere framtidige
generalforsamlinger om styrets vederlag.
Forslag til vedtak:
Forslaget må forkastes.
4.
Avtalen med Securitas blir sagt opp.
Forslag 4
Styrets innstilling:
Innkjøp av tjenester til borettslaget er innenfor styrets mandat og ikke en sak som skal behandles av
generalforsamlingen. En vurdering av bomiljøvaktholdet vil dersom det er aktuelt bli å anse som en styresak. Styret ser det som positivt at andelseierne er interessert og følger med på den daglige driften av
borettslaget. Avtalen med Securitas gir våre andelseiere tryggheten og sikkerheten ved at beboer kan ringe
Securitas ved bråk og støy i utleielokalet, samt de rykker raskere ut i forbindelse med generelt husbråk da
Politiet ikke alltid har kapasitet til å komme med en gang.
Forslag til vedtak:
Forslaget avvises.
5.
Forbud mot å montere utstyr i tørkeloft som kan forårsake brann eller vannskader og at utstyr som er
montert blir fjernet med øyeblikkelig virkning. I følge tidligere mail fra styret har dere ved en feil gitt
slike tillatelser som også er påtalt av Brann og redningstjenesten. Disse er ennå ikke fjernet og er ennå
en brannfare. Ved en brann kan jeg ikke tro at noen forsikringsselskap vil dekke en slik skade.
Forslag 5
Styrets innstilling:
Det fremkommer ikke tydelig av forslaget hva slags installasjoner forslagsstiller henviser til. Styret er satt til
å følge opp borettslagets vedtekter og ivareta at dette også respekteres av andelseierne. I henhold til
borettslagets vedtekter § 5-1, punkt 4 Andelseiers vedlikeholdsplikt står det følgende:
(4) Andelseieren er selv ansvarlig for at installasjon og oppbevaring av brann- og eksplosjonsfarlige stoffer
skjer i betryggende former og i henhold til gjeldende lover og forskrifter.
Forslag til vedtak:
Styret støtter forslaget.
6.
Mistillitsforslag
Styret i Teisen Park Borettslag trekker seg fra sine verv. Generalforsamlingen må også vurdere om
sittende styret eller deler av det skal være personlig ansvarlig for ekstra kostnader knyttet
til tilbakebetalingen til andelshavere som har skiftet dør og vindu.
Grunnlaget er at flere av disponeringene og styrevedtak som er gjort, vil øke kostnadene/husleia
betraktelig og vi mener styret derfor har opptrådt uaktsomt.
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Forslag 6
Styrets innstilling:
Med referanse til denne sak under styrets arbeid om refusjon av vinduer og balkongdører, ønsker styret å
rydde opp i denne saken. Styret har derfor innhentet råd fra juridisk- og forvaltningsavdelingen i OBOS slik
at dette skal bli ivaretatt. Styret ser ikke at det er grunnlag for mistillitsforslaget.
Forslag til vedtak:
Styret støtter ikke forslaget.
Dersom mistillitsforslaget vedtas skal det velges:
Styreleder for 1 år, 2 styremedlemmer for 2 år og 2 styremedlemmer for 1 år.

H. FORSLAG FRA STYRET – ENDRING AV HUSORDENSREGLER § 11. VVS OG ELEKTRO
§ 11. VVS OG ELEKTRO
Original tekst husordensregler.
3.) Toaletter som blir oppmontert etter rehabiliteringen (avsluttet 2005) eller nye toaletter beboer
ønsker å installere senere, kan ikke skrues fast i gulvet, de må limes. Dette har sammenheng med at
dersom man skrur fast toalettet kan man risikere å stikke hull på membranen. Våtromsonene er
dermed ikke tett og det kan være fase for lekkasje til underliggende leilighet / kjellerrom.
Forslag til ny tekst:
3.) Ved all form for ombygging, oppussing, rehabilitering o.l. i leiligheten, skal det benyttes godkjente
håndverkere på de områdene dette er påkrevet etter lov og forskrifter, eksempelvis autorisert elektriker,
rørlegger, tømrer e.l. Dokumentasjon etter utført arbeid skal sendes styret.

Styrets innstilling:
Dette er omformulering av gjeldene reglement, for å tilpasse seg dagens situasjon.
I.

FORSLAG FRA STYRET – ENDRING AV TEKST HUSORDENSREGLER § 10 DYREHOLD

Original tekst som ønskes endret:
§ 10. DYREHOLD
1.) Dyrehold i Teisen Park borettslag er ikke tillatt annet enn når det følger av husleieloven § 5-2.
Følgende ufravikelighet må være oppfylt før dyrehold er tillatt;
a) Dyreholdet skal ikke være til ulempe for borettslaget eller de øvrige brukere av borettslagets
eiendom. Hunder skal til enhver tid holdes i bånd på borettslagets eiendom.
b) "Gode grunner" må tale for dyreholdet, jf. Husleieloven § 5-2.
2.) Styret i Teisen Park Borettslag krever skriftlig søknad om dyreholdet. Samtidig skal det foreligge en
skriftlig godkjennelse fra de øvrige beboere i oppgangen om at de aksepterer dyreholdet. De som
får ja til dyrehold blir registrert i Teisen Park hunderegister. Styret forbeholder seg retten til å
inndra tillatelse om dyrehold dersom det skulle bli endringer i forutsetningene.
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3.) Ovennevnte gjelder ikke for innekatt, da det tillates.
Forslag til ny tekst:
1.) Dyrehold i Teisen Park borettslag tillates under forutsetning av at dyreholdet er i tråd med
husleieloven § 5-2. Følgende må være oppfylt før dyrehold er tillatt:
a) Dyreholdet skal ikke være til ulempe for borettslaget eller øvrige brukere av borettslagets
eiendom, jf. Husleieloven § 5-2
b) Gode grunner må tale for dyreholdet, jf. Husleieloven § 5-2.
c) Skriftlig søknad med godkjennende signatur fra øvrige beboere i oppgangen må leveres Styret.
d) Hunder skal til enhver tid holdes i bånd på borettslagets eiendom og eier er ansvarlig for
fjerning av hundens ekskrementer.
2.) Ovennevnte gjelder ikke for innekatt, da det tillates.
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VALGKOMITEEN INNSTILLER FØLGENDE PERSONER:
A. Som styreleder for 1 år foreslås:
Tone Liavaag

Spektrumveien 3

B. Som styremedlemmer for 2 år foreslås:
Irene Bruun

ekstern

Ermin Mehovic

Prost Hallings vei 12

Styremedlemmer som ikke er på valg:
John Larssen

Prost Hallings vei 14

Anne Toven

Spektrumveien 2

C. Som varamedlemmer for 1 år foreslås:
1. Laila Nygård

Regnbueveien 7

2. Sylvia Høyborg

Regnbueveien 11

D. Som delegert til OBOS generalforsamling foreslås:
Tone Liavaag

Spektrumveien 3

Som vara for delegert til OBOS generalforsamling foreslås:
Laila Nygård

Regnbueveien 7

E. Som valgkomité for 1 år foreslås:
Morten H. Grimstad

Klosterheimveien 20

Vaselin Obradovic

Regnbueveien 3

I valgkomiteen for Teisen Park Borettslag
Morten Grimstad /s/
Veselin Obradovic /s/
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Vi har fått melding om at du er flyttet inn i borettslaget
For at du skal finne deg godt til rette i borettslaget har vi litt informasjon vi vil dele med deg, utover husordensreglene,
som er kjørereglene våre. Vi har et motto i borettslaget som forteller litt om hvordan vi er og hvordan vi tenker.
”Bry deg om naboen, ikke med”
1.

Styret: Styret har kontortid hver tirsdag i måneden fra kl. 1800-1830 på styrerommet i kjelleren i vaskeribygningen i Prost Hallings
vei 1. Telefon 22 65 13 46.
Det selges vaskekort til bruk i vaskeriet. Pris kr 400,- (200,- adm. gebyr/200 i vasketid). Har du spørsmål, er det bare
å komme en tur innom.

2.

Vaktmester: Vaktmester har kontor samme sted og kan treffes hver onsdag fra kl. 1000-1030.
Telefon 22 64 20 58. Vaktmester selger vaskekort til vaskeriet. Du kan også legge en beskjed i vaktmesters postkasse
eller sende epost via vaktmester@teisen.no

3.

Vaskeriet: Åpningstid:

mandag
lørdag

kl. 0830 – 2300
kl. 0700 – 1500

tirsdag – fredag kl. 0700 – 2300.

Du bestiller time for bruk via kortsystemet – bruksanvisning henger ved kortautomaten.
4.

Container/glass- og metallknuser: Hver 1. onsdag i måneden kjører en komprimatorbil fra oppgang til oppgang og tar med seg all
søppel som er plassert utenfor. Her kan du kaste større avfall som ikke kan kastes i regulær søppelkassen. Vi har kildesortering, så
er du av den ”grønne typen”, anbefaler vi at du benytter de blå og grønne posene levert av Oslo Kommune, til formålet. Det er
plassert glassknuser bak vaskeribygningen og utenfor Kiwi-butikken i Teisenveien 18, benytt disse til glass og metall. Papir/ papp/
aviser kaster du i papirkontainer i søppelhuset utenfor oppgangene.

5.

Parkering: Har du bil/ motorsykkel henvender du deg til styret i kontortiden for å få leid en parkeringsplass, eller legger en lapp i
styrets postkasse på veggen i Prost Hallings vei 1, så tar vi kontakt med deg. Du når oss også på parkering@teisen.no. Parkering i
stikkveiene og foran inngangsdørene er forbudt. Parkeringsplassen følger ikke leiligheten ved salg, men går tilbake til
borettslaget for ny utleie når noen flytter.

6.

Garasje: Borettslaget har også garasjelag. Hvis du ønsker garasje, legg en lapp i garasjelagets postkasse på veggen i Prost Hallings
vei 1. Garasjelaget når du også via parkering@teisen.no. Garasjelaget tar kontakt med deg.

7.

Selskapslokale: I vaskeribygningen har vi et nytt pent selskapslokale du kan leie. Her er det servise og utstyr til 40 personer, kjøleskap
m/fryseboks, oppvaskmaskin, komfyr, kaffetraktere, egen garderobe, to toalett og alt du trenger for å holde et selskap. Ved ønske
om leie; kom innom oss på styrerommet i kontortiden for en titt på lokalet og avtale om leiedag. Du bestiller utleie via
utleie@teisen.no

8.

Dør/postkasseskilt: Alle oppgangene har montert elektronisk ringetablå. Du må ta kontakt med vaktmester for å få ny
programmering av navn. Enten via e-post vaktmester@teisen.no eller ved å legge en beskjed i vaktmesters postkasse på
utsiden av Prost Hallings vei 1. Husk å oppgi leilighetsnummer (fire siffer) og adresse samt det etternavnet du ønsker skal vises
i tablået. Postkasseskilt bestiller du via Skiltservice www.skiltservice.com. Informasjon om bestilling av skilt finner du også på
www.teisenpark.no

9.

Nøkler: Trenger du ekstra nøkler til inngangsdøren/ kjeller eller loft kan du hente rekvisisjon hos vaktmester eller på styrerommet i
kontortiden. Vi kan også bestille for deg. Nøkler til disse dørene er det andelseiers ansvar å ta vare på.

10. www.teisenpark.no Teisen Park Borettslag har egen web-side. Her finner du all informasjon om borettslaget.
Vi ønsker deg igjen velkommen og håper du vil trives her på Teisen.
Er det noe du lurer på kan du også ringe leder John Larssen på telefon 93 49 93 04
eller nestleder Irene Bruun på telefon 90 78 40 35.
Ha en fortsatt fin dag!
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1. Lokalene leies ut i den stand de er, med fri bruk av kjøkken, garderobe, toalett og annet utstyr som er plassert i
lokalet.
2. Lokalene leies ut til beboere i Teisen Park Borettslag og til eksterne lukkede selskaper. En person skal stå som
ansvarlig leietager, og må ha fylt 25 år. Det skal ikke være flere enn 50 mennesker i lokalet i henhold til
brannforskrifter.
3. Lokalene skal ikke brukes på en måte som kan føre til ulempe for naboer eller skade borettslagets omdømme. Det
skal være ro/demping av musikk ved midnatt. Selskapet kan fortsette til kl. 0100 natt til lørdag og natt til søndag
dersom det ikke er støy som generer naboene. Dersom vi må tilkalle Securitas eller politiet grunnet støy eller
utagerende festing blir leietaker belastet et uttrykningsgebyr på kr 2.000,- for dette.
4. Lokalene skal være ryddet og rengjort, og nøklene leveres til Inger Martinsen. SMS sendes på telefon 91 63 58 31
for avtale utsjekk av lokalet og tilbakelevering av nøkler. Hvis rydding og rengjøring trass, i purring ikke blir foretatt, vil
vi fakturere for medgåtte timer til rengjøring. Vennligst bruk sjekkliste ved vask av lokalet, se bakside denne avtale.
Skade på gjenstander i lokalene, eller selve lokalene, skal erstattes av ansvarlig leier.
5. For hvert utleietilfelle lages det to eksemplarer av disse vilkårene, med påtegning om at nøklene er utlevert og
innlevert. Leier og styreansvarlig får hvert sitt eksemplar.
6. Leiepriser
Priser andelseiere Teisen Park Borettslag
Mandag-torsdag (1 dag)

Priser for EKSTERNE
500,- Mandag-torsdag (1 dag)

Helg (kun en leietager pr helg)

2 500,- Helg (kun en leietager pr helg)

1 000,5 000,-

INNBETALING
Leien skal innbetales forskuddsvis, og senest to (2) uker før leien, til borettslagets konto 7874 06 53252. Ved utleie
nyttårsaften og konfirmasjonshelg i mai eller september betales leien en (1) måned på forskudd. Kvittering på
innbetalt leie må medbringes for å få utlevert nøkkel.
Merk bankgiroen med: Lag 53 Teisen Park borettslag, utleielokalet 2. etg. samt dato for leie. Ved for sen innbetaling
tilkommer kr 100,- i purregebyr for hver purring.
7. Eventuelt tap av nøkkel må erstattes med ny lås, på leietagers regning.
Vilkårene er gjennomlest og godtatt, og nøklene er mottatt:
Oslo, ________________________

LEIETAGER: _______________________________ Teisen Park borettslag (utleier)_____________________________

Nøklene er tilbakelevert,

Oslo, __________________________
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SØKNAD OM HUNDEHOLD
Beboerne i Teisen Park borettslag har på generalforsamling bestemt at alle som ønsker hund må levere skriftlig
søknad med signaturer fra øvrige beboere i oppgangen før dette godkjennes.
Ferdig utfylt skjema kan legges i styrets postkasse i Prost Hallings vei 1, eller leveres direkte på styrekontoret som
holder åpent hver tirsdag, klokken 18.00-18.30.
Søkers navn:

Leil.nr.

Adresse:

Tlf. privat:

Begrunnelse for anskaffelse av hund:

Mobil:
E-mail:

Hunden navn:

Hundens kjønn:

Hundens rase:

Hundens fødselsdato:

Hunden skal benyttes til (sett kryss):

Hundens farge / kjennetegn:

Selskapshund

Førerhund

Jakthund

Brukshund Hundens ID-nummer:
(hvis den har)

Annet:

Søker forplikter seg til å følge gjeldende husordensreglene for Teisen Park Borettslag, vedrørende dyrehold.
§ 10 Dyrehold
1.) Dyrehold i Teisen Park borettslag er ikke tillatt annet enn når det følger av husleieloven § 5-2. Følgende ufravikelige
vilkår må være oppfylt før dyrehold er tillatt;
1.
2.

Dyreholdet skal ikke være til ulempe for borettslaget eller de øvrige brukere av borettslagets eiendom. Hunder skal
til enhver tid holdes i bånd på borettslagets eiendom.
"Gode grunner" må tale for dyreholdet, jf. husleieloven § 5-2.

2.) Styret i Teisen Borettslag krever skriftlig søknad om dyreholdet. Samtidig skal det foreligge en skriftlig godkjennelse
fra de øvrige beboere i oppgangen om at de aksepterer dyreholdet. De som får ja til dyrehold blir registrert i Teisen
Park hunderegister. Styret forbeholder seg retten til å inndra tillatelse om dyrehold dersom det skulle bli endringer i
forutsetningene.
3.) Overnevnte gjelder ikke for innekatt, da dette tillates.

Videre anmodes hundeeiere om å respektere følgende:
1.

Hunden skal alltid holdes i bånd eller line.

2.

Ekskrementer fra hunden skal alltid plukkes opp og kastes i egnet avfallsdunk.

3.

Hunden skal få grunnleggende oppdragelse og dressur.

4.

Hundeholdet skal ikke medføre unødig støy eller plage for naboer.

5.

Bidra til å bygge et hyggelig hundemiljø her i Teisen Park borettslag, samt vær hyggelig og tolerant ovenfor de
som er redde for, eller ikke liker hunder.

Kontakt gjerne styret om det skulle oppstå problemer i forhold til hundehold og godt naboskap.
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Signaturer fra øvrige beboere i oppgangen som godkjenner hundehold for den aktuelle søker.
Beboere i (adresse) __________________________________________________ aksepterer at
Søkers navn ____________________________________________ får ha hund i sin leilighet, såfremt
Husordensreglene i Teisen Park Borettslag overholdes.
Leil.nr

Beboers navn (blokkbokstaver)

Underskrift

Søker bekrefter at opplysninger gitt er korrekte.
Søkers underskrift:
Tips!

________

Dato:

_____



Samle inn signaturene personlig ved å ringe på alle dørene, da kan du svare på eventuelle bekymringer naboen
din skulle ha i forbindelse med hundehold, og bli bedre kjent!



Ta med bilde av hunden eller rasen du har tenkt å anskaffe deg når du går rundt i blokken. Fortell gjerne litt om
hvordan du vil oppdra hunden.



Ofte må man gå flere runder, hvis du fortsatt ikke får tak i noen av naboene dine kan du legge en kopi av
signaturskjema i postkassen deres og be om at de leverer denne tilbake til deg ferdig signert.



Det lønner seg å ha åpen kommunikasjon dialog med naboene dine om utfordringene ved å ha hund og hvordan
du løser disse. For eksempel; hvis naboene dine vet at du trener på at hunden skal være alene hjemme vil de
oftere ha forståelse for at det er litt ekstra støy i en periode. Naboene dine kan også være en ressurs, og gi deg
tilbakemelding om hvordan hunden din oppfører seg når den er alene hjemme.

Søkers underskrift:

___________________ Dato:
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AVTALE OM LEIE AV PARKERINGSPLASS I TEISEN PARK BORETTSLAG
LEIER:
ADRESSE/POST ADRESSE:

LEIL.NR.

PARKERINGSPLASS FELT/NR.:

/

BILENS REG NR.:

BILMERKE:

Dersom bytte av plass ønskes, må dette meddeles styret i Teisen Park Borettslag. Dette kan gjøres ved å legge skriftlig
beskjed i styrets postkasse i Prost Hallings vei 1, via våre e-post parkering@teisen.no, i kontortiden hver tirsdag mellom
kl. 1800-1830, eller ringe på telefon 22 65 13 46 i styrets kontortid.
For leieforholdet gjelder følgende særlige vilkår:
1.

Leieforholdet følger kalenderåret dersom ikke annet er avtalt, og fornyes automatisk for et nytt år med mindre
oppsigelse foreligger innen utgangen av året. Forøvrig kan leieforholdet sies opp av hver av partene med en -1måneds skriftlig varsel pr. den 1. i måneden. Ved fraflytting fra Teisen Park Borettslag oppfordres leier å gi muntlig
eller skriftlig oppsigelse til utleier. Denne avtalen binder leier og utleier, og følger ikke leiligheten. Leieretten kan
ikke overdras til andre. Fremleie er ikke tillatt.

2.

Ved betaling via nettbank skal felt og plass oppføres som referanse. Dersom parkeringsplassen ikke betales innen
forfall, er det å regne som oppsigelse og plassen kan leies ut til noen andre. I tvilsspørsmål må leier dokumentere
at parkeringsplassen er betalt innen forfall.

3.

Den årlige leie kan i avtaleperioden reguleres i samsvar med endringen i det alminnelige kostnadsnivå. Betalt leie
refunderes ikke ved fraflytting.

4.

Det er en forutsetning at plassen benyttes av et kjøretøy som eies eller disponeres daglig av leiers husstand.
Parkeringsplassen kan ikke benyttes som «besøksplass/lagerplass» uten styrets samtykke. Kjøretøy parkert på
plassen skal ha påmontert kjennetegn. Biler uten kjennetegn kan uten varsel bli fjernet og avtalen opphører.
Endringer/skifte av kjøretøy meddeles utleier.

5.

Leier forplikter seg til å holde den leide plass ryddig og ren til enhver tid. Leier er økonomisk ansvarlig for den
skade denne påfører plassen eller dens omgivelser i forbindelse med plassens benyttelse. Plassen må ikke
benyttes av kjøretøy som er bredere enn 1,90 m. Lengden på kjøretøyet må ikke hindre fotgjengere og annen
trafikk i området, ei heller ødelegge gress eller annet underlag PGA vekt og størrelse. Reparasjoner, smøring, vask
o.l. må ikke finne sted på parkeringsplassen. Plassen må heller ikke benyttes slik at det generer naboer.
Tomgangskjøring på parkeringsplassen er ikke tillatt.

6.

Utleier er ansvarlig for asfaltering og merking av plassen samt snørydding som utføres dersom plassen er
tilgjengelig. Imidlertid prioriteres snørydding av innganger og stikkveier/fortau fremfor parkeringsplassene.

7.

Utleier har krav på å utføre nødvendig vedlikehold av plassen uten at leier har krav på erstatning for den perioden
han må avstå fra plassen.

8.

Avtalen anses som akseptert ved innbetaling av leie. Brudd på denne avtalens bestemmelser er å oppfatte som
vesentlige, og kan medføre oppsigelse.

9.

Utover dette gjelder bestemmelsene i Husordensreglene til Teisen Park Borettslag § 13. Parkering.
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TRIVSELTILTAK

Fredag er vaskedag.
Det deilige er at du slipper å vaske selv!
Du har gjennom felleskostnadene betalt andre for å
gjøre jobben.

MEN:
Står dine ting i veien i fellesarealer på fredag er
pengene bortkastet. Da blir det ikke vasket!
Vær smart – ha det rent og ryddig og spar penger samtidig.
Husk også å ta inn dørmatten din.
Følgende uker vaskes det fra kjeller og helt opp
(OBS: i Regnbueveien 1-5, 7-11 og 13-17 gjelder dette hver uke).
I ukene 39-17 utføres hel vask i Prost Hallings vei 2,3,4,5,6 og 8, Spektrumveien 1-5 og
Klosterheimveien 9,11 og 13.
1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-39-41-43-45-47-49-51
Følgende uker vaskes det fra inngangsdører og opp til 2. etasje
2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-38-40-42-44-46-48-50-52
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Orientering om borettslagets drift
STYRET
Styret har kontor i Prost Hallings vei 1. Vi har kontortid hver tirsdag mellom kl. 18.00 og
kl. 18.30, vi har lenger åpent ved behov. Styrerommet har telefon 22 65 13 46.
Så langt ferieplanene tillater, vil kontoret være åpent i ferien. Følg med på www.teisen.no.
FORRETNINGSFØRER
Teisen Park Borettslag har OBOS som forretningsfører. Vår forvaltningskonsulent er Nina Christin Braaten
på OBOS Tveita. På oppdrag fra styret effektuerer forvaltningskonsulenten saker på vegne av Teisen Park
Borettslag samt at OBOS v/regnskapskonsulent tar hånd om vår regnskapsføring.
RETNINGSLINJER FOR STYREARBEID
Styret har vedtatt retningslinjer for styrearbeid som klargjør de krav som stilles til borettslagets tillitsvalgte.
Retningslinjene omhandler styreansvar knyttet til forvaltning av økonomiske verdier, habilitet,
taushetsplikt, honorering og håndtering av utbetalinger.
GARANTERT BETALING AV FELLESKOSTNADER
Borettslaget har avtale med OBOS Factoring AS om garantert betaling av felleskostnader. OBOS garanterer
for overførsel til borettslaget hver måned og overtar deretter alt ansvar og risiko for eventuell manglende
innbetaling av felleskostnader.
FORSIKRING
Borettslagets eiendommer er forsikret i OBOS Skadeforsikring AS med polisenummer 10335. Forsikringen
dekker bygningene, fellesareal og boliger med veggfast utstyr. Den dekker også bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig.
Oppstår det skade i leiligheten, skal beboer sørge for å begrense omfanget mest mulig og prøve å kartlegge
årsaken til skaden. Skaden meldes til forsikringsavdelingen i OBOS på telefon 02333, eller e-post
forsikring@obos.no.
Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig håndverker for
reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller betalt av forsikringsselskapet.
Selv om borettslagets forsikring brukes, kan andelseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom
forholdet ligger innenfor andelseiers ansvar. Den enkelte andelseier må selv sørge for å ha hjemforsikring
som dekker innbo og løsøre.

VAKTMESTERTJENESTE
Vaktmestrene Geir Morten Kleftås og Svein Kåre Eggebø ivaretar daglig drift og løpende vedlikehold i
borettslaget, i henhold til stillingsbeskrivelse. Vaktmesterkontoret har adresse Prost Hallings vei 1 og er
åpent onsdager mellom kl. 10.00 og kl. 10.30. Vaktmester kan kontaktes på telefon 22 64 20 58. Skriftlige
beskjeder kan legges i vaktmesterpostkassen i Prost Hallings vei 1 eller man kan sende epost til
vaktmester@teisen.no. Unngå å ringe utenom ordinær arbeidstid.
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HMS
Internkontroll innebærer at borettslaget er pålagt å foreta en risikovurdering, planlegge, organisere, utføre,
vedlikeholde og dokumentere forhold knyttet til helse, miljø og sikkerhet.
Styret ivaretar internkontrollen av blant annet brannvern, felles elektrisk anlegg og lekeplassutstyr. Har
borettslaget ansatte, må laget også oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven om vern av arbeidstakernes helse
og sikkerhet. Ved innkjøp av tjenester og ved dugnad er det spesielle rutiner som sikrer forsvarlig HMS.
BRANNSIKRINGSUTSTYR
Ifølge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn skal alle boliger ha minst én godkjent
røykvarsler, samt manuelt slokkeutstyr i form av pulverapparat eller brannslange. Det er borettslagets
ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er andelseiers ansvar å sørge for tilsyn og kontroll med
utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette til styret. Alle pulverapparatene i lagets 539
leiligheter ble skiftet ut i 2014/2016. De har nå en levetid på 10 år. Alle leiligheter skal i tillegg ha
skumapparat på kjøkkenet. Apparatene bør vendes opp ned et par ganger pr år.
UTLEIE AV EGEN BOLIG (BRUKSOVERLATING)
Det er ikke tillatt å leie ut eller overlate bruken av boligen til andre uten styrets samtykke og godkjennelse
av bruker/eier. Søknadsskjema for utleie/bruksoverlating fås ved henvendelse til OBOS.
FORKJØPSRETT
Forkjøpsretten er en viktig medlemsfordel i OBOS. For hver enkelt bolig blir det ved salg fastsatt en egen
frist for å melde bruk av forkjøpsretten (meldefrist). Medlemmer som vil benytte forkjøpsretten, kan melde
dette direkte via OBOS annonsen på www.obos.no.
Ved spørsmål om forkjøpsretten kan du henvende deg til OBOS på telefon 02333.
PARKERING
Borettslaget har p.t. 307 parkeringsplasser som leies ut etter ventelister.
De som ønsker parkeringsplass kan henvende seg til parkering@teisen.no med følgende informasjon: Navn,
adresse, leilighetsnummer og telefonnummer. Eller de kan ta kontakt med styret i kontortiden, hver tirsdag kl.
18.00-18.30. Parkeringsavtale, betalingsinformasjon og annet nyttig vedrørende parkering finnes på våre
nettsider: www.teisen.no/ (NYTTIG/INFO/Praktisk Info/Parkering)
Noen områder har flere ledige parkeringsplasser, og det er lett å få en plass. Andre områder har færre
parkeringsplasser, og ventelister kan forekomme.
De fleste beboere og besøkende respekterer og overholder reglene vi har for parkering i borettslaget. Men
det er også noen som tar seg til rette og parkerer i stikkveier eller parkerer uten parkeringstillatelse og uten å
betale for seg. Disse kan risikere å få bilen tauet bort uten varsel.
Ved feilparkering kan man finne ut hvem som eier bilen ved å benytte Statens vegvesens SMS-tjeneste. Send
SMS REGNR AB12345 til 2282.
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GARASJER
Teisen Garasjelag drives som eget AL, med egen økonomi. Teisen Borettslag overtok driften av Teisen
Garasjelag i 2010. Garasjelaget består av 108 garasjer hvor alle er utleid. Oversikt over garasjene kan du
finne på www.teisen.no (under NYTTIG/INFO/Praktisk Info / Garasjer). Ønsker du å stå på venteliste kan du
legge en lapp i styrets postkasse eller komme innom på tirsdager i styrets kontortid. Vi gjør oppmerksom på
at det er lang ventetid.
NØKLER/SKILT
Nøkler til inngangsdør, kjeller eller loft kan bestilles i kontortiden hos vaktmester eller styret og må betales
av den enkelte. Andelseiere er ansvarlig for å ta vare på nøklene.
Nøkler til LEILIGHETSDØREN kan beboer kopier hos en hvilken som helt leverandør av nøkler/låsesmed.
Nøkler til YTTERDØR/KJELLER OG LOFT, systemnøkler K og L, må autoriseres før kopiering. Det betyr at
vaktmester eller styret må bestille nøklene. Send epost til vaktmester@teisen.no eller styret@teisen.no.
Vi trenger følgende informasjon for å bestille: For- og etternavn, adresse, mobil, nøkkeltype K eller L, serie
nr. nøkkel (er gravert på nøkkelen) og antall nøkler
SKILT til postkasse bestilles hos Skiltservice/Stansefabrikken, for bestillingsskjema se
www.teisen.no/(NYTTIGInfo/ Praktisk Info/Ringetablå og postkasseskilt). Ta kontakt med styret/vaktmester
i kontortiden.
Ved skifte av navn på ringeklokke gjøres dette av vaktmester. Beskjed legges i vaktmesters postkasse i Prost
Hallings vei 1. Merkes med gammelt navn, nytt navn og leilighetsnr. Man kan også bestille programmering
av navn på vaktmester@teisen.no

PROBLEMER MED LÅS POSTKASSE
Kontakt Trio Ving låsesmed i nærheten eller direkte til Eiendomssikring AS.
EIENDOMSSIKRING AS, telefon: 905 55 30, epost: eiendomssikring@laasservice.no
Postadresse: Strømsveien 266, Postboks 51, 0614 Oslo
VASKERI
Fellesvaskeriet er i Prost Hallings vei 1 og skal brukes i henhold til gjeldende regler. Vaskeriet er åpent
mandag-fredag kl. 07.00 – 23.00 og lørdager kl. 07.00 – 15.00. Søndager og helligdager er vaskeriet stengt.
Vaskekort kan hentes hos styret eller hos vaktmester i deres kontortid. Kortet koster 400 kroner første
gang, hvorav 200 er vasketid og 200 administrasjonsgebyr.
Kortet kvitteres ut på styrekontoret tirsdager mellom kl. 18.00 og 18.30 eller hos vaktmester onsdager kl.
10.00 til 10.30. Kortet lades med ny vasketid i automat på vaskeriet. Kortet fungerer også som adgangskort
til vaskeriet.
RENHOLD
Borettslaget har avtale med RenholdsEksperten om vask av trappeoppganger og fellesarealer. Informasjon
om renhold finner du på www.teisen.no /NYTTIG INFO/PRATISK INFO/TRAPPEVASK
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SØPPELANLEGG
Teisen Park borettslag har nedgravd søppelanlegg og vi har kildesortering. Oslo Kommune Renovasjonsetaten
foretar jevnlige inspeksjoner. Det viser seg at vi har et forbedringspotensial, hva kildesortering angår. Vi
henstiller til alle å bruke de blå og grønne posene.
SPESIALAVFALL
En gang i løpet av vår/sommer eller høstukene, gjennomføres en spesialavfallsuke, hvor spesialkonteinere
blir utplassert bak vaktmester/vaskeri bygningen. Informasjon blir hengt opp på informasjonsskinnen i hver
oppgang og lagt ut på vår nettside. Utover dette må beboere selv sørge for at spesialavfall leveres til
gjenbruksstasjon.
RUSKEN
Som en service for beboerene gjennomfører Teisen Park Borettslag gjennomført Rusken hver første onsdag
i måneden. Vi har hatt denne tjenesten i 17 år. Søppel skal pakkes godt inn, og gjenstander settes utenfor
inngangsdøren tidligst kvelden før.
Dette kan ikke kastes i forbindelse med Rusken:




Glass og metall skal kastes i glasskontainere.
Matavfall skal i husholdningssøppelet.
Brune- og hvitevarer, samt bildekk, malingsspann og annet miljøfarlig avfall må du selv avhende på
dertil egnede innsamlingssteder.

Beboere som gjennomfører større rehabilitering i leiligheten og derfor har større mengder med avfall må
selv sørge for egen container og/eller bortkjøring.
HJEMMESIDE
Teisen Park Borettslags hjemmeside er www.teisen.no. Hjemmesidens hensikt er å presentere fakta og
nyttig informasjon om borettslaget og nyhetsartikler, samt å oppdatere aktivitetskalenderen til enhver tid.
Vi oppfordrer beboere/brukere til å komme med tips. Vi oppmuntrer lokale lag og foreninger i vårt
nærområde til å bruke vår aktivitetskalender og publisere informasjon som kan være til nytte for Teisen
Parks beboere. Ta kontakt med redaktøren.
Hjemmesiden har en egen OPPSLAGSTAVLE som er ment for beboerne. Her kan dere kan legge inn
informasjon om kjøp/salg, ulike oppslag etc.

AVTALE OM LEVERANSE AV ELEKTRISK KRAFT
OBOS har fremforhandlet en kraftavtale med LOS på vegne av boligselskapene som forvaltes av OBOS.
Borettslaget er tilsluttet avtalen med kraftleveranse til borettslagenes fellesanlegg.
MEDLEMSKAP
Teisen Park Borettslag er medlem av Fjellhus Hageby Vel og Groruddalsporten storvel, og laget er
støttemedlem i Østmarkas Venner.

52
Teisen Park Borettslag

GET-TV
Vår kollektivavtale med Get gir mulighet for valg av inntil 40 + 5 kanaler, OBOS fordel. Valg kan bare gjøres på
www.get.no. Logg deg inn med ditt abonnementsnummer, min side og velg produkter. Du kan til enhver tid
velge å endre de valgfrie kanalene blant 85 tilgjengelige kanaler. (Se også årsberetning side 10-11).
I forbindelse med node feil høsten 2016, fikk Teisen Park en kompensasjon for feil hos en del beboere. Den
kollektive avtalen ble oppgradert til at alle har GET PVR Box i grunnpakken. Har du ikke benyttet deg av dette,
kan du gjøre det ved å ta kontakt med kundesenteret på telefon 02123. Følgende vilkår for netthastighet er
gjeldende fra og med 1. mars 2017.
Oppdatering april 2017. Get lanserer i disse dager et nytt tv-tilbud med et poengsystem for fleksibelt valg
av kanaler, mulighet for tilgang til HBO Nordic, nett-tv, Get-app m.m. Get vil levere dette nye tilbudet uten
tillegg i prisen til alle beboere i Teisen Park Borettslag, frem til vi eventuelt inngår en ny avtale. 55 poeng til
valgfri disponering vil inngå i grunnpakken (med mulighet for individuelle oppgraderinger, se Get.no)
GET-BREDBÅND
FRITT LEVERT ER ABONNEMENTET KOLLEKTIV MED EN HASTIGHET 10/5 MBPS
Ny oppgradert avtale ble inngått med GET i august 2016. Hastigheten på bredbåndsavtalen som er inkludert i
felleskostnaden har økt til 10/5 Mbps. Se tabell under for hastigheten på de forskjellige nivåene man kan
velge eller oppgradere til.

VAKTHOLD
Securitas patruljerer vårt område to ganger i døgnet, mellom kl. 21.00 og 06.00. Dersom du oppdager
uvedkommende eller opplever forstyrrelser, kan du kontakte Securitas på telefon 22 97 10 70.
De rykker ut, uten kostnad for deg eller borettslaget.
ALARM
Det er installert alarm i Prost Hallings vei 1. til vaktmester og styrekontor. Alarmen er koblet til utenom
arbeidstid. Alarm til vaskeriet går på utenom åpningstidene. Så sørg for å være ute av vaskeriet innen det
stenger.
BEDRIFTSAVTALER
Din Hage, borettslagets gartner
Vi har inngått en ny tre års avtale med gartnerfirmaet Din Hage. Den gjelder for perioden 2016-2018.
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Avtalens innhold
Vinter: Beskjæring av trær og busker.
Vår: Beskjæring av sarte busker og roser, planting av løk i bed. Gartner vil være tilstede i forbindelse med
dugnaden som gjennomføres hvert år i mai.
Sommer: Kontrollere og sørge for at hoved-blomsterbed er friske og fri for ugress og søppel. Alle hovedblomsterbed og tønner vannes og skal være rikelig beplantet med sesongens blomster. Sommerblomster
og roser blir kontinuerlig trimmet og avblomstrede blomster fjernet. Alle hekkene beskjæres kontinuerlig,
minimum 3 ganger i vekstsesongen. Alle vintergrønne planter kontrolleres og beskjæres.
Høst: Kontrollere at bed i grøntarealene er friske og fri for utgått plantemateriale, ugress og søppel. Bed
beplantes med lyng og vår blomstrende løk settes. Alle planter som er blødere (lønn, bjerk, stein- frukt)
kontrolleres og beskjæres fagmessig.

ÅRLIG VEDLIKEHOLD AV GAVELBED OG BLOMSTERTØNNER
Din Hage har ansvaret for alt vedlikehold, vanning, luking, gjødsling, plantevern etc. i borettslagets gavelbed
og blomstertønner.
Blomsterbedene skal være velfylte med blomsterløk og sommerblomster. Kasser som står ute hele året
beplantes med løk, sommerblomster og lyng. Tønner som beboerne ønsker å beplante etter den årlige
dugnaden blir velfylte i henhold til beboernes ønsker.
TREPLAN FOR GRØNTOMRÅDET I TEISEN PARK
Vi har et parkområde på 110 mål med trær som har stått her siden 1940-tallet samt ny beplantning som har
kommet til gjennom årene. Plan for vedlikehold, beskjæring-, felling- og ny beplantning ble utarbeidet i 2012.
Etter gjennomgangen vet vi at det er totalt 290 trær på området. Disse er fordelt på treartene; alm, ask, bjerk,
blodlønn, blågran, edelgran, eik, eple, fuglekirsebær, furu, gran, gullhengepil, hagtorn, hengeask, hjertetre,
kastanje, koreagran, lind, lønn, morell, pil, prydeple, rogn, rødmorell, sibirlønn, svensk asal og sølvpil.
Du leser mer om dette på www.teisen.no/ (NYTTIG INFO/Praktisk Info/Grøntavtale)
SNØBRØYTING
Vaktmesterne er i hovedsak ansvarlig for brøyting alle hverdager. Dersom de har anledning, brøyter de også i
helgene. Borettslaget har en løpende avtale med Frode Gran om brøyting i helgene. Denne sikrer oss at det
blir brøytet ved behov – alle ukedagene.

ENERGIMERKING
Ved salg eller utleie av boliger skal det utarbeides en energiattest. Andelseierne kan utarbeide attest for
egen bolig på www.energimerking.no.
VVS
Generelt vedlikehold av badet er beboers ansvar. For å sikre god utlufting og forebygge for fuktskader,
anbefales det å alltid ha lufteluken på badet åpen. De som dusjer rett på vegg uten smøremembran og flis,
hefter selv for eventuelle fuktskader i vegg og underliggende tak.
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Ved utskifting av varmtvannsbereder, yter borettslaget en støtte på kr. 1000,-. Lever kvittering til styret, og
refusjon vil bli gitt
HUNDEHOLD
Hundehold tillates etter søknad til Styret og husordensregler om hundehold må oppfylles. Godkjennende
signatur må innhentes fra øvrige beboere i den aktuelle oppgangen, som fastslått av tidligere
Generalforsamling.
Husordensregler om dyrehold
Borettslaget vil kunne godta hundehold dersom det er «gode grunner» for det, og hvis det ikke er til ulempe
for øvrige beboere. Førerhund eller politihund kan godtas dersom dette ikke er til ulempe for beboerne. Som
ulempe regnes allergi, frykt, støy, ekskrementer eller lignende. De som har fått tillatelse til å ha hund skal til
enhver tid ha hunden i bånd når de ferdes på borettslagets område.
Det er ikke fritt frem å skaffe seg hund i borettslaget. Styret har rett til å kreve søknad om hundehold, i
henhold til Norsk Lov – husleieloven § 5-2.





Dyreholdet skal ikke være til ulempe for borettslaget eller de øvrige brukere av borettslagets
eiendom. Hunder skal til enhver tid holdes i bånd på borettslagets eiendom.
Gode grunner må tale for dyreholdet, jf. Husleieloven § 5-2.
Styret i Teisen Park Borettslag krever skriftlig søknad om dyrehold. Samtidig skal det foreligge en
skriftlig godkjennelse av dyreholdet fra de øvrige beboere i oppgangen. De som får ja til dyrehold blir
registrert i Teisen hunderegister.
Ovennevnte gjelder ikke for innekatt, som er tillatt.

Styret ber alle hundeeiere om å holde hunden i bånd og ikke la den gjøre fra seg i blomsterbedene. Blomstene
er ikke så glade for det, og heller ikke de som steller i bedene.
Styret har eget søknadsskjema for hundehold. www.teisen.no/(NYTTIG INFO / Nedlastninger / Hundehold)
UTLEIELOKALET
Styret administrerer utleie. Oppdatert utleieoversikt finner du på www.teisen.no.
Du booker utleien via utleie@teisen.no.
Vi har strammet inn reglene for utleie både hva gjelder minstealder for utleie og slutt-tid på selskapene. Vi
leier kun ut til én leietaker pr. helg.
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STØRRE VEDLIKEHOLD OG REHABILITERING
2017
2017
2016/2017
2016/2017
2016
2016
2016
2016
2016
2014 - 2016
2014 – 2016
2013
2012 - 2013
2012
2012
2011 - 2012
2011 - 2012
2011 - 2012
2011 - 2012
2010
2009
2007 - 2010
2007 - 2009
2006 - 2009

2006 - 2007

2005 - 2006

2004 - 2005
2003
2002
2002 - 2003

2001 - 2002
1997 - 2005

Prosjekt fasadevask igangsatt, men oppgradering av balkong stål, maling.
Alle ytterdører er overhalt
Gjennomføring av prosjekt balkong innglassing over felleskostnadene
Pussing, maling av grunnmurer. Noen steder gjenstår for 2017
Oppretting, justering og overhaling av borettslaget lyktestolper
Etablering av flere nye blomsterbed
Utskifting av 4 takvinduer loft og 30 gavlvinduer
Ny allé i Regnbueveien
Utvidelse av parkeringsplasser
Oppgradering, og asfaltering av stikkveier, småveier og gangveier
Skifte av brannslukkingsapparater og utlevering av skumapparat til kjøkken
Nedgravde søppelbrønner
Utbedring av tak og tetting av piper
Rensing av alle vertikale luftekanaler
Opparbeiding av 14 nye parkeringsplasser
Rehabilitering og maling av oppganger/terrasso rens gulver
Nye postkasser til alle andelseiere
Vinduer skiftet i oppgangene
Felling av trær
Oppgradering av vaskeriet, oppussing av utleielokalet
Beising, oppgradering støyskjerm mot Teisenveien
Utskifting av porttelefoner - ferdigstilt
Nytt regelverk for parkering
Alle vinduer, balkonger og balkongdører er malt utvendig
Kontroll av alle vinduer/dører vedr. skader, punktering etc.
Utskiftning av ødelagte vinduer og balkongdører
Gjennomgang og kontroll av VVS samt utbedring
Branntetting etter utskifting av kjellerstrekk ved Firesafe AS
Alle vinduer, balkonger og balkongdører er malt utvendig
Kontroll av alle vinduer/dører vedr. skader, punktering etc.
Utskifting av ødelagte vinduer og balkongdører
Gjennomgang og kontroll av VVS, samt utbedring
Utvendig oppussing i Prost Hallings vei 1
Utskifting av kaldtvannsledning
Utskifting av kjellerstrekket
Gjennomgang og kontroll av det elektriske anlegget, hovedtavlene
10-års kontroll av alle brannslukkingsapparatene
Trappevask innført fra november med RenholdsEksperten
Ny jordfeilvarsler, tilpasset PC og dagens el. utstyr ble installert
Nytt stjernenett/kabel-TV-nett installert
Get ble valgt som leverandør av TV-signaler
Oppgradering av uteanlegget
Ny beis på alle søppelhusene og tørkebåsene
Utskifting av VVS-røropplegg i alle oppgangene

56
Teisen Park Borettslag

Husordensregler for Teisen Park borettslag
Vedtatt på ordinær generalforsamling 22.5.2014

§ 1. GENERELL INFORMASJON
1) Teisen Park Borettslag er et andelslag hvor andelseierne i fellesskap eier boligmassen og tomten. OBOS er vår
forretningsfører, og har ikke noe eierskap i borettslaget. Andelseierne er i fellesskap ansvarlige for at
eiendommen holdes i god stand og at borettslagets omdømme er det beste.
2.) Hver enkelt andelseier er ansvarlig for at bestemmelsene i husordenen blir fulgt. Husordenen inneholder ikke
bare plikter – den sikrer alle som bor i Teisen Park
borettslag ro og orden, og hygge i hjemmet.
§ 2. VEIER, PLENER OG BEPLANTNING
1.) Beboere skal respektere grøntanleggene og følge henvisninger fra vaktmestre og styret. Borettslagets
område blir vedlikeholdt av vaktmestrene og et eksternt gartnerfirma.
2.) Styret setter dato for fellesdugnad i god tid før 17. Mai. Styret oppfordrer alle i hver oppgang å delta. Egeninnsats utenfor egen blokk, utenom dugnaden, er velkommen.
3.) Organisert fotballsparking, tennis, ishockey, ballkasting og andre aktiviteter som kan gjøre skade på personer
eller eiendom henvises til idrettsplassen "Knekkebrød banen" (ligger bak Spektrumveien 3). Småbarn kan leke
så mye de vil på gressplenen, så lenge det ikke er fare for at vinduer etc. kan bli knust.
4.) Parkering på stikkveier og utenfor oppmerkede parkeringsplasser er forbudt. Det er ikke tillatt å reparere
kjøretøy på stikkveiene og parkeringsplassene. Bruk av kjøretøy skal ikke være til sjenanse for eiendom og
grøntanlegget. Det er ikke tillatt å vaske kjøretøy på borettslagets område.
5.) Fyrverkeri må tennes i god avstand fra husene og ikke rettes mot noen av husene. Den eller de beboere som
medvirker til at skade påføres borettslagets eiendom står ansvarlig og må dekke eventuell skade.
6.) Det er ikke tillatt å foreta utvendige bygningsmessige endringer.

§ 3. KJELLER, OPPGANGSROM, LOFT OG BALKONGER
1.) Ingen må sette; barnevogner, ski, kjelker, sykler mv. i trapperommet i 1. etasje, utenfor entredørene, i kjellereller loftsgang. Oppbevaringsrommene i kjelleren skal benyttes til plassering av disse tingene. Oppbevaring av
ødelagt utstyr er ikke tillatt, og dette vil bli fjernet uten varsel når "TEISEN-RUSKEN" utføres.
2.) Inngangsdørene, loft- og kjellerdør skal alltid være låst. Forlat aldri kjeller eller loft uten å påse at lyset er
slukket.
3.) Røyking eller bruk av åpen ild er forbudt i oppgang, kjeller eller på loftet. All bruk og lagring av brennbare eller
illeluktende væsker er forbudt. Det vil si: olje, bensin, motorkjøretøyer, båtmotorer, batterier, maskiner av
ethvert slag. Det er ikke tillatt å ha noe slags motor/kjøretøy stående i "vinteropplag" verken i kjeller eller på
loftet.
4.) Alle boder i kjeller og på loft skal merkes med leilighetsnummer. Det er andelseiers ansvar og sørge for at boder
er merket. (Hver leilighet har i hovedsak en stk. loftsbod og to stk. kjellerboder).
5.) Det er ikke tillatt å montere parabolantenne på balkongen. På balkongene er det kun tillatt å bruke elektrisk grill
eller gassgrill.
6.) Det er ikke tillatt å foreta utvendige bygningsmessige endringer.
§ 4. SØPPEL, RUSKEN OG SPESIALAVFALL
1.) Både av hensyn til miljøet og som følge av krav om kildesortering fra renovasjonsetaten er det viktig at
følgende regler følges;
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a)

I søppelkontainerene for restavfall skal det kun kastes husholdningsavfall, som skal pakkes i blå, grønne eller
vanlige plastposer med dobbel knute.
b) Papir skal kastes i papirkassene.
c) Glass skal kastes i glasskontainer utenfor Klosterheimveien 22 og mellom Regnbueveien 11 og 13.
d) Søppel som er for stort til å få plass i søppelcontaineren kan ikke settes igjen i søppelskuret. Dette må kastes
på Rusken.
e) Spesialavfall må hver enkelt beboer selv levere inn til kommunenes deponier.
1.) Rusken gjennomføres hver første onsdag i hver måned. En komprimatorbil kjører fra oppgang til oppgang og
henter avfall. Dette er en service til borettslagets beboere, slik at man kan få kastet avfall som er for stort til å
gå i vanlig søppel. Ved Rusken er det også krav til kildesortering. Følgende kan ikke kastes og vil bli etterlatt
ved oppgangen.
a) Glass, hvite- og brunevarer, bildekk, maling og brennbare vesker. Dette må leveres på en gjenbruksstasjon.
2.) Ved totalrenovering av en leilighet må hver enkelt andelseier bestille egen konteiner.

§ 5. VASK OG RENHOLD AV TRAPPER
1.) Borettslaget har renholdsavtale med et renholdsfirma som vasker oppgangene, nedgang til kjeller og loft.
Informasjon om når og hvordan det vaskes henger på oppslagsskinnen nede i oppgangen.
2.) Trappegangen skal alltid være ren og ryddig. Det er ikke tillatt å sette fra seg skotøy, søppelposer og annet
avfall utenfor leilighetene i trappegangen.
§ 6. NAVNESKILT PÅ RINGETABLÅ OG POSTKASSE
1.) Alle andelseiere plikter å skilte både ringetablå og postkasse med andelseiers navn. Alle må bestille dette fra
borettslaget leverandør, med referanse til Teisen Park borettslags standard. Bestillingsskjema kan hentes hos
vaktmester og styret, i de respektives kontortider.
2.) Nye elektroniske ringetablå blir programmert med navn fra leverandøren. Ved innflytting eller ønske om
endring av navn kan vaktmester kontaktes for å få ny programmering.
§ 7. VASKERI, TØRKE- OG BANKEPLASS
1.) For bruk av vaskeriet gjelder de vedtatte retningslinjer som står i vaskeriet. Vaskekort kan avhentes hos
vaktmester og styret, i de respektives kontortider.
2.) Tørkeplassene kan brukes alle dager unntatt på søn-/hellig eller høytidsdager. Lufting og banking av tepper
etc. utføres i løpet mandag til fredag, mellom kl. 09:00 og 18:00.
§ 8. LUFTING
1.) Reglen er enkel, lufting av tøy, tepper etc. ut gjennom vinduer og veranda som synsmessig skjemmer fasaden
er ikke tillatt. Sengeklær, tøy etc. kan luftes under rekkverkets høyde på balkongen.
2.) Utlufting av leiligheten gjennom trappegangen er ikke tillatt.
3.) Trapperomsvinduer og takluker skal være lukket i regn- og snøvær. Andelseiere henstilles til å være
oppmerksom og lukke hvis nødvendig. Kjelleren bør luftes godt ut i sommerhalvåret.
4.) Alle andelseiere er forpliktet til å holde såpass temperatur i sin leilighet at vannledninger ikke kan fryse i
vinterhalvåret.
§ 9. RO OG ORDEN
1.) Det skal i alminnelighet være ro i leiligheten fra kl. 22:00 til kl. 06:00 på hverdager. Natt mellom lørdag og
søndag skal det være ro fra kl. 01:00 til kl. 09:00.
2.) Snekring, banking, drilling og annen støy fra oppussing er forbudt på søn-/hellig og høytidsdager. På
hverdager skal støy fra oppussing og lignende opphøre kl. 20:00.
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3.) Musikkøvelser er ikke tillatt før kl. 09:00 og etter kl. 20:00. Søndager og helligdager er øving ikke tillatt.
Musikkundervisning kan bare tillates etter særskilt avtale med naboer og styret.
4.) Ved oppussing av leilighet eller ved at man skal ha en fest, oppfordrer styret andelseierne til å informere
øvrige andelseiere i oppgangen. Alle oppgangene har en informasjonsskinne som kan benyttes til dette
formålet. Når naboen er forberedt blir ofte klagene færre og bomiljøet bedre. Vis hensyn!
§ 10. DYREHOLD
4.) Dyrehold i Teisen Park borettslag er ikke tillatt annet enn når det følger av husleieloven § 5-2. Følgende
ufravikelighet må være oppfylt før dyrehold er tillatt;
c) Dyreholdet skal ikke være til ulempe for borettslaget eller de øvrige brukere av borettslagets eiendom.
Hunder skal til enhver tid holdes i bånd på borettslagets eiendom.
d) "Gode grunner" må tale for dyreholdet, jf. Husleieloven § 5-2.
5.) Styret i Teisen Park Borettslag krever skriftlig søknad om dyreholdet. Samtidig skal det foreligge en skriftlig
godkjennelse fra de øvrige beboere i oppgangen om at de aksepterer dyreholdet. De som får ja til dyrehold
blir registrert i Teisen Park hunderegister. Styret forbeholder seg retten til å inndra tillatelse om dyrehold
dersom det skulle bli endringer i forutsetningene.
6.) Ovennevnte gjelder ikke for innekatt, da det tillates.
§ 11. VVS OG ELEKTRO
1.) Det må ikke kastes avispapir, sanitetsbind, filler og lignende i toalettene som kan føre til tetting av
avløpsrørene. Det må kun benyttes toalettpapir. Skader som oppstår på grunn av uvettig adferd, tilfaller
andelseieren. Husk alltid å stenge kraner, slik at vannskader unngås.
2.) I følge våtromsnormen skal baderom/toalettrom være sikret med membranduk på gulv og smøremembran
på vegger. Dersom man ikke har membran på vegg, kan en ikke dusje rett på gulvet, men må installere et
dusjkabinett eller badekar. Dette for å forhindre lekkasje til underliggende leilighet / kjellerrom. Alle
leiligheter i Teisen Park Borettslag har membran på gulvet. Ikke alle bad har membran på vegg.
3.) Toaletter som blir oppmontert etter rehabiliteringen (avsluttet 2005) eller nye toaletter beboer ønsker å
installere senere, kan ikke skrues fast i gulvet, de må limes. Dette har sammenheng med at dersom man skrur
fast toalettet kan man risikere å stikke hull på membranen. Våtromsonene er dermed ikke tett og det kan
være fase for lekkasje til underliggende leilighet / kjellerrom.
4.) Det er ikke tillatt å montere varmepumper.
§ 12. BRUKSOVERLATNING (FREMLEIE)
Fremleie må godkjennes av styret. Ingen kan flytte inn før slik godkjennelse foreligger. Ved aksept av fremleie må
husordensreglene overholdes og leietaker må skilte ringetablå og postkasse med sitt og andelseiers navn.
Andelseier som ønsker å fremleie skal henvende seg til OBOS, som forretningsfører, for å få søknadsskjema.
Andelseier har ansvar overfor borettslaget for alle skader og ulemper som borettslaget måtte påføres ved fremleie.
§ 13. PARKERING
Andelseiere som har bil og som ikke leier oppstillingsplass eller garasje, kan ikke benytte borettslagets
parkeringsplasser, de henvises til offentlig vei.
Parkering av campingvogner, båter og lignende er ikke tillatt på borettslagets område. Dispensasjon kan gis etter
søknad. Korttidsleie må betales. I tillegg henvises det til regelen § 2, punkt 4.
Spørsmål om parkering sendes til e-post parkering@teisen.no eller ta kontakt med styret i kontortiden. Henvendelse
kan også legges i styrets postkasse utenfor Prost Hallings vei 1.
§ 14. VAKTMESTER
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Vaktmesteren skal følge sin instruks og påse at husordenen blir fulgt, og skal om nødvendig melde forsømmelse eller
misbruk til styret.
Som borettslagets ansatte har vaktmesteren krav på å bli vist tilbørlig respekt og forståelse under utøvelse av sine
plikter.
Man bør helst ikke forstyrre vaktmesteren utenfor arbeidstiden. Bruk skriftlig beskjed som legges i vaktmesterens
postkasse, Prost Hallings vei 1. eller e-post vaktmester@teisen.no
Vaktmester har kontortid hver onsdag fra kl. 10.00-10.30. Telefon 22 64 20 58.
§ 15. STYRET
Alle saker som ønskes tatt opp må sendes skriftlig til borettslagets styre. Sendes pr. post eller legges i postkassen i
Prost Hallings vei 1. Meldinger fra styret til borettshaverne skal gjelde på samme vis som husordenens bestemmelser.
Saker kan også sendes elektronisk til e-post styret@teisen.no eller via kontaktskjema på www.teisen.no. E-post skal
signeres med navn, adresse og telefonnummer. Saken verifiseres ved telefonisk oppringning.
Telefoniske henvendelser til styret gjøres kun i "krisetilfeller". Andelseierne gjøres oppmerksom på at husordenens
bestemmelser inngår som en del av leiekontrakten.
Styret har kontortid hver tirsdag fra kl. 18.00-18.30.
§ 16. FELLES ANSVAR
1.) Alle i Teisen Park Borettslag plikter å møte hverandre med respekt og høflighet, både muntlig og skriftlig.
2.) Vi må alle, påse at reglene blir fulgt, slik at vi kan ha et trivelig, rent og ryddig borettslag.
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Vedtekter
for Teisen Park borettslag org nr 952556819
vedtatt på ordinær/ekstraordinær generalforsamling den 23.5.2013.
1. Innledende bestemmelser
1-1 Formål
Teisen Park borettslag er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen
bolig i foretakets eiendom(borett) og å drive virksomhet som står i sammenheng med dette.
1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold
(1) Borettslagets har forretningskontor i Oslo kommune.
(2) Borettslaget er tilknyttet OBOS som er forretningsfører.
2. Andeler og andelseiere
2-1 Andeler og andelseiere
(1) Andelene skal være på kroner 100,-.
(2) Når ikke annet følger av vedtektene eller lov om borettslag, kan bare fysiske personer som er
andelseiere i boligbyggelaget være andelseiere i borettslaget. Ingen fysiske personer kan eie eller
ha eierandel i mer enn en andel. Bare personer som bor eller skal bo i boligen kan eie en andel
sammen.
(3) Følgende juridiske personer som er andelseiere i boligbyggelaget, kan til sammen eie andel
eller andeler som gir rett til minst én bolig og opp til ti prosent av boligene i laget:
1. stat,
2. fylkeskommune,
3. kommune,
4. selskap som har til formål å skaffe boliger og som ledet og kontrollert av stat,
fylkeskommune eller kommune,
5. stiftelse som har til formål å skaffe boliger og som er opprettet av staten, en
fylkeskommune eller kommune,
6. selskap, stiftelse eller andre som har inngått samarbeidsavtale med stat, fylkeskommune
eller kommune om å skaffe boliger til vanskeligstilte.
(4) I tillegg har juridiske personer som nevnt i borettslagslovens § 4 – 3 rett til å eie inntil 2 % av
andelene.
(5) En kreditor kan eie én eller flere andeler i opp til to år for å berge krav som er sikret med pant i
andelen eller andelene.
(6) Juridiske personer og kreditorer kan bare erverve andel i borettslaget dersom de eier andel i
boligbyggelaget som det ikke er knyttet bolig til fra før.
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(7) En andelseier skal ved forespørsel få utlevert et eksemplar av borettslagets vedtekter.
2-2 Overføring av andel og godkjenning av ny andelseier
(1) En andelseier har rett til å overdra sin andel.
(2) Ved et hvert eierskifte må erververen godkjennes av styret for å få rett til å bruke boligen.
(3) Styret kan nekte godkjenning når det er saklig grunn til det og skal nekte godkjenning dersom
ervervet vil være i strid med kap. 2 i disse vedtektene.
(4) Nekter styret å godkjenne erververen som bruker, 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.
(5) 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.
(6) Den forrige andelseieren er solidarisk ansvarlig med én eller flere nye erververe for betaling av
felleskostnader frem til ny andelseier er godkjent, eller til det er rettskraftig avgjort at en ny
andelseier har rett til å erverve andelen.
3. Forkjøpsrett
3-1 Forkjøpsberettigede
(1) Dersom en andel skifter eier, har andelseierne i borettslaget og dernest de øvrige andelseierne
i boligbyggelaget – utpekt av OBOS – forkjøpsrett.
(2) Dersom ingen andelseiere i borettslaget melder seg, utpeker OBOS hvilken andelseier i
boligbyggelaget som skal få overta andelen.
3-2 Interne forkjøpsberettigede
(1) Andelseier har forkjøpsrett etter ansiennitet i borettslaget.
Ansiennitet regnes fra dato for overtakelse av andelen. Har andelseieren sammenhengende eid
flere andeler, regnes ansienniteten fra overtakelsen av første andel. Står flere andelseiere med lik
ansiennitet i borettslaget, går den med lengst ansiennitet i OBOS foran.
(2) Andelseier som vil overta ny andel gjennom forkjøpsrett, må overdra hele den andelen
nåværende bolig er knyttet til, til en ny andelseier. Dette gjelder selv om andelen tilhører flere.
Overføring av andel etter at andelseier har benyttet forkjøpsrett til en ny andel, utløser
forkjøpsrett selv om andelen overføres til noen som faller inn under persongruppen omhandlet i
vedtektenes punkt 3-4, jf. lov om borettslag § 4-12. Forkjøpsrett kan likevel ikke gjøres gjeldende
dersom andelen overføres:
 på skifte etter separasjon eller skilsmisse, eller
 ved opphør av husstandsfellesskap dersom partene har bodd sammen i minst 2 år, eller de
har, har hatt eller venter barn sammen
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3-3 Behandlingsregler og frister
(1) Styret i borettslaget skal sørge for at de som er nevnt i 3-1 får anledning til å gjøre
forkjøpsretten gjeldende og på deres vegne gjøre retten gjeldende innen fristen nevnt i pkt 3-3(2),
jf. borettslagslovens § 4-15 første ledd.
(2) Fristen for å gjøre forkjøpsretten gjeldende er 20 dager fra borettslaget mottok melding om at
andelen har skiftet eier, med opplysning om pris og andre vilkår. Fristen er fem hverdager dersom
borettslaget har mottatt forhåndsvarsel om at andelen kan skifte eier, og varselet har kommet
fram til borettslaget minst femten dager, men ikke mer enn tre måneder, før meldingen om at
andelen har skiftet eier.
(3) Ved forhåndsvarsel har borettslaget rett til å kreve et vederlag på opp til 5 x Rettsgebyret. Blir
forkjøpsretten gjort gjeldende, betales vederlaget tilbake.
(4) Forkjøpsretten skal kunngjøres i en avis som er vanlig lest på stedet, på boligbyggelagets
nettsider eller på annen lignende måte.
(5) Borettslagets krav om å gjøre forkjøpsretten gjeldende på vegne av forkjøpsberettigede skal
settes frem skriftlig for avhenderen og erververen av andelen, eller for eiendomsmegler eller
eventuelt fullmektig som har hatt ansvaret for salget.
3-4 Rettsovergang til nærstående
Forkjøpsretten kan ikke gjøres gjeldende når andelen overdras til ektefelle, til andelseierens eller
ektefellens slektning i rett opp- eller nedstigende linje, til fosterbarn som faktisk står i samme
stilling som livsarving, til søsken eller noen annen som de to siste årene har hørt til samme
husstand som den tidligere eieren, til person som har leid boligen i kraft av å være arbeidstaker
hos andelseier eller til person som har leid den bolig andelen nå er knyttet til av borettslaget.
Forkjøpsretten kan heller ikke gjøres gjeldende når andelen overføres på skifte etter separasjon
eller skilsmisse, eller når et husstandsmedlem overtar andelen etter bestemmelsene i
husstandsfellesskapslovens § 3.
4. Borett og overlating av bruk
4-1 Boretten
(1) Hver andel gir enerett til å bruke en bolig i borettslaget og rett til å bruke fellesarealene 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.
4-2 Overlating av bruk
(1) Andelseieren kan ikke uten godkjenning fra styret overlate bruken av boligen til andre. Med
styrets godkjenning kan andelseieren overlate bruken av hele boligen dersom:
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andelseieren selv eller en person som nevnt i borettslagslovens § 5-6 første ledd har bodd i
boligen i minst ett av de siste to årene. Andelseier kan i slike tilfeller overlate bruken av
hele boligen for opp til tre 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
husstandsfellesskapsloven.

Godkjenning kan i disse tilfellene bare nektes dersom brukerens forhold gir saklig grunn til det.
Godkjenning kan nektes dersom brukeren ikke kunne blitt andelseier.
(2) Har borettslaget ikke sendt svar på skriftlig søknad om godkjenning av bruker innen en måned
etter at søknaden har kommet frem til borettslaget, skal brukeren regnes som godkjent.
(3) Andelseier som bor i boligen selv, kan overlate bruken av deler av den til andre uten
godkjenning.
(4) Dersom flere eier en andel sammen, skal det regnes som overlating av bruk hvis én eller flere
av sameierne ikke bor i boligen.
(5) Overlating av bruken reduserer ikke andelseierens plikter overfor borettslaget.
(6) Borettslaget kan kreve kostnader forbundet med behandlingen og eventuell oppfølging av en
søknad om overlating av bruk dekket av andelseier, se pkt. 6-1 (3).
4-3 Bygningsmessige arbeider
(1) 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.
(2) Forandringer som skjer i strid med de til enhver tid gjeldende bygningsforskrifter og andre
offentlige bestemmelser, er ikke tillatt. Forandringer som berører bygningens eksteriør – herunder
oppsetting av private radio- og TV-antenner, markiser mv. - er ikke tillatt uten styrets forutgående
samtykke.
5. Vedlikehold
5-1 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 dører og vinduer innvendig, rør, sikringsskap fra og med
første hovedsikring/inntakssikring, ledninger med tilbehør, varmekabler, inventar, utstyr inklusive
vannklosett, varmtvannsbereder og vasker, apparater og innvendige flater. Våtrom må brukes og
vedlikeholdes slik at lekkasjer unngås.
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(2) Vedlikeholdet omfatter også nødvendige reparasjon og utskiftning av slikt som rør, sikringsskap
fra og med første hovedsikring/inntakssikring, ledninger med tilbehør, varmekabler, inventar,
utstyr inklusive slikt 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 innvendige avløpsledninger både
til og fra egen vannlås/sluk og fram til borettslagets felles-/hovedledning. Andelseier skal også
rense eventuelle sluk på veranda, balkong og lignende.
(4) Andelseieren er selv ansvarlig for at installasjon og oppbevaring av brann- og eksplosjonsfarlige
stoffer skjer i betryggende former og i henhold til gjeldende lover og forskrifter.
(5) Andelseieren skal holde boligen fri for insekter og skadedyr.
Ved mistanke om innsekter og skadedyr plikter andelseieren straks å melde fra skriftlig til
borettslaget.
(6) Vedlikeholdsplikten omfatter også utbedring av tilfeldig skade, herunder skade påført ved
innbrudd og uvær.
(7) Oppdager andelseieren skade i boligen som borettslaget er ansvarlig for å utbedre, plikter
andelseieren straks å melde fra skriftlig til borettslaget.
(8) Ny eier av andelen har plikt til å utføre vedlikehold medregnet reparasjon og utskifting i
boligen, selv om det skulle vært utført av den forrige andelseieren.
5-2 Borettslagets vedlikeholdsplikt
(1) Borettslaget skal holde bygninger og eiendommen for øvrig i forsvarlig stand så langt plikten
ikke ligger på andelseierne. Vedlikeholdsplikten omfatter også utvendig vedlikehold av vinduer.
(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
utskiftning av termoruter, og ytterdører til boligen og reparasjon eller utskiftning av tak, bjelkelag,
bærende veggkonstruksjoner, sluk og 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.
5-3 Utbedringsansvar og erstatning
(1) Fører en andelseiers mislighold til skade på borettslagets eiendom eller på annen andelseiers
bolig eller fastmontert inventar som naturlig hører boligen til, skal skaden utbedres av
borettslaget.
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2) Skade på innbo og løsøre skal utbedres av skadelidte andelseier. Borettslaget hefter ikke for
eventuelle skader på skadelidtes innbo og/eller løsøre.
(3) Borettslaget og skadelidte andelseiere kan kreve erstatning for tap som følger av at
andelseieren misligholder sine plikter, jf. borettslagslovens
§§ 5-13 og 5-15.
(4) Andelseier kan kreve erstatning for tap som følge av at borettslaget ikke oppfyller pliktene sine,
jf. borettslagslovens § 5-18.
6. Felleskostnader og pantesikkerhet
6-1 Felleskostnader
(1) Den enkelte andelseier er ansvarlig for felleskostnadene etter en nøkkel fastsatt ved stiftelsen
av borettslaget. Nøkkelen ligger fast og kan bare endres etter borettslagslovens § 5-19.
(2) Når særlige grunner taler for det, skal en kostnad likevel fordeles etter nytten for den enkelte
bolig eller etter forbruk.
(3) Borettslagets kostnader til behandling og eventuell oppfølging av søknad om overlating av bruk
betales av den andelseier som har søkt, se pkt. 4-2 (6).
6-2 Betaling av felleskostnader
(1) Felleskostnadene forfaller til betaling den 1. i hver måned. Borettslaget kan endre
felleskostnadene med én måneds skriftlig varsel.
(2) For felleskostnader som ikke blir betalt ved forfall, svarer andelseieren den til enhver tid
gjeldende forsinkelsesrente etter lov av 17. desember 1976 nr 100.
6-3 Borettslagets pantesikkerhet
For krav på dekning av felleskostnader og andre krav fra lagsforholdet har borettslaget en
lovbestemt panterett i andelen foran alle andre heftelser. Pantekravet er begrenset til en sum som
svarer til to ganger folketrygdens grunnbeløp på tidspunktet tvangsdekning besluttes gjennomført.
7. Mislighold, salgspålegg og fravikelse
7-1 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.
7-2 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 borettslaget rett til å kreve andelen solgt.
(2) Borettslaget kan kreve andelen solgt dersom andelseier melder seg ut av boligbyggelaget.
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7-3 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. Fravikelse kan tidligst kreves samtidig med pålegg om salg.
8. Styret og dets vedtak
8-1 Styret
(1) Borettslaget skal ha et styre som skal bestå av en styreleder og 4 andre medlemmer med
3 varamedlemmer.
(2) Funksjonstiden for styreleder er 1 år. De andre medlemmene er to år. Varamedlemmer velges
for ett år. Styremedlemmer og varamedlemmer kan gjenvelges.
(3) Styret skal velges av generalforsamlingen. Generalforsamlingen velger styreleder ved særskilt
valg. Styret skal velge nestleder blant sine medlemmer.
8-2 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.
8-3 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 borettslaget 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, eller av andelsbolig i borettslaget
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 borettslaget på mer enn fem prosent av de årlige felleskostnadene.
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8-4 Representasjon og fullmakt
Styrets leder og ett styremedlem representerer i fellesskap borettslaget utad og tegner dets navn.
9. Generalforsamlingen
9-1 Myndighet
Generalforsamlingen er øverste myndighet i borettslaget.
9-2 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, skriftlig krever det og
samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet.
9-3 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 åtte
og høyst tjue dager. Ekstraordinær generalforsamling kan om nødvendig kalles inn med kortere
varsel som likevel skal være på minst tre 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 disse skriftlig innen fristen i
1.ledd.
9-4 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
9-5 Møterett
Alle andelseiere har rett til å møte på generalforsamlingen med forslags, - tale- og stemmerett.
Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens husstand og eventuelle
leiere har rett til å være til stede og til å uttale seg.
9-6 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.
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9-7 Stemmerett og fullmakt
Hver andel gir rett til én stemme på generalforsamlingen. Andelseier som eier mer enn én andel
har likevel bare én stemme. For en andel med flere eiere kan det bare avgis én stemme.
Andelseier kan møte ved fullmektig på generalforsamlingen, men ingen kan være fullmektig for
mer enn én andelseier.
9-8 Vedtak på generalforsamlingen
(1) Foruten saker som nevnt i punkt 9-4 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) Ved stemmelikhet avgjøres saken ved loddtrekning.
10. Inhabilitet, taushetsplikt og mindretallsvern
10-1 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 borettslaget. Det samme gjelder avstemning om salgspålegg eller krav om
fravikelse etter borettslagslovens §§ 5-22 og 5-23.
10-2 Taushetsplikt
Tillitsvalgte, forretningsfører og ansatte i et borettslag har plikt til å bevare taushet overfor
uvedkommende om det de i forbindelse med virksomheten i borettslaget får vite om noens
personlige forhold. Dette gjelder ikke dersom ingen berettiget interesse tilsier taushet.
10-3 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 andelseiere eller borettslaget.
11. Vedtektsendringer og forholdet til borettslovene
11-1 Vedtektsendringer
(1) Endringer i borettslagets vedtekter kan bare besluttes av generalforsamlingen med minst to
tredjedeler av de avgitte stemmer.
(2) Følgende endringer av vedtektene kan ikke skje uten samtykke fra OBOS, jf. borettslagslovens §
7-12:
- vilkår for å være andelseier i borettslaget
- bestemmelse om forkjøpsrett til andel i borettslaget
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-

denne bestemmelse om godkjenning av vedtektsendringer

11-2 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 boligbyggelag av samme dato.

