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Kjære nabo!

Velkommen til Generalforsamling i Teisen Park Borettslag
Velkommen, fordi Generalforsamlingen er borettslagets øverste besluttende organ og det er her du har
din bestemmelsesrett.
Et synlig løft i 2014 var ny asfalt på en rekke gang- og stikkveier. Disse hadde sprekker og ujevn overflate
og var dårlig fundamentert. I tillegg har flere parkeringsplasser fått den samme standardhevingen.
For alles sikkerhet skiftet vi ut brannslukningsapparater tilhørende leilighetene. Apparatene bør vendes
opp ned en til to ganger pr år, så varer de lenger.
Styret håper det er synlig at vi kontinuerlig arbeider med parken vår og oppgraderer den. Her legger vi ned
betydelige ressurser både i tid og penger. Få borettslag har så store og fine uteområder som Teisen Park.
Les mer om vedlikeholdet i beretningen lenger bak.
Vi setter stor pris på den gode deltagelsen på dugnaden om våren. Det betyr at mange beboere bryr seg
om å ha det pent utenfor. Det er lettere for styret å bevilge penger til ny beplanting foran oppganger når
vi vet det blir tatt hånd om.
Pipene er vedlikeholdt innvendig på loft. Ikke så synlig for alle, men veldig nødvendig for å vedlikeholde
bygningsmassens kvalitet. Arbeidet fortsetter i 2015.
I 2014 fortsatte vi med utskiftning av vinduer og balkongdører. Dette er både kostnads- og tidkrevende.
Det kommer stadig etternølere og siste oppsamlingsheat gjennomføres våren 2015.
Økonomi og finans: Styret ønsker mest mulig vedlikehold for felleskostnadene. Det er derfor viktig at vi
har bundet våre lån i Husbanken på lave 1,78%.
Vaktmester og styret legger vekt på at Teisen Park skal være et pent, ryddig og et trivelig sted å være. Det
er derfor viktig at alle følger de reglene vi har for søppelhåndtering.
Vi setter pris på tilbakemeldinger, og oppfordrer beboere til å fortsette med gode innspill. Legg gjerne en
lapp i styrets postkasse i Prost Hallingsvei 1 eller send oss en e-post via styret@teisen.no
Jeg ber alle om å sette seg inn i årsberetningen for 2014. Generalforsamlingen er øverste myndighet i
borettslaget, det betyr deg som beboer. Derfor bør du møte.
Jeg takker for samarbeidet og alle gode tilbakemeldinger i 2014 og benytter anledningen til å ønske dere
alle en riktig god sommer.

Med vennlig hilsen
John Larssen /s/
Leder
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Til andelseierne i Teisen Park Borettslag
Velkommen til generalforsamling
Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. 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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Innkalling til generalforsamling
Ordinær generalforsamling i Teisen Park Borettslag
avholdes torsdag 21. mai 2015 kl. 18:30 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 2014
A. Årsberetning og regnskap for 2014
B. Disponering av årets resultat
3. GODTGJØRELSER
A. Styret
B. Andre godtgjørelser
4. INNKOMNE FORSLAG
A. Forslag fra styret om oppussing av utleielokalet 1.etg. til utleieleilighet for beboere
B. Forslag fra Anne Toven om eget lufteområde til hunder
C. Forslag fra Tore Legernes om egen hundepark
D. Forslag fra Trine Ananiassen og Vidar Andersen:
I.
Forslag om endringen av vedtektene om hundehold § 10
II.
Forsalg om endring av styrets sammensetning § 8
E. Forslag fra om oppheving av varmepumpeforbudet
F. Forslag fra Turid Lundby:
I.
Forslag om parsellhager
II.
Forslag om planting av blomster
III.
Forslag om gatekunst på vaskeriet
IV.
Forslag om bibliotek i telefonkiosken ved vaskeriet
V.
Forslag egen hjemmeside på Facebook for Teisen Park
G. Forslag fra Sondre Kåsa
I.
Forslag om å legge inn varme og evt. etterisolere kjelleren
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 26.3.2015

Styret i Teisen Park Borettslag
John Arne Larssen /s/

Irene Bruun /s/

Ermin Mehovic /s/
Tone Elin Liavaag /s/

Laila Nygård /s/
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ÅRSBERETNING FOR 2014
TILLITSVALGTE
Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært:

STYRET
Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem

John Arne Larssen
Irene Bruun
Tone Elin Liavaag
Laila Nygård

Styremedlem
Torstein Aanerud
Fratrådte styret sommeren 2014.
Nytt fungerende styremedlem
Varamedlem
Ermin Mehovic

Prost Hallings Vei 14
Karl Johan 58
Spektrumveien 3
Tvetenveien 15
Teisenveien 26

Prost Hallings Vei 12

VARAMEDLEMMER TIL STYRET
Varamedlem
Varamedlem

Kristin Bergundhaugen
Ermin Mehovic

Teisenveien 25
Prost Hallings Vei 12

DELEGERT TIL GENERALFORSAMLINGEN I OBOS
Delegert
Varadelegert

John Arne Larssen
Laila Nygård

Prost Hallingsvei 14
Tvetenveien 15

VALGKOMITEEN
Vidar Andersen
Morten Grimstad
Veselin Obradovic

Klosterheimveien 13
Klosterheimveien 20
Tvetenveien 15

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.

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 9-13
Prost Hallings Vei 1-2-3-4
Prost Hallings Vei 5 6-8
Regnbueveien 1-17
Teisenveien 20-26 23-27
Spektrumveien 1-2-3-4-5
Tvetenveien 15-25
Prost Hallings Vei 12-24
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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 2014.
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.
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STYRETS ARBEID
Siden forrige ordinære generalforsamling har styret avholdt:

13 styremøter hvor samtlige styremedlemmer har vært innkalt

3 møter/befaringer med Anleggsgartner Kristian Sørby ang. asfaltering av stikkveier

9 befaringer i forbindelse med utskiftning vinduer og balkongdører

2 befaringer vedr. småmaling av oppgangene

1 informasjonsskriv vedr oppussing av oppgangene

3 vaktmestermøter

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

1 HMS befaringer i borettslaget med vaktmester

9 Befaringer (Din Hage, beskjæring, trefelling, utvidelse p-plass, VVS, trappevask)

8 rundskriv er delt ut

9 informasjonsskriv har blitt hengt opp på oppslagskinnene i oppgangene

Representanter fra styret har vært til stede på styrerommet hver tirsdag fra
kl. 1800-1830 (lenger ved behov). Telefon til styrekontoret 22 65 13 46
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.
MILJØFORUM/MILJØ OG TRIVSEL
Teisen borettslag har i mange år engasjert seg sterkt for å skape et bedre oppveksts- og nærmiljø. Våren
2008 ble det etablert en samarbeidsgruppe mellom beboerne på Teisen og bydel Alna. I 2014 ble denne
gruppen et eget storvel, registrert i Brønnøysundregistrene. Miljøgruppa heter Grorudalsporten Storvel.
Området omfatter Ulven, Teisen Park, Teisen vest og Fjellhus. Borettslag, sameier, velforeninger, menighet,
idrettslag og korps sitter i ett felles styre. Groruddalsporten storvel er opprettet for å ivareta beboernes
interesser og vi jobber kontinuerlig med tiltak som er miljøforbedrende for vårt område. Storvellet har en
åpen gruppe på Facebook hvor du kan holde deg oppdatert på viktige saker under navnet Grorudalsporten.
Det har vært mange aktuelle saker det siste året, her en oppsummering av de viktigste.




Ny gangbru mellom Teisen og Ulven – dette arbeidet er i gang.
Ringveien i tunnel – forlengelse av E6/Manglerudtunnelen – i denne saken er nok avgjørelsen
lenger frem i tid, men folkemøter og høringsuttalelser har vært gjennomført og vi følger denne
saken nøye.
Etablering av et bussdeponi på Haraldrud/Ulven – noe som utvilsom vil tilføre området enda mer
tungtrafikk og forurensning. Her jobbes det meget aktivt for å forsøke å forhindre at dette blir
realitet.

Årets parkfest i Lunden vil bli arrangert 6. juni. Styret oppfordrer alle til å delta!
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VELFERDSTILTAK
Juletretenning 30. november
Tradisjonen tro ble Teisen Park juletreet tent første søndag i advent, 30. november. Bryn Skoles
Musikkorps spilte opp til gang rundt juletreet. Barna fikk julepose fra nissen, i år ny rekord, med 92
godteposer som ble utdelt barna. De voksne fikk servert gløgg og pepperkaker. Mange hadde tatt turen
bort for å være med på denne lille men hyggelige anledningen.
Juletrefest 11. januar 2015
Juletrefesten ble i år arrangert søndag 11. januar i gymsalen på Bryn Skole. Teisen Park borettslag
samarbeider med Fjellhus Hageby Vel om gjennomføringen. Alna Janitsjar sto som teknisk arrangør, og
hadde loddsalg og salg av kaker og kaffe underveis, i tillegg til at de spilte mange kjente og kjære
julesanger. Omkring 80 store og små deltok. Aktivitetsnivået blant barna var meget høyt, og alle så ut til å
kose seg. I år hadde vi gratis inngang, og barna fikk en bolle og en brus i tillegg til godtepose fra nissen.
Økonomisk støtte til nærmiljøet
Styret støtter nærmiljøet blant annet ved at Bryn Skoles Musikkorps og Alna Janitsjar mottar husleier som
premie i deres loddsalg til beboere i Teisen Park borettslag.
Medlemskap
Teisen Park Borettslag er medlem av Fjellhus Hageby Vel, Groruddalsporten Stor Vel og er støttemedlem i
Østmarkas Venner.
Naboklager
Styret mottar heldigvis få naboklager. Dette kan tyde på at de fleste tar hensyn til sine naboer og følger
husordensreglene. De få klagene som styret mottar blir behandlet seriøst og konfidensielt. Det meste blir
løst i minnelighet, eller etter en advarsel. Klager må signeres for at styret skal ta dem alvorlig. Det siste året
har vi dessverre hatt noen alvorlige klager, disse er meget tidkrevende og vanskelig å løse.
Vi oppfordrer beboere om å kontakte Politiet på tlf. 02800 ved husbråk, da sakene loggføres hos Politiet og
kan lettere følges opp i etterkant.
Styrets motto er: Bry deg om og ikke med naboen.
ASFALTERING AV STIKKVEIER OG GANGVEIER
I 2014 har styret gjennomført en oppgradering av flere stikk- og gangveier. Disse har vært dårlig
fundamentert fra gammelt av. Grunnet telehiv sprakk asfalten som skapte problemer ved pulverisering av
asfalten, hull, fremvekst av ugress og problemer for brøyting om vinteren. Nye stikk- og gangveier er:










Gangstikrysset mellom Prost Hallings vei 1 og 3 og Klosterheimveien 11 og 13.
Gangvei foran Klosterheimveien 16-18-20.
Gangsti fra Klosterheimveien 22 ned til lekeplass.
Gangvei foran Spektrumveien 3 ned forbi knekkebrødbanene til offentlig gangvei.
Gangvei/gjennomkjøring foran Prost Hallings vei 12-16 og Prost Hallings vei 18-22.
Innkjøringsvei til p-plasser Tvetenveien 19-25 (parkeringsfelt 4).
Stikkvei mellom Regnbueveien 17 og Prost Hallings vei 16.
Ny asfalt foran garasjer ved Tvetenveien 15-17.
Hull i asfalt ved garasjerekke i Prost Hallings vei utbedret.
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SKIFTE AV BRANNSULUKKINGSUTSTYR
For å opprettholde alles sikkerhet foretok vi skifte av alle pulverapparatene til hver leilighet. De gamle
hadde levd sin levetid på 10 år. For å opprettholde kvaliteten bør apparatene snus opp ned et par ganger
pr år. I tillegg har alle nå fått et lite skumapparat for bruk på kjøkkenet.
Utskifting av vinduer og balkongd ører ferdigstilles i 2015
I 2007 hadde styret fokus på utskiftning av dårlige vinduer og balkongdører hos beboere som hadde behov
for nye. En god del skader på vinduer og dører ble oppdaget da vi i 2006 malte disse utvendig. Prosjektet har
vært tidkrevende og lagt beslag på mye tid og ressurser. Utskiftninger har pågått i hele 2007 og 2008 og vi
antok å ferdigstille prosjektet første halvår 2009. Grunnet tilbakemeldinger fra nye andelseiere skulle
prosjektet ferdigstilles sommeren 2012 med etterslepet fra 2010 og 2011. Det har vist seg at mange
nyinnflyttede har oppdaget dårlige vinduer og nytt informasjonsskriv ble derfor sent ut i februar 2014 med
svarfrist 30.4. Prosjektet var ment avsluttet høsten 2014. Vi arbeider i skrivende stund med etterslep fra
2014 og de siste monteringene finner sted i første kvartal 2015. Borettslaget dekker fortsatt 75 % av
monteringskostnadene.
Snekkerne har i vært innom 33 leiligheter for å kontrollere og evt. reparere vindushengsler, låser, byttet
punkterte glassruter, etterisolert og montert nye tettingslister i 2014/2015.
Hjemmeside
Teisen Park Borettslags hjemmeside www.teisen.no ble aktivisert i 2006. Hensikt med hjemmesiden er å
kunne presentere fakta- og nyttig informasjon om borettslaget, og samtidig produsere nyhetsartikler og
oppdatere aktivitetskalenderen til enhver tid.
Vi oppfordre beboere/brukere til å komme med tips. Vi oppmuntrer lokale lag og foreninger i vårt
nærområde til å bruke vår aktivitetskalender, med informasjon som kan være til nytte for Teisen Park
beboeren. Ta kontakt med redaktøren.
”Oppslagtavle” på hjemmesiden er ment for beboeren, ved at dere kan legge inn kjøp/salg, ulike oppslag
etc.
PARKERING
De som ønsker parkeringsplass kan henvende seg til parkering@teisen.no med følgende informasjon: Navn,
adresse, leilighetsnummer og telefonnummer. Eller ta kontakt med styret i kontortiden, hver tirsdag fra kl.
1800-1830. 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 ønsket plass. Andre områder har færre
parkeringsplasser og venteliste kan forekomme.
De fleste beboere og besøkende respekterer og overholder reglene vi har for parkering i borettslaget vårt,
men det er også noen som tar seg til rette og parkerer i stikkveier eller parkerer uten parkeringstillatelse og
noen uten å betale for seg. Disse kan risikere å bli 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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UTBEDRING AV PARKERINGSPLASSER
Det har blitt foretatt befaringer og utredninger i forhold til ladestasjoner for El-biler. Styret jobber videre
med prosjektering av slike ladestasjoner og håper å få dette på plass i løpet av 2015-2016.
NYTT SØPPELANLEGG BLE SATT I DRIFT I 2013
Styret er meget tilfreds med at det nye anlegget ser ut til å fungere godt. Det er ryddig rundt
søppeldepotene, og mindre søppel som flyter på området. Styret ser dette som en vesentlig oppgradering,
slik at vi kan bære navnet Teisen Park borettslag med rette. Det er viktig at du fortsetter å kildesortere, dette
har betydning for størrelsen på renovasjonsavgiften. For større gjenstander har vi Rusken. Se avsnitt
nedenfor.
Rusken
I 16 år har Teisen Park Borettslag gjennomført rusken hver første onsdag i måneden, som er en service for
dets beboere. Vi minner om at alt søppel skal pakkes godt inn og at gjenstander må bæres ut og settes
utenfor inngangsdøren tidligst kvelden før.
Dette kan ikke kastes i forbindelse med Rusken:




Glass og metall skal kastes i glasscontainere.
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 har store mengder med avfall må sørge
for egen container og/eller bortkjøring.
Spesialavfall
Normalt må hver enkelt beboer besørge fjerning av spesialavfall og benytte seg av kommunens deponier
gjennom året. I forbindelse med storryddig av kjeller og loft under rusken i november og desember 2014,
valgte styre å leie inn ekstra mannskaper og ta ekstrakostnaden med å besørge for at «gjenglemte» hviteog brunevarer ble ryddet bort og fraktet til gjenvinningsstasjon.
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 på vår nettside. I 2014 ble dette gjennomført i uke 43 (fra 21. til 25. oktober).
Vedlikehold av INNVENDIGE pi per, TAK- OG GAVLVINDUER
Etter at piper og tak var ferdig vedlikeholdt utvendig i 2013 har vi i 2014 fortsatt med arbeid innvendig på
loftene. Det viste seg at 43 pipeløp bør slammes og males. 14 pipeløp har store sprekker og må utbedres
grundigere, fordi det kan sive røyk ut på loftet når det fyres. Fire takvinduer bør skiftes og 30 gavlvinduer
bør byttes. Arbeidet med pipene utføres tidlig vinter 2015. Vinduer er planlagt utført kommende sommer
eller høst. Du finner mer informasjon om dette på www.teisen.no
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ØKONOMI OG FINANS
Styret arbeider kontinuerlig med borettslagets økonomi, slik at vi får mest mulig vedlikehold ut av
felleskostnadene. Borettslaget har tre lån i Husbanken som alle har fastrente på 1,78%. Dette sparer oss
for flere hundretusen i rentekostnader pr år. Det fjerde lånet er i Handelsbanken og ble tatt opp i 2013 i
forbindelse med nye avfallsbrønner og skifte av vinduer. Dette ligger på 3,6% flytende rente.
Årlig vårdugnad
I 2015 avholdes dugnad den 4. og 5. mai fra kl. 17.30-20.00 der vår gartner vil være tilstede. Vi ønsker med
dette tiltaket å gi alle oppgangene mulighet til å få sine grønt-ønsker oppfylt.
Rundskriv
Styret sender regelmessig ut informasjon til alle beboere. Følg også med på www.teisen.no her er vi alltid
oppdatert.
Hundehold
Det er i utgangspunktet forbudt med hundehold i borettslaget. Styret gir dispensasjon i visse tilfeller og
husordensregler om hundehold må oppfylles. Vi gjør oppmerksom på at man plikter å søke om
hundehold. De som har hund uten tillatelse kan risikere å måtte flytte.
Husordensregler om dyrehold - det er ikke fritt frem for dyrehold
Borettslaget vil kunne godta hundehold dersom det er “gode grunner” og ikke til ulempe for øvrige beboere.
Førerhund eller politihund kan godtas dersom de 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 i det siste året dessverre observert at mange hundeeiere
(ikke alle bor i borettslaget) som lar hunden benytt våre plener som toalett.
Styret har eget søknadsskjema som skal benyttes av de som søker om hundehold. www.teisen.no/(NYTTIG
INFO / Nedlastninger / Hundehold)
Pr mars 2015 er det gitt tillatelse til å ha hund i 24 oppganger / Totalt 33 hunder
Prost Hallings vei 2, 4, 5, 6, 8 og 22.
Klosterheimveien 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 20, 22 og 26.
Spektrumveien 1, 2 og 4.
Regnbueveien 5, 13, 15 og 17.
Teisenveien 22.
Vakthold
Securitas patruljerer vårt område to ganger pr døgn, 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. Alarm er på utenom arbeidstid.
Alarm til vaskeriet går på utenom åpningstidene. Sørg derfor å være ute av vaskeriet innen det stenger.
INNGÅTTE AVTALER / KONTRAKTER med status
To nye avtaler og forlengelse av med Din Hage, borettslagets gartner
Vi har inngått en ny tre års avtale med gartnerfirmaet Din Hage, for perioden 2013-2015
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Følgende blir utført
Vinter: Beskjæring av trær og busker.
Vår: Beskjæring av sarte busker og roser, planting av løk i bed som alltid skal være standsmessige. Gartner
vil være tilstede og gå befaring i forbindelse med dugnaden i mai 2015.
Sommer: Kontrollere og sørge for at hoved-blomsterbed er friskt og fritt for ugress og søppel. Alle hovedblomsterbed og tønner vannes og skal være rikelig beplantet med sesongens blomster. Sommerblomstene
og roser blir kontinuerlig trimmet og knipes for avblomstrede blomster. Alle hekkene beskjæres
kontinuerlig, minimum 3 ganger i vekstsesongen. Alle vintergrønne planter kontrolleres og beskjæres.
Høst: Kontroll av at bed i grønt arealene er friskt og fritt for utgått plantemateriale, ugress og søppel. Bed
plantes med lyng og vår blomstrende løk settes. Alle planter som er blødere (lønn, bjerk, stein- frukt)
kontrolleres og beskjæres fagmessig.
Avtale om årlig vedlikehold av gavel-blomsterbed og tønne-avtale
Din Hage har totalansvaret for alt vedlikehold, som vanning, luking, gjødsling, plantevern etc. i borettslaget.
Blomsterbedene skal være velfylte med blomsterløk og sommerblomster. Kasser som står ute hele året
beplantes med løk, sommerblomster og lyng. Tønner som ønskes beplantet av beboere etter den årlige
dugnaden blir velfylte etter beboernes ønsker.
Fra januar 2013 har vi en 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. Disse krever vedlikehold, beskjæring og ettersyn. Plan for vedlikehold,
beskjæring-, felle- og ny beplanting 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.
Fra 2014 vil Din Hage foreta årlig beskjæring, tynne, kolle og felle trær i henhold til planene. Der det er
nødvendig med felling vil det bli plantet inn ny vegetasjon.
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. Avtalen med Frode Gran
sikrer oss at vi ikke står uten brøyting i helgene.
Utleie 1. etasje
Teisen Idrettsforening har sagt opp sitt leieforhold fra 1.4.2015. Styret i Teisen Park leier ut lokalet til Teisen
gård barnehage frem til juni 2015. Styret har fremmet forslag til bruksområde for lokalet i 1. etasje til
generalforsmalingen 2015.

12

Teisen Park Borettslag

Utleielokalet
Styret administrerer utleie. Vi hadde utleie i gjennomsnitt to ganger pr uke hele året. Utleielokalet har
blitt meget populært etter oppussingen i 2011. Nytt gulv, nye vegger, toaletter og fremfor alt et nytt
moderne kjøkken har gjort susen. Vi har fått et hyggeligere og et mer representativt lokale som også er
tilpasset funksjonshemmede.
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 en leietaker pr helg.
Vaskeriet
Nytt vaskeri ble satt i drift i begynnelsen av februar 2010.
 Alle beboere som vil ha ”vaskekort” må kvittere dette ut hos styret eller hos vaktmester. Kortet har kr
200,- i administrasjonsgebyr og kr 200,- i vasketid (altså en kostnad på kr 400,- første gang).
 Kortet må kvitteres ut på styrekontoret tirsdager mellom kl. 18.00 og 18.30 eller hos vaktmester
onsdager kl. 10.00 til 10.30.
 Det er montert egen kortleser på vaskeriet. Denne benyttes til betaling av vask og tørk, samt til å
reservere vasketimer.
 Kortet kan lades opp i en annen automat, som også er montert i vaskeriet. Denne har seddel og
myntinnkast og man lader så mye eller lite en vil.
 Kortet vil også være nøkkelkort til vaskeriet. Døren vil alltid være låst, og alle som vil inn må ha et
vaskekort.
 Utenom åpningstiden er det alarm.
VVS
Generelt vedlikehold av badet er beboers ansvar. Husk! Alltid å ha lufteluken på badet åpen, dette for å
sikre god utluftning og forebygge for fuktskader. De som dusjer rett på vegg uten smøremembran og fils,
hefter selv for eventuelle fuktskader i vegg og underliggende tak.
Ved utskiftning av varmtvannsbereder, støtter borettslaget med kr. 1000,-. Kvittering medbringes til styret
og refusjon vil bli gitt.
PLANER FREMOVER
Utvendig/Innvendig bygg

Grøntområder

Bygningsmasse

Knekkebrødbanen fotballbane el lekeplass?
Vei/Parkering/Garasje

- Sykkelparkering i fellesrom (oppheng
monteres)

Legging av ny asfalt i stikkveier

- Grunnmur, males 2015

Parkering - utvidelse/oppgradering

- Utskiftning av utgangsdører blokk

Miljø tiltak

- Gjennomgang av VVS-beredere

Elbil parkering

Balkong

Renovasjon

- Maling av stålkonstruksjon

Håndtering av spesialavfall

- Rengjøring av balkonger/utsiden
Maskin/utstyr Vaktmester
-Vurdering kjøp ny Wille 455B i 2016/2017
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KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2014
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 2015.
Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2014 er satt opp under denne
forutsetning.
INNTEKTER
Driftsinntekter i 2014 var til sammen kr 18 618 395.
For andre inntekter se note 3 i regnskapet.
KOSTNADER
Driftskostnadene i 2014 var til sammen kr 14 995 696.
RESULTAT
Årets resultat på kr 2 901 003 fremkommer i resultatregnskapet og foreslås overført til egenkapital.
DISPONIBLE MIDLER
Borettslagets disponible midler er en vesentlig størrelse knyttet til borettslagets økonomi og utgjorde pr.
31.12.2014 kr 1 410 140.
For øvrig vises det til de enkelte tallene i resultatregnskapet, balansen og notene.
Styret er ikke kjent med hendelser etter 31.12.2014 som påvirker regnskapet i vesentlig grad.

Sektordiagrammet viser kostnadsfordelingen i 2014.

Kabel-TV
8,57%

Pers.kost/styreh.
9,15%

Avdrag
18,32%
Finanskostnader
4,18%

Div. honorarer
2,54%
Drift og vedlikehold
26,70%

Avskrivninger
1,50%
Medlemskontingent
0,56%
Energi / fyring
0,81%

Andre driftskost.
7,33%

Trappevask
3,64%

Forsikring
2,96%

Komm.avg
11,90%

Vaskeri
0,91%

P-plasser
0,92%
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KOMMENTARER TIL BUDSJETT FOR 2015
Til orientering for generalforsamlingen legger styret fram budsjettet for 2015.
Tallene er vist som egen kolonne til høyre i resultatoppstillingen.
I posten drift og vedlikehold er det beregnet kr 4 261 000 til større vedlikehold som omfatter vedlikehold
av piper, maling av grunnmur og asfaltering.
Kommunale avgifter i Oslo kommune
Vann- og avløpsavgiften øker med 22 %, mens renovasjonsavgiften øker med 12,5 %. Feieravgiften forblir
uendret.
Energikostnader
Energikostnadene har historisk sett vært variable og vanskelige å anslå. I tråd med estimater fra aktuelle
leverandører har styret budsjettert med samme energikostnader som for 2014.
Forsikring
Forsikringspremien for 2015 har økt med kr 5 581. Premieendringen reflekterer byggekostnadsindeksen
som har økt med 6,6 %, samt forsikringsselskapets individuelle prisjustering basert på skadehistorikken i
Teisen Park Borettslag.
Lån
Borettslaget har lån 4 lån.
Husbanken låne nr. 11406694. Annuitet, 1,7 % rente, halvårlig forfall.
Husbanken låne nr. 11406697. Annuitet, 1,7 % rente, halvårlig forfall.
Husbanken låne nr. 11461203. Annuitet, 1,7 % rente, halvårlig forfall.
Handelsbanken, låne nr. 9492.70.19358. Annuitet, 3,7 % rente, månedlig forfall.
(Gjeldende rente pr. 31.12.2014).
Innskuddsrente i OBOS-banken (pr. 1.1.2015)
Driftskonto
Sparekonto

0,35 %
2,40 %

Forretningsførerhonorar
Forretningsførerhonoraret er redusert med kr 21 789 eks. MVA fra 1.1.2015. Fra samme dato har
myndighetene innført merverdiavgift på forretningsførsel.
Innføring av merverdiavgift forklarer økningen i forretningsførerhonoraret totalt sett.
Medlemskontingenten til OBOS er kr 200 pr. andelsleilighet for 2015.
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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
2015.
Driften i 2015 forutsetter verken nye låneopptak eller økning av felleskostnadene.
For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet.

Oslo 26.3.2015
Styret i Teisen Park Borettslag
John Arne Larssen /s/

Irene Bruun /s/

Ermin Mehovic /s/
Tone Elin Liavaag /s/

Laila Nygård /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
forskriften 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
A. DISP. MIDLER PR. 01.01.
B. ENDRING I DISP. MIDLER:
Årets resultat (se resultatregnskapet)
Tilbakeføring av avskrivning
Fradrag for gjennomført påkostninger
Tillegg salgssum anleggsmidler
Fradrag kjøpesum anleggsmidler
Tillegg for nye langsiktige lån
Fradrag for avdrag på langsiktige 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.

19
19
19
22
22

Regnskap
2014
1 736 290

Regnskap
2013
-2 277 772

Budsjett
2014
1 736 290

Budsjett
2015
1 410 140

2 901 002
286 970
3 469 043
0
-3 469 043
0
-3 514 122
-326 150

1 771 611
93 781
-3 469 043
2
-225 000
9 113 519
-3 270 808
4 014 062

5 741 999
0
0
0
0
0
-3 393 690
2 348 309

4 411 000
0
0
0
0
0
-3 461 000
950 000

1 410 140

1 736 290

4 084 599

2 360 140

4 725 899
-3 315 759
1 410 140

4 960 114
-3 223 824
1 736 290
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53 - TEISEN PARK BORETTSLAG
RESULTATREGNSKAP
Regnskap
2014

Regnskap
2013

Budsjett
2014

Budsjett
2015

18 050 730
40 900
317 950
149 000
0
59 815
18 618 395

17 350 876
54 980
323 100
141 200
26 998
35 400
17 932 554

18 343 000
55 000
320 000
140 000
0
35 000
18 893 000

18 698 000
55 000
300 000
150 000
0
50 000
19 253 000

-1 335 421
-420 000
-286 970
-18 313
-91 000
-290 516
-87 235
-108 200
-5 120 670
-567 053
-2 281 306
-175 255
-176 615
-134 323
-698 912
-154 734
-1 642 680
-1 406 494
-14 995 696

-1 453 352
-420 000
-93 781
-14 125
-101 000
-280 692
-143 485
-107 700
-5 453 516
-561 472
-2 173 958
-131 465
-58 545
-61 338
-1 159 989
-142 079
-1 613 281
-1 399 014
-15 368 793

-1 480 000
-420 000
0
-13 000
-100 000
-291 000
-100 000
-108 000
-3 793 000
-568 000
-2 288 000
-150 000
-250 000
-100 000
-600 000
-120 000
-1 630 000
-1 030 000
-13 041 000

-1 523 000
-420 000
0
-13 000
-100 000
-336 000
-150 000
-108 000
-4 261 000
-625 000
-2 690 000
-150 000
-100 000
-100 000
-670 000
-130 000
-1 710 000
-1 050 000
-14 136 000

3 622 699

2 563 761

5 852 000

5 117 000

80 194
-801 890
-721 697

53 158
-845 307
-792 150

50 000
-865 000
-815 000

10 000
-716 000
-706 000

ÅRSRESULTAT

2 901 002

1 771 611

5 037 000

4 411 000

Overføringer:
Til opptjent egenkapital

2 901 002

Note
DRIFTSINNTEKTER:
Innkrevde felleskostnader
Vaskeri
Parkering
Lokaler
Salg anleggsmidler
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

2
10
11
12
3

4
5
19
6

7
8
9
10
11
12

13

DRIFTSRESULTAT
FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER:
Finansinntekter
Finanskostnader
RES. FINANSINNT. /-KOSTNADER

14
15

19

20
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53 - TEISEN PARK BORETTSLAG
BALANSE

EIENDELER
ANLEGGSMIDLER
Bygninger
Rehabilitering
Tomt
Andre varige driftsmidler
Langsiktige fordringer (depositum garasjer)
SUM ANLEGGSMIDLER

Note

2014

2013

16
17, 18

88 215 270
0
5 305 107
3 445 615
20 000
96 985 992

88 215 270
3 469 043
5 305 107
263 542
20 000
97 272 962

12 894
761 974
574 884
731 429
2 644 718
4 725 899
101 711 891

23 402
630 933
0
238 616
4 067 163
4 960 114
102 233 076

53 700
65 458 296
65 511 996

53 700
62 557 294
62 610 994

31 062 536
1 809 600
12 000
32 884 136

34 576 658
1 809 600
12 000
36 398 258

1 784 287
0
123 941
135 680
1 144 847
127 004
3 315 759
101 711 891

1 659 390
48 657
104 898
156 953
1 113 851
140 075
3 223 824
102 233 076

76 165 600
0

76 165 600
0

19
20

OMLØPSMIDLER
Kundefordringer
Kortsiktige fordringer
Driftskonto i OBOS-banken
Innestående i andre banker
Sparekonto i OBOS-banken
SUM OMLØPSMIDLER
SUM EIENDELER

21

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

22
23
24

KORTSIKTIG GJELD
Leverandørgjeld
Kassekreditt (avsluttet)
Skyldig til offentlige myndigheter
Påløpte renter
Påløpte avdrag
Annen kortsiktig gjeld
SUM KORTSIKTIG GJELD
SUM EGENKAPITAL OG GJELD

25

26

Pantstillelse
Garantiansvar

27

20

21
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Oslo 26.3.2015
Styret i Teisen Park Borettslag
John Arne Larssen /s/

Irene Bruun /s/

Ermin Mehovic /s/
Tone Elin Liavaag /s/

Laila Nygård /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
OBOS-konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DNB som er opprettet i henhold til
Skattebetalingsloven § 5-12. Forskuddstrekk blir overført til nevnte konto ved utbetaling av
styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser.
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NOTE: 2
INNKREVDE FELLESKOSTNADER
Felleskostnader
Tjenesteleilighet, forretningslokale
Utvendig maling 2006
Nedbetaling dører/vinduer
Overført til note 8 nedbetaling vinduer/dører
Trappevask
TV
SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER

16 815 832
152 022
150
425 849
-425 849
645 400
445 326
18 058 730

REDUKSJON GRUNNET TOMME LEIEFORHOLD
Lokaler
SUM TOTALE INNKREVDE FELLESKOSTNADER

-8 000
18 050 730

NOTE: 3
ANDRE INNTEKTER
Leie Teisen Barnehage
Teisen Garasjelag
SUM ANDRE INNTEKTER

10 000
49 815
526 765

NOTE: 4
PERSONALKOSTNADER
Ordinær lønn, fast ansatte
Overtid
Annen lønn, ikke feriepenger
Lønn rengjøringshjelp
Lønnskostnader til fordeling
Påløpte feriepenger
Garasje
Tjenesteleilighet
Naturalytelser speilkonto
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Yrkesskadeforsikring
Refusjon sykepenger
Arbeidsklær
SUM PERSONALKOSTNADER
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.

-917 992
-41 476
-5 000
-21 400
48 632
-127 004
-9 600
-27 636
37 236
-238 589
-16 796
-3 874
4 980
-16 902
-1 335 421

NOTE: 5
STYREHONORAR
Honorar til styret gjelder for perioden 2013/2014, og er på kr 420 000.
I tillegg har styret fått dekket bevertning for kr 31 250, jf. note 13. Beløpet inkluderer også innkjøp til
dugnad, adventsfest, juletrefest og vaktmesters årlige leverandørjulebord.
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NOTE: 6
REVISJONSHONORAR
Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr 18 313.
NOTE: 7
KONSULENTHONORAR
Juridisk bistand
OBOS
Haavind AS
SUM KONSULENTHONORAR

-19 724
-60 011
-7 500
-87 235

NOTE: 8
DRIFT OG VEDLIKEHOLD
UTSKIFTNING AV VINDUER, BALKONGDØRER
Vinduer, dører
-955 490
Nedbetaling vinduer, dører
785 363
SUM STØRRE BYGNINGSMESSIGE VEDLIKEHOLD
-170 127
Drift/vedlikehold bygninger
-688 106
Drift/vedlikehold VVS
-15 621
Drift/vedlikehold elektro
-83 055
Drift/vedlikehold utvendig anlegg
-2 112 700
Drift/vedlikehold fellesanlegg
-1 617 219
Drift/vedlikehold brannsikring
-304 627
Kostnader leiligheter, lokaler
-74 055
Egenandel forsikring
-42 000
Kostnader dugnader
-13 161
SUM LØPENDE DRIFT OG VEDLIKEHOLD
-4 950 543
SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD
-5 120 670
Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse
avbygningene.
NOTE: 9
KOMMUNALE AVGIFTER
Vann- og avløpsavgift
Feieavgift
Renovasjonsavgift
SUM KOMMUNALE AVGIFTER

-1 383 858
-85 090
-812 359
-2 281 306

NOTE: 10
VASKERI
Vaskeriinntekter

40 900

KOSTNADER VASKERI
Driftskostnader
Lønninger
Elektrisk energi
SUM KOSTNADER VASKERI
SUM VASKERI

-27 414
-48 632
-99 209
-175 255
-134 355
23
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NOTE: 11
PARKERINGSPLASSER
Inntekter

317 950

KOSTNADER PARKERINGSPLASSER
Driftskostnader
SUM KOSTNADER PARKERINGSPLASS
SUM PARKERINGSPLASSER

-176 615
-176 615
141 335

NOTE: 12
UTLEIELOKALER
Inntekter

149 000

KOSTNADER UTLEIELOKALE
Driftskostnader
Renhold
SUM KOSTNADER
SUM UTLEIELOKALER

-67 358
-66 965
-134 323
14 677

NOTE: 13
ANDRE DRIFTSKOSTNADER
Lokalleie
Container
Skadedyrsarbeid
Leie av feiemaskin
Telefon-/kontormaskiner
Driftsmateriell
Lyspærer og sikringer
Storsøppel, Rusken (bemanning)
Vakthold
Snørydding
HMS-modul, Tinglysningsgebyr, OTP
Kontor- og datarekvisita
Trykksaker
Møter, kurs, oppdateringer mv.
Andre kostnader tillitsvalgte
Andre kontorkostnader
Telefon/bredbånd
Porto
Drivstoff maskiner
Vedlikehold maskiner
Forsikringer/avgifter maskiner
Reisekostnader
Gaver
Bank- og kortgebyr
Velferdskostnader
SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER

-9 161
-291 399
-9 816
-24 975
-9 858
-21 423
-21 627
-69 023
-210 555
-33 572
-7 697
-30 071
-91 301
-2 700
-31 250
-12 549
-25 019
-37 173
-52 129
-179 415
-3 462
-1 561
-1 100
-1 599
-228 059
-1 406 494
24
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NOTE: 14
FINANSINNTEKTER
Renter av driftskonto i OBOS-banken
Renter av sparekonto i OBOS-banken
Renter bank
SUM FINANSINNTEKTER

2 042
77 555
597
80 194

NOTE: 15
FINANSKOSTNADER
Renter på lån i Handelsbanken
Renter Husbanken lån 1
Renter Husbanken lån 2
Renter Husbanken lån 3
Gebyr på lån i Handelsbanken
Gebyr på lån i Husbanken
Renter på leverandørgjeld
Renter og provisjon kassekreditt
SUM FINANSKOSTNADER

-363 436
-87 839
-103 361
-223 464
-1 080
-180
-38
-22 492
-801 890

NOTE: 16
BYGNINGER
Kostpris/Bokført verdi 1958
Oppskrevet 1972

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.
NOTE: 17
REHABILITERING AVFALLSBRØNNER
Prosjektledelse
Administrasjon
Steinbakken Entreprenør AS
Aktivering 2014, se note 19
SUM REHABILITERING AVFALLSBRØNNER

247 703
8 300
3 213 041
-3 469 043
0

NOTE: 18
REHABILITERING VINDUER/DØRER
Prosjektledelse
Andre konsulent honorar
Administrasjon
Vinduer/dører
Rehabiliteringskostnader før refusjoner

3 405
9 545
8 300
3 188 202
3 209 452
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Refusjoner
Netto rehabiliteringskostnader

-2 542 047
667 406

Kostnadsføring 2013
Kostnadsføring 2014
SUM REHABILITERING VINDUER/DØRER

-497 279
-170 127
0

NOTE: 19
VARIGE DRIFTSMIDLER
Vitra City, traktor med rotorklipper
Tilgang 2006
Tilgang 2007
Avskrevet tidligere

425 000
72 500
-497 499
1

Fliskutter
Tilgang 1988
Avskrevet tidligere

35 424
-35 423
1

Gressklipper
Tilgang 2013
Avskrevet tidligere
Avskrevet i år

225 000
-32 143
-32 143
160 714

Høytrykkvasker
Tilgang 2006
Avskrevet tidligere

87 588
-87 587
1

Løvsuger
Tilgang 1997
Avskrevet tidligere

13 161
-13 160
1

Vikplog 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
Tilgang 2002
Avskrevet tidligere

723 242
-723 241
1

Vaskemaskin
26
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Tilgang 1995
Kassert 2012
Tilgang 1998
Tilgang 2006
Tilgang 2007
Tilgang 2008
Tilgang 2010
Avskrevet tidligere
Avskrevet i år

61 500
-61 500
49 991
21 400
85 125
149 796
41 369
-329 951
-5 910
11 820

Vaskemaskin nr. 2
Kostpris
Avskrevet tidligere
Avskrevet i år

123 534
-70 589
-17 647
35 298

Avfallsanlegg
Tilgang 2014
Avskrevet i år

3 469 043
-231 270
3 237 773

Inventar
Tilgang 1999
Avskrevet tidligere

20 603
-20 602
1

Vaskerianlegg
Tilgang 1997
Avskrevet tidligere

34 188
-34 187

SUM VARIGE DRIFTSMIDLER

1
3 445 615

SUM ÅRETS AVSKRIVNINGER

-286 970

NOTE: 20
LANGSIKTIGE FORDRINGER
Teisen Garasjelag, depositum 2 garasjeplasser
SUM LANGSIKTIGE FORDRINGER

20 000
20 000

NOTE: 21
KORTSIKTIGE FORDRINGER
Fordringer/håndkasse for ansatte/tillitsvalgte
17 500
Skattetrekk overført OBOS
69 324
Andre forskuddsbetalte kostnader (blir kostnadsført i 2015)
675 150
SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER
761 974
Posten "Andre forskuddsbetalte kostnader" inkluderer mottatte, ikke betalte fakturaer som vedrører
2015, med motpost i leverandørgjeld. Utbetaling vil skje i 2015.
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NOTE: 22
PANTE- OG GJELDSBREVLÅN
Handelsbanken
Lånet er et annuitetslån med flytende rente.
Rentesatsen pr. 31.12.14 var 3,35 %. Løpetiden er 15 år.
Opprinnelig 2013
Nedbetalt tidligere
Nedbetalt i år

-10 750 000
179 519
560 044
-10 010 437

Husbanken 1
Lånet er et annuitetslån med fastrenteavtale frem til 01.07.2016.
Rentesatsen pr. 31.12.14 var 1,79 %. Løpetiden er 30 år.
Opprinnelig 1995
Nedbetalt tidligere
Nedbetalt i år

-18 306 000
13 004 097
1 122 661
-4 179 242

Husbanken 2
Lånet er et annuitetslån med fastrenteavtale frem til 01.07.2016.
Rentesatsen pr. 31.12.14 var 1,79 %. Løpetiden er 23 år.
Opprinnelig 1995
Nedbetalt tidligere
Nedbetalt i år

-21 044 000
14 949 099
1 289 804
-4 805 097

Husbanken 3
Lånet er et annuitetslån med fastrenteavtale frem til 01.07.2016.
Rentesatsen pr. 31.12.14 var 1,79 %. Løpetiden er 30 år.
Opprinnelig 2003
Nedbetalt tidligere
Nedbetalt i år

-15 000 000
2 390 627
541 613
-12 067 760
-31 062 536

SUM PANTE- OG GJELDSBREVLÅN
NOTE: 23
BORETTSINNSKUDD
Opprinnelig 1953
Øket tidligere
SUM BORETTSINNSKUDD

-1 808 000
-1 600
-1 809 600

NOTE: 24
ANNEN LANGSIKTIG GJELD
Depositum Teisen IF, lokaler 1. etg
Innskudd feiebod
SUM ANNEN LANGSIKTIG GJELD

-6 000
-6 000
-12 000
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NOTE: 25
SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER
Forskuddstrekk
Skyldig arbeidsgiveravgift
SUM SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER

-69 324
-54 617
-123 941

NOTE: 26
ANNEN KORTSIKTIG GJELD
Feriepenger
SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD

-127 004
-127 004

NOTE: 27
PANTSTILLELSE
Av anleggets bokførte gjeld er følgende sikret ved pant:
Borettsinnskudd
Pantelån
Påløpte avdrag
TOTALT

1 809 600
31 062 536
1 144 847
34 016 983

Eiendommen som er stillet som sikkerhet hadde pr. 31.12.2014 følgende bokførte verdi:
Bygninger
Tomt
TOTALT

88 215 270
5 305 107
93 520 377
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FORSLAG TIL GENERALFORSAMLINGEN:
A. FORSLAG OM OPPUSSING AV UTELEIELOKALET 1. ETG. TIL GJESTELEILIGHET FOR
BEBOERE.
Deler av underetasjen i vaskeribygningen er ledig. Her leide tidligere Teisen IF, og siste år barnehagen på
Teisen Gård. Nå står dette lokalet tomt. Styret har mottatt forslag fra Turid Lundby om å etablere
gjesteleilighet. Styret mener dette er positivt, men vil likevel gjøre dette til vårt forslag fordi det må legges
til noen økonomiske vurderinger. Turid Lundby skal få æren.
Med gjesteleilighet menes en leilighet som beboer kan leie ved behov for ekstra sengeplass ved besøk fra
familie og venner. Kun korttidsleie; dager/maks en uke. (f.eks.). Styret mener dette er et sosialt og godt
tiltak.
Det er imidlertid knyttet en del kostnader til dette. Lokalet fremstår i dag ikke som en leilighet og trenger
vesentlig oppgradering for å kunne fungere. Vesentlige ombygginger vil være kjøkken og bad. Prosjektet er
ikke priset, men styret kan av erfaring anslå at det vil koste 800.000,- til en million. I likhet med utleielokalet
vil vi aldri tjene dette inn igjen. Vi må se på dette som et velferdsgode.
Styret vil gjerne høre generalforsamlingens mening om dette.
Styrets innstilling:
Styret mener forslaget er godt. Leilighetene er små og hvor man ikke alltid har plass til å huse familie og
venner. Dette forslaget vil være et positivt velferdsgode for beboerne. Derimot kreves det administrasjon
for drift, utleie og renhold. Styret velger å stille krav til at det nedfelles en egen administrasjonsgruppe som
er uavhengig av styret.
Forslag til vedtak:
Dersom generalforsamlingen bifaller kostnadsforslag oppad til kr 1 000 000, støtter styret forslaget.
Forutsetningen er at det nedfelles en administrasjonsgruppe som kan være med i prosjektstyringsgruppen
fra oppstartsfasen.
Til orientering: Forslaget skal avstemmes med 2/3 flertall av de frammøtte andelseierne.

B. FORSLAG FRA ANNE TOVE, SPEKTRUMVEIEN 2 OM EGET OMRÅDE TIL HUNDER .
«Hei!
Jeg har et forslag til årets generalforsamling:
Flere hundeeiere i borettslaget ønsker et inngjerdet område hvor man kan slippe hundene i forbindelse med
trening og lek. For eksempel på gressområdet mellom Spektrumveien og gangveien, vis-à-vis
knekkebrødbanen.
Et lite avgrenset sted hvor vi kan slippe hundene med god samvittighet vil ikke bare gagne oss, men også
resterende beboere som ønsker å nyte gressplenene i fred. Konstruksjonen trenger ikke bli kostbar, et enkelt
nettinggjerde satt opp av noen nevenyttige folk skulle antagelig være tilstrekkelig.
Med vennlig hilsen
Anne Toven, Spektrumveien 2=»
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C. FORSLAG FRA TORE LEGERNES, PROST HALLINGSVEI 22:
I.

Forslag om endringen av vedtektene om hundehold § 10

Vi er mange hundeeiere i Teisen Park Borettslag. Vi møter hverandre daglig på lufteturer og har snakket
mye om hvor mye det hadde betydd for oss å få laget en hundepark på Teisen. Vi er mange som mener at
dette hadde vært fordelaktig for oss, hundene våre og alle andre beboere i området. Dette fordi fordelene
av å ha hunder i en slik park er mange. Man får hunder som i større grad er sosialisert med andre hunder,
som reduserer bjeffing og aggressivitet mellom hunder når de møtes på tur. De får utløp for energi og blir
derfor roligere. En hundepark er i meget stor grad en sosial møteplass for mange, ikke bare for hunder og
hundeeiere. Det er en utmerket plattform for mennesker som ikke har hund til å bli bedre kjent med dyrene
under frie, men kontrollerte former.
Vi ønsker å gjerde inn et område med to porter som svinger innover slik at ingen hunder kan stikke av.
Gjerdet burde være ca. 160 cm høyt. Et skilt som lett forklarer reglene (åpningstid, eget ansvar, skikk og
bruk o.l.).
Motstandere av dette forslaget vil nok hevde at det kan bli mye støy, men det kan enkelt kontrolleres med
åpningstider som er aksepterte av alle.
Styrets innstilling:
Styret velger å se på disse sakene under ett. En av styrets viktigste oppgaver er å jobbe for fellesskapet. Ved
å avsette et område til en bestemt gruppe finnet styret lite formålstjenelig og ekskluderende. Dersom dette
forslaget vedtas, er det i strid med borettslagets vedtekter jf. 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. I tillegg berører dette forslaget vedtektenes § 8-3,
punkt 2 del 1: (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.

Forslag til vedtak:
Styret støtter ikke forslaget.
Til orientering: Forslaget skal avstemmes med 2/3 flertall av de frammøtte andelseierne.
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D. FORSLAG FRA TRINE ANANIASSEN OG VIDAR ANDERSEN, KLOSTERHEIMVEIEN
13.
I.

FORSLAG OM ENDRINGEN AV VEDTEKTENE OM HUNDEHOLD § 10

«Vi kommer med følgende forslag til generalforsamlingen:
Da det i alle år har vært uklart om reglene for dyrehold i vårt borettslag, ber vi styret om å komme med
klargjørende regler for dyrehold til generalforsamlingen. Det finnes både høyesterettsdom og
lagmannsrettsdom som gir eiere av dyr medhold i at det er lov å ha dyrehold i borettslag. Styret har selv
sagt at det ikke finnes lovhjemmel for å nekte en beboer å anskaffe seg for eksempel en hund.
Hvis ikke blir vårt forslag at § 10 endres til følgende: Dyrehold i Teisen Park borettslag er tillatt».
Styrets innstilling:
Styret vil gjerne presisere at dette omhandler borettslagets husordensregler og ikke vedtekter. Styret har
full forståelse for at dette forslaget kommer opp, da det kan fremstå som at reglene er uklare. Styret
opplever utfordringer med håndhevelse av § 10 i husordensreglene siden flere beboere med hund velger
og ikke søke om hundehold. Dette er de gjeldende regler:
§ 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.
Forslag til vedtak:

Styret støtter ikke forslaget. Vi tar forslaget til etterretning og vil for framtiden etterleve § 10 i
husordensreglene som er vedtatt av generalforsamlingen.
Til orientering: Forslaget skal avstemmes med 2/3 flertall av de frammøtte andelseierne.

II.

FORSALG OM ENDRING AV STYRETS SAMMENSETNING § 8

«Vi vil også komme med følgende forslag til generalforsamlingen:
For å være valgbar til styret i Teisen Park borettslag må vedkommende bo i borettslaget. Hvis det ikke er
mulig blant borettslagets 537 andelseiere å finne kandidater til styret, kan eksterne styremedlemmer bli
foreslått.
Vidar Andersen og Trine Ananiassen»
Styrets innstilling:
Dette er strengere enn hva som kreves av Borettslagsloven § 8-2, 3. Det er lite formålstjenelig å utelukke
eksterne kandidater til styret i borettslagets vedtekter.
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Forslag til vedtak:
Styret mener forslaget bør forkastes.
Til orientering: Forslaget skal avstemmes med 2/3 flertall av de frammøtte andelseierne.

I.

Forslag om oppheving av varmepumpeforbudet

Etter initiativ fra en nabo, ønsker jeg også at vi skal oppheve forbudet mot varmepumper. Jeg forstår at
dette har blitt foreslått og nedstemt tidligere, så dette er nok en sak som man skal argumentere godt for,
noe jeg tenker å gjøre. Jeg skal presentere dette kort nå.
-varmepumper reduserer energiforbruket og sparer miljøet. Ikke bare får man mer varme ut av samme
energiforbruk enn ved elektrisk oppvarming, man sparer også miljøet siden man kan fyre mindre i peisen.
Det sies at man kan spare opptil 50% av energiforbruket man bruker til oppvarming i vinterhalvåret (dette
varier selvfølgelig fra modell til modell).
- varmepumper øker kvaliteten på inneluften i meget stor grad. Luften i leiligheten resirkuleres inne i filteret
og blir dermed renset. Panasonic sier deres modeller med Nanoe-G teknologi fjerner 99% av alle luftbårne
mugg, virus og bakterier. Dette skaper et innemiljø som for allergikere spesielt, men som for alle nesten er
umulig å gjenskape uten dyrt luftreningsutstyr.
- varmepumper er også airconditionanlegg. I sommer ble det i flere leiligheter målt temperaturer som for
mange var utålelige. Butikkene i Oslo gikk tomme for vifter og aircondition og mange på Østlandet fikk
store problemer i varmen. Med en varmepumpe har man alltid full kontroll på innetemperaturen, hele året
rundt.
- varmepumper kan reguleres fra smarttelefoner og nettbrett fra hvor man er og man har slik full kontroll
på maksimal utnyttelse av energiforbruket. De kan programmeres til å skru ned effekten på nattestid for å
redusere støy.
- et viktig punkt som mange glemmer er at innedelen sirkulerer luften i leiligheten, og man får da veldig mye
større effekt av de eksisterende varmekildene.
Et alternativ verdt å ta med seg er at varmepumper kan seriekobles. Dette krever sterkere motorer, men
man kommer da unna med færre utemotorer og kan på denne måten redusere støy. Et eksempel her kan
være en pr oppgang, men dette krever selvfølgelig at alle i oppgangen er enige. Noe som kan være en
utfordring.
ENOVA gir støtte til hushold, borettslag og sameier som ønsker mer energieffektive leiligheter. De kan
hjelpe med å finne det beste alternativet for hvert enkelt borettslag. Les mer om dette på enova.no
Styrets innstilling:
Montering av varmepumpe i blokk medfører en utredning før det kan vurderes som en konkret sak. En del
av forarbeidet inkluderer blant annet en søknad til Plan- og Bygningsetaten om fasadeendring. Det må
godkjennes før borettslaget kan gå videre meddette prosjektet. Kostnaden til denne utredningen er
estimert til ca. kr. 750 000.
Forslag til vedtak:
Styret støtter ikke forslaget.
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E. FORSLAG FRA TURID LUNDBY, SPEKTRUMVEIEN 4.
I.

Lage parsellhager på Teisen Park.

II.

Gartneren må plante blomster som biene/humlene vil ha.

III.

Få en gatekunstner til å dekorere Vaskeriet utvendig. Jeg tror, kunst i hverdagen er bra,

IV.

Lage bibliotek i telefonkiosken som står nedenfor Vaskeriet.

V.

Teisen Park må lage en egen hjemmeside på Facebook.

Med vennlig hilsen
Turid Lundby

Styrets innstilling:
I.

Lage parsellhager på Teisen Park.
Styret stiller seg positive til forslaget. Det er allerede utarbeidet forslag og befaring med Din Hage.
Parsellhagen ønskes lagt til området mellom Prost Hallings vei 2 og Prost Hallings vei 4. I tillegg har man
planlagt for 6-8 parseller på 8 m2. Egen vannpunkt vil bli etablert med låsbart skjul til redskaper.

Forslag til vedtak:
Styret støtter forslaget.
II.
Gartneren må plante blomster som biene/humlene vil ha.
Forslag til vedtak:
Styret støtter forslaget.
III.
Få en gatekunstner til å dekorere Vaskeriet utvendig. Jeg tror, kunst i hverdagen er bra,
Forslag til vedtak:
Styret støtter forslaget under visse forutsetninger. Det må igangsettes en arbeidsgruppe uavhengig av
styret som utlyser en konkurranse på dekorering av vaskeribygningen. Borettslaget skal stemme over de
innkomne forslagene via nettsidene.
IV.
Lage bibliotek i telefonkiosken som står nedenfor Vaskeriet.
Forslag til vedtak:
Styret støtter forslaget.
V.
Teisen Park må lage en egen hjemmeside på Facebook.
Forslag til vedtak:
Styret støtter forslaget om å opprette en Facebookside.
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F. FORSLAG FRA SONDRE KÅSA, REGNBUEVEIEN 15
Forslag om å legge inn varme og eventuelt etterisolere kjeller
Fremmer forslag om å legge til varme i kjeller, da det er relativt gulvkaldt i første etasje. Dette merkes
spesielt for oss med småbarn, og ikke minst på strømregningen. Vi bruker energi på å varme opp som igjen
de boligene over nyter godt av.
Har også skjønt at det er snakk om å bytte ut vinduer og isolere bedre på loft, dette bør også vurderes i
kjeller.
Det finnes ulike løsninger for varme og isolering. Vi bør innhente mer info. fra fagpersonell.
Mvh Sondre Kåsa
Styrets innstilling:
Styret er kjent med problemet. Denne merkostnaden er hensyntatt i eierbrøken som igjen definerer hva
som kreves inn av felleskostnader for beboere i 1. etg.
Forslag til vedtak:
Styret vil foreta en utredning og vil komme opp med alternative forslag og kostnadsbilde som vil
presenteres ved neste generalforsamling.
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VALGKOMITEEN INNSTILLER FØLGENDE PERSONER:
A. Som leder foreslås:
Navn: John Larssen

Adresse: Prost Hallingsvei 14

B. Styremedlemmer som ikke er på valg:
Navn: Laila Nygård

Adresse: Tvetenveien 15

Navn: Tone Liavaag

Adresse: Spektrumveien 3

Som styremedlemmer foreslås:
Navn: Ermin Mehovic

Adresse: Prost Hallingsvei 12

Navn: Irene Bruun

Adresse: Karl Johan 58, 2335 Stange

C. Som varamedlemmer foreslås:
1. Navn: Kristoffer Schau Ekstrøm

Adresse: Teisenveien 26

2. Navn: Tore Legernes

Adresse: Prost Hallingsvei 22

3. Navn: Vidar Andersen

Adresse: Klosterheimveien 13

D. Som delegert til OBOS generalforsamling foreslås:
Navn: John Larssen

Adresse: Prost Hallingsvei 14

Som vara for delegert til OBOS generalforsamling foreslås:
Navn: Laila Nygård

Adresse: Tvetenveien 15

E. Som valgkomité foreslås:
Navn: Veselin Obradovic

Adresse: Tvetenveien 15

Navn: Morten Grimstad

Adresse: Klosterheimveien 20

Dato 25.3.2015
I valgkomiteen for Teisen Park Borettslag
For valgkomiteen Morten Grimstad
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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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UTLEIEVIKLÅR FOR VELFERDSLOKALET
PROST HALLINGS VEI 1, 2. ETASJE

Prost Hallings vei 1, 0666 Oslo
Kontortid: Tirsdager kl. 1800 -1830
www.teisenpark.no / T: 22 65 13 46

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)
Helg (kun en leietager pr helg)

Priser for EKSTERNE
500,- Mandag-torsdag (1 dag)
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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UTLEIEVIKLÅR FOR VELFERDSLOKALET
PROST HALLINGS VEI 1, 2. ETASJE

Borettslaget (signatur)

Prost Hallings vei 1, 0666 Oslo
Kontortid: Tirsdager kl. 1800 -1830
www.teisenpark.no / T: 22 65 13 46

_______________________________

SJEKKLISTE TILBAKELEVERING AV LOKALET
Leietager er ansvarlig for å tilbakelevere lokalet rent og ryddig. Sjekkliste under benyttes for kontroll og gjennomgås i
felleskap med Inger Martinsen eller en representant fra styret.

Støvsuger og rengjøringsaker finner man i høyskapet på kjøkkenet, samt i skapet under
vasken/kjøkkenbenk.
Område

Kryss av
for utført

Gulv/gang

Alle gulv i lokalet skal vaskes, og svarte merker fjernes. Gulvet
i gangen utenfor skal også vaskes. Matter støvsuges.

Vegger
Vinduskarmer
Kjøkkenbenker
Bord og stoler

Fjerne merker og vask over der det har blitt sølt.
Vaskes over.
Vaskes over og fjerne matrester/søl.
Vaskes - både bordplate og ben, samt gulv under bord.
Rengjør stoler som har vært brukt.

Salong
Oppvaskmaskin

Salong støvsuges, gulv under salong skal også vaskes.
Oppvaskmaskinen skal etter endt bruk tømmes for vann og
fjerne evt. matrester. Se bruksanvisning på vegg.

Komfyr
Kjøleskap og fryser
Skuffer og skap
Toaletter/søppelbøtte
Servanter
Speil
Brukte kluter
Søppel
Inngangsparti

Rengjøres både inn- og utvendig.
Tømmes og rengjøres både inn- og utvendig.
Tørkes over og flekker fjernes.
Toaletter vaskes, søppel kastes og ny pose settes på plass.
Vaskes.
Vaskes (egen speilvask står i skapet på kjøkkenet).
Skylles godt og henges i vaskebøtta i kjøkkenskapet.
Kastes i søppeldunker utenfor lokalet.
Sjekk området at det ser bra ut og fjern søppel.

Andre observasjoner du ønsker å meddele styret?

Ting som blir stående igjen og som ikke tilhører lokalet vil bli kastet.
Sjekkliste med underskrift leveres sammen med nøklene.
Dato: __________________________

Underskrift leietager: __________________________________________
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Prost Hallings vei 1, 0666 Oslo
Telefon: 22 65 13 46
www.teisenpark.no
Kontortid tirsdager kl. 1800-1820

SØKNAD OM HUNDEHOLD
Søkers navn:

Leil.nr.

Adresse:

Tlf privat:

Begrunnelse for anskaffelse av hund:

Mobil:
Hunderase:

Husordensreglene for Teisen Park Borettslag er de gjeldene regler i borettslaget. Styret i Teisen Park Borettslag krever godkjennelse fra
alle øvrige beboere i oppgangen, før en eventuell innvilgelse om hundehold kan gis. Se gjeldene § herunder.
§ 9 Ro, orden og dyrehold
Dyrehold på borettslagets eiendom 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.

Styret i Teisen Borettslag krever skriftlig søknad om dyrehold. 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 hunderegister.

Beboere i (ADR) _______________________________________ 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:

___________________ Dato:
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REGLER FOR DYREHOLD I TEISEN PARK BORETTSLAG
Vedtatt på hundemøte 28.01.2002

JEG ERKLÆRER AT JEG SKAL FØLGE REGLENE NEDENFOR
A. DET ER TILLATT MED HUND ELLER INNEKATT.
B. DEN SOM SKAL ANSKAFFE HUND MÅ UNDERTEGNE DYREHOLDSERKLÆRING OG SENDE DENNE TIL STYRET FOR GODKJENNING
FØR HUND ANSKAFFES.
C. JEG VIL TIL ENHVER TID OVERHOLDE REGLER OG INSTRUKSER VEDRØRENDE DYREHOLD VEDTATT AV TEISEN BORETTSLAGS
GENERALFORSAMLING.
D. MIN HUND SKAL FØRES I BÅND INNENFOR TEISEN BORETTSLAGS OMRÅDE.
E. JEG ER KJENT MED GJELDENE POLITIVEDTEKTER VEDRØRENDE HUNDEHOLD OG REGLENE FOR BÅNDTVAG.
F. JEG ER ANSVARPLIKTIG OG ERSTATNINGSPLIKTIG FOR ENHVER SKADE SOM MIN HUND ELLER KATT MÅTTE PÅFØRE
BORETTSLAGETS EIENDOM.
G. JEG SKAL FJERNE MITT DYRS EKSKREMENTER ETTERLATT PÅ BORETTSLAGETS OMRÅDE.
H. JEG SKAL FJERNE MITT DYR FRA BORETTSLAGET HVIS DET KOMMER BERETTIGED KLAGER FRA NABOER.
I. JEG MÅ, SÅ LENGE JEG HAR HUND, VÆRE MEDLEM AV TEISEN HUNDEKLUBB, SÅ LENGE DENNE EKSISTERER.
J. JEG VIL IKKE DRIVE AVL ELLER OPPDRETT AV DYR I MIN LEILIGHET.
K. VI ANBEFALER AT HUND OG HUNDEEIER BØR GJENNOMFØRE DRESSURKURS INNEN ÅTTE- 8-MÅNEDER ETTER ANSKAFFELSEN.
L. DEN SOM LUFTER HUND, SKAL ALLTID HA FULL KONTROLL OVER DYRET OG ALDRI VÆRE UNDER 12 ÅR.
M. BEBOERE SOM PGA. MISLIGHOLD HAR MISTET RETTIGHETEN TIL Å HA DYR, VIL FOR ETTERTIDEN IKKE FÅ NY GODKJENNELSE
FOR ANSKAFFELSE AV DYR.
N. BRUDD PÅ DISSE REGLER BETRAKTES SOM MISLIGHOLD AV HUSLEIEKONTRAKTEN
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Te isen P ar k B o ret tsl ag A/ L
Prost Hallings vei 1, 0666 Oslo
Telefon: 22 65 13 46
www.teisenpark.no
Kontortid tirsdager kl. 1800-1820

A V T A L E O M LE I E A V PA R K E RI N G S P LA S S I T EI S E N P A R K B OR E T T S LA G
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).
1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-39-41-43-4547-49-51
Følgende uker vaskes det fra inngangsdører og opp til 2. etasje
2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-38-40-42-4446-48-50-52
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Orientering om borettslagets drift
STYRET
Styret har kontor i Prost Hallings vei 1 med 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.
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.
VAKTMESTERTJENESTE
Vaktmestrene Geir Morten Kleftås og Svein Kåre Eggebø ivaretar den daglige drift og det løpende
vedlikeholdet i borettslaget, i henhold til stillingsbeskrivelse. Edvin Bruun fungerer som vaktmestervikar i
forbindelse med ferieavvikling. Vaktmesterkontoret har adresse Prost Hallings vei 1 og er åpent onsdager
mellom kl. 10.00 og kl. 10.30. Vaktmester kan også kontaktes på telefon 22 64 20 58. I tillegg kan beskjed
legges til vaktmesterpostkassen i Prost Hallings vei 1 eller via vaktmester@teisen.no. Unngå å ringe utenom
ordinær arbeidstid.
PARKERING
Borettslaget har p.t. 307 parkeringsplasser som leies ut etter ventelister. Dersom du ønsker p-plass, ta
kontakt med styret i kontortiden eller gå inn på www.teisen.no og last ned parkeringsavtalen (ligger under
NYTTIG/INFO/Praktisk Info / Parkering) som kan legges i styrets postkasse utenfor Prost Hallings vei 1.
Dersom du ikke har mulighet for å laste ned over nettet, kom innom styrets kontortid hver tirsdag mellom
kl 1800 – 1830 i Prost Hallings vei 1.
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 (ligger under NYTTIG/INFO/Praktisk Info / Garasjer). Ønsker du å stå på venteliste
for garasje kan du legg en lapp i styrets postkasse eller stikke innom på tirsdager i styrets kontortid. Vi gjør
oppmerksom på at det er lang ventetid.
NØKLER/SKILT
Nøkler kan bestilles hos vaktmester eller styret og må betales av den enkelte.
Skilt til postkasse bestilles hos Skiltservice/Stansefabrikken, se www.teisen.no/(NYTTIGInfo/ Praktisk
Info/Ringetablå og postkasseskilt) for bestillingsskjema, eventuelt 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
VASKERI
Fellesvaskeriet er i Prost Hallings vei 1 og skal brukes i henhold til gjeldende regler.
Vaskeriet er åpent mandag-fredag kl 0700 – 2300 og lørdager fra kl 0700 – 1500.
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Beboere kan avhente ”vaskekort” hos styret eller hos vaktmester. Kortet koster 400 første gang, hvorav kr
200 er vasketid og kr 200 administrasjonsgebyr.
Kortet må 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
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 skadeomfanget 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.
Markering av ringetablå
Ved Generalforsamling i 2005 ble det vedtatt en ny husordensregel om merking av ringetablå og
postkasseskilt. Gjeldende paragraf er Husordensregel § 6.
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 leilighetsnummer. Man kan også bestille
programmering av navn via vaktmester@teisen.no
GET-TV
Vår kollektivtale med Get gir mulighet for valg av inntil 40 kanaler. 20 kanaler får du automatisk, de neste 20
kan du velge selv. Velger du ikke noe får du automatisk 10 av de mest populære i tillegg til de 20. Altså totalt
30 kanaler. Du kan selv velge 10 til. Valg kan bare gjøres på www.get.no. Du logger deg inn med ditt
abonnementsnummer. Du kan til enhver tid velge å endre de 20 valgfrie kanalene blant 85 tilgjengelige
kanaler.
Alle beboere fikk i september 2014 mulighet til å skifte til Get box mikro som er den nyeste dekoderen. Har du
ikke benyttet denne anledningen kan du gjøre det ved å henvende deg til kundesenteret på telefon 02123.
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GET-BREDBÅND
FRITT LEVERT ER ABONNEMENTET KOLLEKTIV (2 OLD) MED EN HASTIGHET 2/1 MBPS
Tidligere var betegnelsen på hastighet kbps, som betyr kilobytes pr sekund. Nå er benevnelsen Mbps. Det
går 1000 Kbps i en Mbps.
Du kan kjøpe deg opp i hastighet etter følgende satser:
Velg abonnement Hastighet Mbps
Pris pr måned
Small
10/2
164, Medium
30/5
284, Large
70/5
34, X-large
120/10
704, XXLarge
200/10
2264,-

Veil. pris
359,479,579,899,2459,-

Brannsikringsutstyr
I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn skal alle boliger ha minst en 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 kontrollere at
utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette til styret.
HMS
Internkontroll innebærer at borettslaget er pålagt å risikovurdere, 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 det 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.
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.
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 forkjøpsrett, kan melde
seg direkte via OBOS annonsen på www.obos.no.
Ved spørsmål om forkjøpsretten kan du henvende deg til OBOS på telefon 02333.
Avtale om leveranse av elektrisk kraft
OBOS har fremforhandlet en kraftavtale med LOS på vegne av boligselskapene forvaltet av OBOS.
Borettslaget er tilsluttet avtalen med kraftleveranse til borettslagenes fellesanlegg.
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Energimerking
Ved salg eller utleie av boliger skal det utarbeides en energiattest. På www.energimerking.no kan
andelseieren utarbeide energiattest for sin bolig.
Større vedlikehold og rehabilitering
2014
2013
2012 – 2013
2012
2012
2011 - 2012
2011 - 2012
2011 - 2012
2011 - 2012
2010
2010
2009
2007 - 2010
2007 - 2009
2006 - 2009

2006 - 2007

2005 - 2006

2004 - 2005
2003
2002
2002 - 2003

2001 - 2002
1997 - 2005

Oppgradering/grunndarbeid/asfaltering av stikkveier, småveier og gangveier.
Nedgravde søppelbrønner
Utbedring av tak og tetting av piper
Rensing av alle vertikale luftekanaler
Opparbeidelse av 14 nye parkeringsplasser
Rehabilitering og maling av oppganger/terrasso rens gulver
Ny postkasser til alle andelseiere
Vinduer skiftet i oppgangene
Felling av trær
Oppgradering av vaskeriet.
Oppussing av utleielokalet.
Beising, oppgradering støyskjerm mot Teisenveien.
Utskiftning 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 brannslukningsapparatene.
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
Beising av alle søppelhusene og tørkebåsene
Utskifting av VVS-røropplegg i alle oppgangene
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