
 

 

 

Til andelseierne i Casinetto Borettslag 
 
Velkommen til generalforsamling, mandag 11. juni 2018 kl. 18:00 i Skøyen kirke. 
 
Innkallingen inneholder borettslagets årsrapport og regnskap for 2017. 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 Casinetto 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. 
 
 

 

HER FÅR DU TAK I: 
 

Styret 
Legg ett brev i postkassen i Gustav Vigelands Vei 38, eller send en mail. 
E-post: styret@casinetto.no 
Hjemmeside: www.casinettoborettslag.no 
 
Vaktmester 
Telefon: 480 88 634 
E-post: styret@casinetto.no eller post@boligassist.no 
 
Før du ringer: Har du sjekket om dette heftet gir svar på det du lurer på? 

mailto:styret@casinetto.no
http://www.casinettoborettslag.no/
mailto:styret@casinetto.no
mailto:post@boligassist.no
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Innkalling til generalforsamling  

Ordinær generalforsamling i Casinetto Borettslag avholdes 
mandag 11. juni 2018 kl. 18:00 i Skøyen kirke.

 
 
Til behandling foreligger: 
 
1. KONSTITUERING 

A) Valg av møteleder  
B) Godkjenning av de stemmeberettigede  
C) Valg av en til å føre protokoll og minst en andelseier som protokollvitne 
D) Godkjenning av møteinnkallingen  

 
2. ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP FOR 2017 

A) Årsrapport og regnskap for 2017 
B) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 

 
3. GODTGJØRELSER  

A) Styret 
 
4. INNKOMNE FORSLAG 

A) Blomster i trappeoppgangene  
B) Endring i husordensreglene pkt. 2 A 
C) Orienteringssak vedrørende utbygging av Gustav Vigelands vei 24 
D) Orienteringssak vedrørende uttreden av SVS og etablering av ny 

renovasjonsløsning 
E) Orienteringssak vedrørende installasjon av El-bil anlegg 

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(e) med vara til OBOS’ generalforsamling for 1 år 
E) Valg av valgkomité for 1 år 

 
 
 
 

Oslo, 07.03.2018 
Styret i Casinetto Borettslag 

 
Henning Hoel /s/          Kirsti Camerer /s/ 

 
Patriq Backlund /s/          Baard Ove Haakensen /s/          Per-Håkon Mosserud /s/ 
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ÅRSRAPPORT FOR 2017 
 
Tillitsvalgte 
Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: 
 
Styret 
Leder Henning Hoel Hans Nordahls Gate 96 A 
Nestleder Kirsti Camerer Gustav Vigelands Vei 36 
Styremedlem Patriq Backlund Prinsessealleen 19 
Styremedlem Baard Ove Haakensen Gustav Vigelands Vei 36 
Styremedlem Per-Håkon Mosserud Gustav Vigelands Vei 34 
 

Varamedlem Svein Arne Flaate Gustav Vigelands Vei 30 
Varamedlem Jostein Kvittem Prinsessealleen 19 
 
Delegert til generalforsamlingen i OBOS 
Delegert 
Kirsti Camerer Gustav Vigelands Vei 36 
 

Varadelegert 
Baard Ove Haakensen Gustav Vigelands Vei 36 
 
Valgkomiteen 
Christin Arnesen Prinsessealleen 17 
Johannes Storvik Gustav Vigelands Vei 46 
Andreas Tveitereid Gustav Vigelands Vei 44 
John Vigrestad Gustav Vigelands Vei 32 
 
Styrets medlemmer består i dag av 4 menn og 1 kvinne. Borettslaget sørger for at det ikke 
forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. 
 
Generelle opplysninger om Casinetto Borettslag 
Borettslaget består av 298 andelsleiligheter.   
Casinetto Borettslag er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjons-
nummer 948305720, og ligger i bydel Ullern i Oslo kommune med følgende adresse: 
 

Gustav Vigelands Vei 26-54 
Prinsessealleen 13-23 
 

Gårds- og bruksnummer: 
3    494/496 
 
Første innflytting skjedde i 1983. Tomten, kjøpt i 1986 er på 42 581 m2. 
 
Borettslaget består av 297 leiligheter i totalt 13 bygg, plassert mellom høye trær øst for 
Skøyen Hovedgård og Den engelske park. 
Boligområdet består av tre tun: 

- Nedre tun (syd) med adresse Prinsessealléen 13-23, 0276 Oslo 
- Midtre tun med adresse Gustav Vigelands vei 26-40, 0274 Oslo 
- Øvre tun (nord) med adresse Gustav Vigelands vei 42-54, 0274 Oslo 
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Leilighetene er forskjellige både av størrelse og utseende; her er 2, 3, 4 og 5-roms 
leiligheter over ett eller to plan. I GV 54, hvor det er installert heis, er 10 av leilighetene 
bygget for bevegelseshemmede. Casinetto sykehjem og omsorgsboliger, GV 50/52, eies 
av Casinetto borettslag. 
 
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.  
 
Casinetto Borettslag har en ansatt; administrasjonssekretær i 80 % stilling. Det har ikke 
vært skader eller ulykker i borettslaget i 2017. 
 
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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Omsatte leiligheter i 2017   
   
2-roms leiligheter: 3 leiligheter omsatt 
 
Areal Kjøpesum Kjøpesum + fellesgjeld 
65,5 Kr 7 500 000 Kr 7 523 000 
50,3 Kr 5 050 000 Kr 5 069 000 
56,6 Kr 4 300 000 Kr 4 321 000 
   
Gjennomsnitt Kr 5 616 667 Kr 5 637 667 

   
3-roms leiligheter: 6 leiligheter omsatt 
   
Areal Kjøpesum Kjøpesum + fellesgjeld 
93,7 Kr 6 300 000 Kr 6 327 000 
93,7 Kr 6 200 000 Kr 6 225 000 
93,7 Kr 6 250 000 Kr 6 276 000 
93,7 Kr 8 500 000 Kr 8 525 000 
93,7 Kr 8 350 000 Kr 8 375 000 
89,2 Kr 6 500 000 Kr 6 525 000 
   
Gjennomsnitt Kr 7 016 667 Kr 7 042 167 

   
4-roms leiligheter: 5 leiligheter omsatt 
   
Areal Kjøpesum Kjøpesum + fellesgjeld 
96 Kr 7 525 000 Kr 7 553 000 
96 Kr 6 000 000 Kr 6 028 000 
96 Kr 7 400 000 Kr 7 428 000 
93,2 Kr 6 750 000 Kr 6 776 000 
96 Kr 7 200 000 Kr 7 227 000 
   
Gjennomsnitt Kr 6 975 000 Kr 7 002 400 
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KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2017 
 
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 årsrapportens punkt om budsjett for 2018. 
 
Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2017 er satt opp under 
denne forutsetning. 
 
Inntekter 
Driftsinntekter i 2017 var til sammen kr 18 718 252,-. 
Dette er kr 568 252,- høyere enn budsjettert og skyldes i hovedsak etterfakturering av 
Oslo kommune (Omsorgsbygg) for tidligere felleskostnader. 
Andre inntekter består i hovedsak av etterfakturering av felleskostnader til Oslo kommune 
(Omsorgsbygg). Se note 2 for mer opplysninger. 
 
Kostnader 
Driftskostnadene i 2017 var til sammen kr 16 123 401,-. 
Dette er kr 1 491 599 lavere enn budsjettert og skyldes i hovedsak at det var satt av 
penger til nytt avfallssystem, men dette ble ikke startet opp i 2017. 
 
Resultat  
Årets resultat på kr 2 368 642,- fremkommer i resultatregnskapet og foreslås overført til 
egenkapital. 
 
Disponible midler 
Borettslagets disponible midler (omløpsmidler fratrukket kortsikt gjeld) var pr 31.12.2017 kr 
3 847 364,- og viser borettslagets likviditet. De disponible midlene bør til enhver tid være 
positive, som en del av forutsetningene for videre drift.  
 
Neste års budsjett er nærmere omtalt under avsnittet «Kommentarer til budsjett for 2018».  
 
For øvrig vises det til de enkelte tallene i resultatregnskapet, balansen og notene.  
Styret er ikke kjent med hendelser etter 31.12.2017 som påvirker regnskapet i vesentlig 
grad. 
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KOMMENTARER TIL BUDSJETT FOR 2018 
 
Til orientering for generalforsamlingen legger styret fram budsjettet for 2018. 
Tallene er vist i kolonnen til høyre i resultatregnskapet. 
 
Drift og vedlikehold 
I posten drift og vedlikehold er det blant annet beregnet kostnader til etablering av nytt 
avfallssystem. 
 
Kommunale avgifter i Oslo kommune 
Forslag til budsjett for Oslo Kommune ble lagt frem 27. september. Der ble det foreslått en 
økning på 10 % for renovasjon og 5 % for vann og avløp og dette ble lagt til grunn i 
budsjettet. Vi har ikke regnet med økning i feiegebyr. Eiendomsskatten følger egne satser. 
 
Energikostnader 
I tråd med estimater fra aktuelle leverandører har styret budsjettert med samme 
energikostnader som for 2017. 
 
Forsikring 
Forsikringspremien for 2018 har økt med kr 20 899,-. Premieendringen er en følge av 
indeksjustering på bygninger på 1,8 % fra 1. januar, samt forsikringsselskapets individuelle 
prisjustering basert på skadehistorikken i Casinetto Borettslag. 
 
Lån 
Casinetto Borettslag hadde to lån i EIKA med 2,3 % rente pr. 31.12.2017. Disse er nå 
overført til Handelsbanken der borettslaget nå har et samlet annuitetslån på 12,5 millioner 
kroner og en flytende rente på 2 %. Lånet er ferdig nedbetalt i 2033. 
 
I regnskapet står opplysninger om låneforholdene pr. 31.12.2017. Det er derfor ikke øvrige 
opplysninger om det nye lånet i Handelsbanken i regnskapet. 
 
Innskuddsrente i OBOS-banken (pr. 1.1.2018) 
Driftskonto 0,15 % p.a. 
Sparekonto 0,65 % p.a. 
 
Forretningsførerhonorar 
Forretningsførerhonoraret for 2018 øker med kr 4 888,- eks. mva. iht. brev sendt styret 
den 29. november 2017.  
 
Medlemskontingenten til OBOS er kr 200 pr. andelsleilighet for 2018. 
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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 2018. 
 
Driften i 2018 forutsetter en økning av felleskostnadene på 5 % fra 01.01.2018. I tillegg ser 
styret at det er nødvendig å ta opp lån for å dekke de planlagte drifts- og 
vedlikeholdsoppgavene i forbindelse med etableringen av nytt avfallssystem og innfrielse 
av borettslagets andel av felleslånet i Skøyen Vest Søppelsug Sameie. 
 
For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet.  
 
SAMEIET SKØYEN VEST SØPPELSUG 
Borettslaget er medeier i Skøyen Vest Søppelsug Sameie. Til orientering er 
resultatregnskap og balanse for nevnte sameie pr. 31.12.2017 satt inn bakerst i 
årsrapporten. De som ønsker ytterligere informasjon om sameiet, kan henvende seg til 
forretningsfører for å få utlevert sameiets årsrapport og regnskap.  

  



 
  
 
 

  

 
 

 
 

PricewaterhouseCoopers AS, Postboks 748 Sentrum, NO-0106 Oslo 

T: 02316, org. no.: 987 009 713 MVA, www.pwc.no 
Statsautoriserte revisorer, medlemmer av Den norske Revisorforening og autorisert regnskapsførerselskap 

 

 

Til Generalforsamlingen i Casinetto Borettslag  

Uavhengig revisors beretning 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon 

Vi har revidert borettslaget Casinettos årsregnskap som viser et overskudd på kr 2 368 642. 
Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2017, resultatregnskap og oppstilling over endring 
av disponible midler for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder 
et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et 
rettvisende bilde av borettslagets finansielle stilling per 31. desember 2017, og av dets resultater for 
regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god 
regnskapsskikk i Norge. 

Grunnlag for konklusjonen  

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de 
internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og 
plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av 
årsregnskapet. Vi er uavhengige av borettslaget slik det kreves i lov og forskrift, og har oppfylt våre 
øvrige etiske plikter i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis 
tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Øvrig informasjon 

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av all informasjon i årsrapporten 
herunder budsjettallene som presenteres sammen med årsregnskapet, med unntak av årsregnskapet 
og revisjonsberetningen. 

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den 
øvrige informasjonen. 

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det 
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og 
årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende 
inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen 
inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så 
henseende. 

Styrets ansvar for årsregnskapet 

Styret (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder 
for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. 
Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et 
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årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller 
utilsiktede feil. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til borettslagets evne til fortsatt drift og 
opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn 
så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig 
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning 
som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti 
for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, 
alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av 
misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller 
samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert 
på årsregnskapet.  

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, 
utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg: 

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

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

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

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

 evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert 
tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet representerer de underliggende 
transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettvisende bilde. 
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Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid 
revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har 
avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne 
kontrollen. 

Uttalelse om øvrige lovmessige krav 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 
Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell 
informasjon, mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig 
registrering og dokumentasjon av borettslagets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god 
bokføringsskikk i Norge. 

 
 
Oslo, 9. mars 2018 
PricewaterhouseCoopers AS 
 

 
Cato Grønnern 
Statsautorisert revisor 
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491 CASINETTO BORETTSLAG 

        

INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET 

        

Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskaps- 

skikk 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 

  

. 

    
Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 

   
Note 2017 2016 2017 2018 

A.  DISP. MIDLER PR. 01.01.   2 190 205 5 187 449 2 190 205 3 847 364 
        

B. ENDRING I DISP. MIDLER: 

Årets resultat (se res.regnskapet) 2 368 642 -2 309 651 357 000 -317 000 

Tilbakeføring av avskrivning 16 51 037 67 826 0 0 

Fradrag for avdrag på langs. lån 18 -761 203 -753 968 -774 000 -1 047 000 

Red. annen langs. gjeld 24 -178 692 -282 514 0 0 

Innsk. øremerk. bankkto 
 

-1 318 -1 451 0 0 

Reduksjon langsiktig fordring 24 178 692 282 514 0 0 

B. ÅRETS ENDR. I DISP. MIDLER 1 657 158 -2 997 245 -417 000 -1 364 000 
        

C. DISP. MIDLER PR. 31.12.   3 847 364 2 190 205 1 773 205 2 483 364 
        

SPESIFIKASJON AV DISPONIBLE MIDLER: 

Omløpsmidler 
  

7 466 456 5 280 657 
  

Kortsiktig gjeld 
  

-3 619 092 -3 090 452 
  

C. DISP. MIDLER PR. 31.12.   3 847 364 2 190 205 
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491 - CASINETTO BORETTSLAG         

RESULTATREGNSKAP         

    
Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 

   
Note 2017 2016 2017 2018 

DRIFTSINNTEKTER: 

Innkrevde felleskostnader 2 15 209 129 14 486 278 15 350 000 15 497 000 

Barnehagen 
 

10 2 820 182 2 717 463 2 800 000 2 800 000 

Andre inntekter 
 

3 688 941 22 860 0 0 

SUM DRIFTSINNTEKTER   18 718 252 17 226 601 18 150 000 18 297 000 
        

DRIFTSKOSTNADER: 

Personalkostnader 
 

4 -530 023 -501 925 -600 000 -575 000 

Styrehonorar 
 

5 -378 000 -364 000 -360 000 -390 000 

Avskrivninger 
 

16 -51 037 -67 826 0 0 

Revisjonshonorar 
 

6 -21 556 -11 000 -10 000 -12 000 

Forretningsførerhonorar 
 

-244 395 -238 435 -250 000 -251 000 

Konsulenthonorar 
 

7 -195 617 -97 800 -150 000 -160 000 

Kontingenter 
  

-59 600 -59 600 -60 000 -60 000 

Drift og vedlikehold 
 

8 -3 453 280 -7 094 148 -6 000 000 -6 000 000 

Forsikringer 
  

-499 500 -510 559 -525 000 -525 000 

Kommunale avgifter 
 

9 -1 858 536 -1 551 017 -1 480 000 -1 561 000 

Barnehagen 
 

10 -2 827 049 -2 547 533 -2 600 000 -2 600 000 

Skøyen Vest Søppelsug 24 -200 642 -185 013 -230 000 -285 000 

Energi/fyring 
 

11 -3 821 113 -3 656 690 -3 200 000 -3 840 000 

Kabel-/TV-anlegg 
  

-1 060 468 -1 022 654 -1 050 000 -1 070 000 

Andre driftskostnader 12 -922 585 -1 391 107 -1 100 000 -1 015 000 

SUM DRIFTSKOSTNADER   -16 123 401 -19 299 307 -17 615 000 -18 344 000 
        

DRIFTSRESULTAT   2 594 850 -2 072 706 535 000 -47 000 
        

FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: 

Finansinntekter 
 

13 23 771 39 719 0 0 

Finanskostnader 
 

14 -249 979 -276 664 -178 000 -270 000 

RES. FINANSINNT./-KOSTNADER -226 208 -236 945 -178 000 -270 000 
        

ÅRSRESULTAT     2 368 642 -2 309 651 357 000 -317 000 
        

Overføringer: 

Til opptjent egenkapital 
 

2 368 642 0 
  

Fra opptjent egenkapital 
 

0 -2 309 651 
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491 - CASINETTO BORETTSLAG         

BALANSE 
. 

   

 
Note  2017 2016 

EIENDELER 
        

ANLEGGSMIDLER 

Bygninger 
 

 15  150 538 000 150 538 000 

Tomt 
    

 2 959 551 2 959 551 

Andel anleggsmidler i fellesanlegg 24  1 885 904 2 064 596 

Andre varige driftsmidler  16  265 742 316 781 

Øremerkede bankinnskudd  25  204 031 202 713 

SUM ANLEGGSMIDLER       155 853 229 156 081 641 
        

OMLØPSMIDLER 

Kundefordringer 
 

 

 

 140 0 

Kortsiktige fordringer  17  1 168 357 361 429 

Driftskonto OBOS-banken 
  

 1 656 103 499 661 

Driftskonto OBOS-banken II 
  

 40 602 18 594 

Skattetrekkskonto OBOS-banken 
 

 108 075 118 088 

Sparekonto OBOS-banken 
  

 3 402 501 3 189 858 

Sparekonto OBOS-banken II 
  

 972 590 966 309 

Andel omløpsmidler i fellesanlegg 24  118 088 126 718 

SUM OMLØPSMIDLER       7 466 456 5 280 657 
        

SUM EIENDELER         163 319 685 161 362 298 
        

EGENKAPITAL OG GJELD 
        

EGENKAPITAL 

Innskutt egenkapital 300 * 100 
  

 30 000 30 000 

Opptjent egenkapital 
   

 71 466 509 69 097 867 

SUM EGENKAPITAL       71 496 509 69 127 867 
        

GJELD 
        

LANGSIKTIG GJELD 

Pante- og gjeldsbrevlån  18  7 284 280 8 045 483 

Borettsinnskudd 
 

 19  79 033 900 79 033 900 

Andel langsiktig gjeld i fellesanlegg 24  1 885 904 2 064 596 

SUM LANGSIKTIG GJELD       88 204 084 89 143 979 
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KORTSIKTIG GJELD 

Leverandørgjeld 
   

 2 714 468 2 182 919 

Skyldig til offentlige myndigheter 20  227 652 220 906 

Underregnskap 1 
 

 21  307 791 307 791 

Andel kortsiktig gjeld i fellesanlegg 24  118 088 126 718 

Annen kortsiktig gjeld  22  251 094 252 119 

SUM KORTSIKTIG GJELD       3 619 092 3 090 452 
        

SUM EGENKAPITAL OG GJELD     163 319 685 161 362 298 
        

Pantstillelse 
  

23 
 

106 597 883 94 097 883 

Garantiansvar 
  

24 
 

6 983 812 7 636 620     
 
 
 

   

Oslo, 07.03.2018 
Styret i Casinetto Borettslag 

 
Henning Hoel /s/          Kirsti Camerer /s/ 

 
Patriq Backlund /s/          Baard Ove Haakensen /s/          Per-Håkon Mosserud /s/ 
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NOTE: 1 

REGNSKAPSPRINSIPPER 

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, god regnskaps- 

skikk 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 verdi- 

fallet 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 verdi- 

forringelse. 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 
  

   8 181 960 

Parkeringsleie 
  

   115 400 

Garasjeleie 
  

   349 536 

Brensel 
   

   3 981 684 

Barnehageavgift 
  

   879 924 

Brensel loft 
  

   53 232 

Leietillegg for påbygg 
 

   199 308 

Strøm EL-bil 
  

   42 975 

Eiendomsskatt 
  

   379 173 

Kabel-TV 
   

   768 840 

Bredbånd 
   

   257 472 

SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER     15 209 504 
     

   
REDUKSJON GRUNNET TOMME LEIEFORHOLD 

Parkeringsleie 
  

   -375 

SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER     15 209 129 
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NOTE: 3 

ANDRE INNTEKTER 

Kreditnota Canon (kostnadsført tidligere år)   96 124 

Medlemsavgift hagelaget 
 

   9 636 

Salg av nøkler, portåpnere og poletter    28 320 

Etterfakturering tidligere år,  Oslo Kommune   456 482 

Fakturering Spring VVS 
 

   880 

Tilskudd Oslo Kommune 
 

   75 000 

Salg av traktor 
  

   22 499 

SUM ANDRE INNTEKTER         688 941 
    

   

 

NOTE: 4 

PERSONALKOSTNADER 

Ordinær lønn, fast ansatte 
 

 

 

 
-2 025 594 

Påløpte feriepenger 
  

 

 

 
-251 093 

Arbeidsgiveravgift 
  

 

 

 
-393 480 

Pensjonskostnader 
  

 

 

 
-144 860 

Yrkesskadeforsikring 
 

 

 

 
-670 

Gaver til ansatte 
  

   
-2 574 

Andre personalkostnader 
 

   
-3 600 

Refusjon sykepenger 
 

 

 

 
12 102 

    

 

 

 

 

Personalkostnader overført til underregnskap Barnehagen:  

 

Ordinær lønn, fast ansatte 
 

 

 

 
1 688 959 

Påløpte feriepenger 
  

 

 

 
202 543 

Arbeidsgiveravgift 
  

 

 

 
282 672 

Pensjonskostnader 
  

 

 

 
117 675 

Refusjon sykepenger 
 

 

 

 
-12 102 

Sum personalkostnader overført til  barnehagen 
 

 
2 279 747 

    

 

 

 

 

Personalkostnader borettslaget, uten barnehagen 
 

 

 

Ordinær lønn, fast ansatte 
 

 

 

 
-336 635 

Påløpte feriepenger 
  

 

 

 
-48 550 

Arbeidsgiveravgift 
  

 

 

 
-110 809 

Pensjonskostnader 
  

 

 

 
-27 185 

Yrkesskadeforsikring 
 

 

 

 
-670 

Gaver til ansatte 
  

   
-2 574 

Andre personalkostnader 
 

   
-3 600 

 

       
SUM PERSONALKOSTNADER       -530 023 

Det har gjennomsnittlig vært sysselsatt 0,8 årsverk i selskapet. Selskapet er pliktig til å ha 

tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har etablert pensjons- 

ordning som tilfredsstiller kravene i denne lov.  
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NOTE: 5 

STYREHONORAR 

Honorar til styret gjelder for perioden 2016/2017, og er på kr 378 000. 
 

Dette inkluderer honorar til ekstern styreleder på kr 266 000, og styremedlem på kr 112 000. 

I tillegg har styret fått dekket bevertning for kr 5 014, jf. noten om andre driftskostnader.  

       
NOTE: 6 

REVISJONSHONORAR 

Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr 21 556.      

   

 

NOTE: 7 

KONSULENTHONORAR 

Juridisk bistand 
  

   -70 750 

OBOS 
   

   -33 416 

OBOS Prosjekt AS 
  

   -42 125 

Andre konsulenthonorarer 
 

   -49 327 

SUM KONSULENTHONORAR       -195 617 
    

   

 

NOTE: 8 

DRIFT OG VEDLIKEHOLD 

Drift/vedlikehold bygninger 
 

   -1 111 952 

Drift/vedlikehold VVS 
 

   -137 471 

Drift/vedlikehold elektro 
 

   -100 894 

Drift/vedlikehold utvendig anlegg    -866 588 

Drift/vedlikehold heisanlegg 
 

   -411 326 

Drift/vedlikehold fyringsanlegg 
 

   -24 255 

Drift/vedlikehold brannsikring 
 

   -258 610 

Drift/vedlikehold vaskerianlegg 
 

   -85 630 

Drift/vedlikehold ventilasjonsanlegg    -359 886 

Drift/vedlikehold garasjeanlegg 
 

   -85 140 

Egenandel forsikring 
  

   -10 000 

Kostnader dugnader 
  

   -1 528 

SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD       -3 453 280 

Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse 
av 

bygningene.  

       
NOTE: 9 

KOMMUNALE AVGIFTER 

Eiendomsskatt 
  

   -379 561 

Vann- og avløpsavgift 
 

   -1 344 851 

Renovasjonsavgift 
  

   -134 124 

SUM KOMMUNALE AVGIFTER       -1 858 536 
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NOTE: 10 

BARNEHAGEN 
 

       
INNTEKTER       
Barnehageavgift      

576 951 

Tomme leieforhold, barnehageavgift    
-80 091 

Statstilskudd      
2 323 322 

SUM INNTEKTER           2 820 182 
 

       
KOSTNADER 
 

       
Ordinær lønn, fast ansatte 

 

 

 
-1 688 959 

 

Påløpne feriepenger 
  

 

 
-202 543 

 

Arbeisgiveravgift 
  

 

 
-282 672 

 

Pensjonskostnader 
  

 

 
-117 675 

 

Refusjon sykepenger 
 

 

 
12 102 

 

Personalopplæring, kurs 
 

 

 
-2 400 

 

Arbeidsklær 
  

 

 
-2 958 

 

    

 

   

Sum personalkostnader 
 

 

  
-2 285 105 

 

       
Andre driftskostnader      
Rep./vedlikehold 

  

 

 

 
-94 322 

Leker/materiell 
  

 

 

 
-16 049 

Barnebøker 
  

 

 

 
-150 

Diverse utstyr 
  

 

 

 
-7 325 

Husholdning, mat 
  

 

 

 
-107 821 

Husholdning, øvrig 
  

 

 

 
-2 172 

Turer/aktiviteter 
  

 

 

 
-4 123 

Renhold 
   

 

 

 
-160 883 

Andre kontorkostnader 
 

 

 

 
-13 213 

Telefon, annet 
  

 

 

 
-6 544 

Velferd ansatte 
  

 

 

 
-9 551 

Vikarer 
   

 

 

 
-105 908 

Forsikring 
   

 

 

 
-9 887 

Porto 
   

 

 

 
-11 

Konsulenthonorar      
-3 987 

SUM KOSTNADER           -2 827 049 
    

   

 

SUM BARNEHAGEN         -6 868 
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NOTE: 11 

ENERGI/FYRING 

Elektrisk energi 
  

   -538 884 

Fjernvarme 
  

   -3 282 229 

SUM ENERGI / FYRING         -3 821 113 
    

   

 

NOTE: 12 

ANDRE DRIFTSKOSTNADER 

Lokalleie 
   

   -3 800 

Container 
   

   -204 634 

Skadedyrarbeid/soppkontroll 
 

   -5 794 

Driftsmateriell 
  

   -1 386 

Lyspærer og sikringer 
 

   -47 907 

Vaktmestertjenester 
  

   -482 250 

Snørydding/gressklipping 
 

   -49 295 

Andre fremmede tjenester 
 

   -20 750 

Kontor- og datarekvisita 
 

   -12 910 

Trykksaker 
  

   -18 599 

Møter, kurs, oppdateringer mv. 
 

   -5 625 

Andre kostnader tillitsvalgte 
 

   -5 014 

Andre kontorkostnader 
 

   -5 361 

Telefon, annet 
  

   -23 025 

Porto 
   

   -12 743 

Forsikringer/avgifter biler 
 

   -455 

Bilgodtgjørelse 
  

   -1 245 

Reisekostnader 
  

   -6 603 

Bank- og kortgebyr 
  

   -1 603 

Velferdskostnader 
  

   -13 586 

SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER     -922 585 
    

   

 

NOTE: 13 

FINANSINNTEKTER 

Renter av driftskonto i OBOS-banken    1 925 

Renter av sparekonto i OBOS-banken   21 846 

SUM FINANSINNTEKTER         23 771 
    

   

 

NOTE: 14 

FINANSKOSTNADER 

Eika Boligkreditt AS, renter lån 1    -151 076 

Eika Boligkreditt AS, renter lån 2    -25 957 

Eika Boligkreditt AS, gebyrer lån    -1 200 

Renter på leverandørgjeld/overtrekksrente OBOS-banken  -2 563 

Andel rentekostnader lån, Skøyen Vest Søppelsug   -69 183 

SUM FINANSKOSTNADER         -249 979 
    

   

 

  



21  Casinetto Borettslag 

 
 

 

NOTE: 15 

BYGNINGER 

Kostpris/Bokf.verdi 1983 
 

   150 538 000 

SUM BYGNINGER           150 538 000 

Tomten ble kjøpt i 1983. 

Gnr.3/bnr.494 M. flere 

Bygningene er ikke avskrevet. Styret har i stedet vurdert at tilstrekkelig vedlikehold er 

gjennomført, jf. noten om drift og vedlikehold.  

       
NOTE: 16 

VARIGE DRIFTSMIDLER 

Lekestativ 

Tilgang 2004 
 

 

  
28 677  

Avskrevet tidligere 
 

 

  
-28 676      

   1 

Feie/sugemaskin 

Tilgang 2000 
 

 

 

 207 255  
Avskrevet tidligere 

 

 

 

 -207 254      

   1 

Kopieringsmaskin 

Tilgang 2013 
 

 

 

 32 938  
Avskrevet tidligere 

 

 

 

 -23 605  
Avskrevet i år 

 

 

 

 -6 588      

   2 745 

PC med utstyr 

Tilgang 2005 
 

 

 

 13 605  
Avskrevet tidligere 

 

 

 

 -13 604  
Avskrevet i år 

 

 

 

 -1      

   0 

Plog til traktor 

Kostpris 
  

 

 

 49 000  
Avskrevet tidligere 

 

 

 

 -48 999      

   1 

Sandsilo 

Kostpris 
  

 

 

 22 320  
Avskrevet tidligere 

 

 

 

 -22 319      

   1 

Strømaskin 

Kostpris 
  

 

 

 60 688  
Avskrevet tidligere 

 

 

 

 -60 687      

   1 

Traktor nr. 2 

Kostpris 
  

 

 

 290 496  
Avskrevet tidligere 

 

 

 

 -290 495  
Avskrevet i år 

 

 

 

 -1      

   0 
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Lekestativ 

Tilgang 2006 
 

 

 

 26 673  
Avskrevet tidligere 

 

 

 

 -26 672      

   1 

Kjøkken, barnehagen 

Kostpris 
  

 

 

 87 085  
Avskrevet tidligere 

 

 

 

 -38 463  
Avskrevet i år 

 

 

 

 -8 709      

   39 914 

Ombygging, barnehagen 

Kostpris 
  

 

 

 216 726  
Avskrevet tidligere 

 

 

 

 -95 721  
Avskrevet i år 

 

 

 

 -21 673      

   99 333 

Gjerde, barnehagen 

Kostpris 
  

 

 

 58 790  
Avskrevet tidligere 

 

 

 

 -27 435  
Avskrevet i år 

 

 

 

 -5 879      

   25 476 

Piratbåt, barnehagen 

Tilgang 2015 
 

 

 

 122 835  
Avskrevet tidligere 

 

 

 

 -16 378  
Avskrevet i år 

 

 

 

 -8 189      

   98 268 

SUM VARIGE DRIFTSMIDLER       265 742 
     

   
SUM ÅRETS AVSKRIVNINGER       -51 037 

    

   

 

NOTE: 17 

KORTSIKTIGE FORDRINGER 

Håndkasse for barnehagen, manglende kvitteringer   2 103 

For mye innbetalt Skøyen Vest Søppelsug   764 

MVA-kompensasjon, barnehagen    91 901 

Søskenmoderasjon barnehagen (utbetalt i 2018)   16 380 

Forsikring 2018 (blir kostnadsført i 2018)   520 399 

Get 2018 (blir kostnadsført i 2018)    536 810 

SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER     1 168 357 
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NOTE: 18 

PANTE- OG GJELDSBREVLÅN 

EIKA Boligkreditt AS 1 

Lånet er et annuitetslån med flytende rente. 

Rentesatsen pr. 31.12.17 var 2,30 %. Løpetiden er 20 år. 

Opprinnelig 2015 
 

 

 

 -7 000 000  
Nedbetalt tidligere 

 

 

 

 300 917  
Nedbetalt i år 

 

 

 

 286 003      

   -6 413 080 

Eika Boligkreditt AS 2 

Lånet er et serielån med flytende rente. 

Rentesatsen pr. 31.12.17 var 2,30 %. Løpetiden er 10 år. 

Opprinnelig 2009 
 

 

 

 -4 752 000  
Nedbetalt tidligere 

 

 

 

 3 405 600  
Nedbetalt i år 

 

 

 

 475 200      

   -871 200 

SUM PANTE- OG GJELDSBREVLÅN     -7 284 280 
    

   

 

    

   

 

NOTE: 19 

BORETTSINNSKUDD 

Opprinnelig 1983 
  

   -79 033 900 

SUM BORETTSINNSKUDD         -79 033 900 
    

   

 

NOTE: 20 

SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER 

Forskuddstrekk 
  

   -108 075 

Skyldig arbeidsgiveravgift 
 

   -119 577 

SUM SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER     -227 652 
    

   

 

NOTE: 21 

UNDERREGNSKAP 1 

Saldo 
   

 

 

 
-267 541 

Loft L 4027 
  

 

 

 -24 500 

Loft L 4033 
  

 

 

 -15 750 

SUM UNDERREGNSKAP 1         -307 791 
    

   

 

NOTE: 22 

ANNEN KORTSIKTIG GJELD 

Feriepenger 
  

   -251 094 

SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD     -251 094 
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NOTE: 23 

PANTSTILLELSE 

Av anleggets bokførte gjeld er følgende sikret ved pant: 
. 

Borettsinnskudd 
  

   79 033 900 

Pantelån 
   

   7 284 280 

Påløpte avdrag 
  

   0 

TOTALT             86 318 180 
. 

Eiendommen som er stillet som sikkerhet hadde pr. 31.12.2017 følgende bokførte verdi: 
. 

Bygninger 
  

   150 538 000 

Tomt 
   

   2 959 551 

TOTALT             153 497 551 
    

   

 

NOTE: 24 

GARANTIANSVAR/ANDEL ANLEGGSMIDLER/LANGSIKTIG GJELD I FELLESANLEGG 

Selskapet eier 299/1042 deler av Skøyen Vest Søppelsug SE (SVS) . 

Selskapet har solidaransvar for den samlede gjelden i SVS.  Garantiansvaret 

refererer seg til den samlede gjelden i SVS og utgjør kr 6 983 812. 

Selskapets andel i SVS vises i balansen både under eiendels- og 

gjeldssiden under posten "andel omløpsmidler i fellesanlegg",  "andel anleggsmidler i 

fellesanlegg", "andel kortsiktig gjeld i fellesanlegget" og "andel langsiktig gjeld i fellesanlegg". 

Selskapets andel av finanskostnadene i SVS er inntatt i resultatregnskapet under 

posten "Skøyen Vest Søppelsug". 

Casinetto Borettslag er i 2017 fritatt for sin andel av driftskostnadene i SVS, men har betalt 
sin andel av 

finanskostnadene. 
 

       
Til orientering vedlegges sameiets regnskap. 
 

       
NOTE: 25 

ØREMERKEDE BANKINNSKUDD 

Øremerkede bankinnskudd er avsatte midler som kun skal brukes til formål som 

generalforsamlingen har fastsatt. 
. 

. 
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INNKOMNE FORSLAG 
 
Forslag A) Blomster i trappeoppgangene 
 
Forslagsstiller 
Elin Kristiansen, GV54 
 
Saksinformasjon 
Jeg ønsker å ta opp på årsmøtet om vi virkelig ønsker å ha begrensninger på muligheten 
til å ha blomster i trappehuset. Det har blitt ødslig og kaldt etter at det ble malt i helhvitt, og 
i tillegg hvitt lys. Det er veldig inngripende å bestemme slikt på vegne av oss som bor her. 
Begrunnelsen for at vi i Gustav Vigelands vei 54 skulle fjerne blomstene var feilaktig. Det 
er ikke blomstene som er årsak til skader i trappehuset. Det er ingen grunn til å nekte oss 
blomster. 
 
Forslag til vedtak 
Det skal være lov til å ha planter i trappehuset, i den grad de ikke står i veien for ferdsel. 
Det henstilles til at naboer blir enige om hvordan det skal være. 
 
Styrets innstilling 
Det har tidligere vært klager og behov for rengjøring etter at planter i trapperommene har 
ført til jord på gulvene. 
 
Trappehusene er også rømningsveier i borettslaget, og det er ikke tillatt å lagre eller sette 
varer, søppel eller andre uvedkommende ting i rømningsvei dersom fremkommeligheten 
kan reduseres (forskrift om brannforebyggende tiltak §2-3). 
 
Styret må etter internkontrollforskriften i tilfelle jevnlig kontrollere trappehusene for å sikre 
at omfang/plassering av blomster/planter ikke reduserer fremkommeligheten, og dette vil 
medføre noe arbeid.  
 
Etter styrets syn vurdering er ulempene med plassering av planter i trappehusene større 
enn behovet for å pynte disse med blomster/planter. 
 
Styrets forslag til vedtak 
Forslaget avvises. 
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Forslag B) Endring i husordensreglene pkt. 2 A 
 
Forslagsstiller 
Ragnhild Gjerde, GV44 
 
Saksinformasjon 
Andelseier har fremmet følgende forslag om endring i husordensreglene punkt 2.A andre 
punktum om Ro i leilighetene (endringer i tidspunkt i rødt): 
 
Forslag til vedtak 
Spesielt støyende virksomhet (f.eks. drilling, snekring) skal ikke forekomme før kl. 08.00 
på hverdager og kl. 09.00 11.00 på lørdager, og ikke etter kl. 19.00 18.00 på hverdager og 
ikke etter kl. 17.00 på lørdager og ikke på søn- og helligdager.  
 
Styrets innstilling 
Styrets innstilling er at dagens tider har en balansert avveining mellom behovet for å få 
utført arbeid og ro i leilighetene, slik at dagens tider i husordensreglene kan beholdes. 
 
Styrets forslag til vedtak 
Forslaget avvises. 
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Forslag C) Orienteringssak fra styret – Utbygging av Gustav Vigelands vei 24 
Det ble fattet følgende vedtak i ordinær generalforsamling i 2017:  
Styret får fullmakt til å inngå en avtale med Linstow AS for fremføring og tilknytning til 
vann- og avløpsanlegg, strøm og fjernvarme mot en tilfredsstillende kompensasjon. 
 
Styret fullførte deretter forhandlingene med Linstow (utbygger) med bistand fra advokat, 
og inngikk avtale den 15.1.2018.  Det vises her til informasjonsskriv av 18.1.2018 og 
avtalen som i sin helhet er publisert på borettslagets hjemmesider (18.1.201borettslaget 
ved at denne går over "festplassen", og også for andelseiere som blir berørt av stempling 
av garasjeplassene.  Det ble lagt vekt på flere momenter i avtalen: 
 
- Få til en løsning for å begrense trafikken på våre bilfrie tun (pullert) 

- redusere mulighetene for skader på garasjeanlegget med færrest mulig plasser berørt av 
stemplingen 

- sørge for sikkerhet i forhold til tidspunkt for transport og krav om å alltid å benytte 
hjelpemann/fotmann for å dirigere all lastebiltrafikk, og sikring/stengning av byggeplass, 

- regulering av tidspunkt for støyende arbeider 

- kompensasjon til borettslaget og andelseiere. Det er avtalt en kompensasjon til 
borettslaget med kr. 750.000,- med tillegg av kr. 25.000,- pr mnd. anleggsperiode, og kr. 
750,- pr. påbegynt måned for andelseiere som blir berørt av stemplingen. 

- Avtalen regulerer også andre forhold som rengjøring av gangvei, ansvarsforhold og 
gjennomføring (maksimalt 15 måneder). 

 
Det er også frigjort parkeringsplasser der "vaktmesterskuret" var tidligere, slik at man har 
kunnet tilby parkeringsplasser ute for de andelseiere som har fått vanskelige 
parkeringsforhold på egen plass. 
 
Etter avtaleinngåelsen og oppstart av byggearbeidene (IG ble gitt 23.1.2018) har styret 
hatt jevnlige møter med utbygger og entreprenør (innledningsvis hver 14. dag), for å ta 
opp forhold og klager fra beboere underveis. Det har vært en rekke forhold som er tatt opp 
i møtene, og følgende nevnes særskilt: 
 
- Parkering på borettslagets område 

- Dårlig varsling i forkant av tiltak (herunder sprengning) 

- stempling ble mer omfattende enn forutsatt (14 i stedet for 10 plasser ble berørt) 

- Enkelte overflateskader i to leiligheter etter sprengning. Styret har fått oversendt 
rystelsesmålingene (som ligger innenfor grensene), og vurderer evt. behov for en egen 
fagkyndig vurdering for å sikre at det ikke er skader utover det som er registrert.  

- brudd på sikkerhetsbestemmelser og støybestemmelser 
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Styret har bedt om en fremdriftsplan og fikk oversendt følgende grovskisse for fremdrift 
2018: 
Grunn- og fundamentarbeider frem til april 2018 
Råbyggfase       mai til august 2018 
Innomhusarbeider     juni til desember 2018 
Innredninger       juni til desember 2018 
Utomhus        august til desember 2018 
 
I etterkant av oversendt fremdriftsplan har utbygger/entreprenør opplyst om at denne er 
blitt forsinket på bakgrunn av at det er funnet betydelige mengder alunskifer i grunnen slik 
at det måtte utføres sikringsarbeider i tomten (forsegle alunskifer med sprøytebetong).   
 
Styret vil gi oppdatert informasjon om status i prosjektet på generalforsamlingen.  
 
Forslag til vedtak: 
Tatt til orientering. 
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Forslag D) Orienteringssak fra styret – Uttreden av SVS og etablering av ny 
renovasjonsløsning 
 
Uttreden av SVS 
Casinetto Borettslag har siden 1983 vært tilknyttet søppelsug. Søppelsuget ble etablert, 
eid og driftet av Oslo kommune som et pilotprosjekt, men grunnet driftsproblemer og 
tilhørende kostnader ønsket Oslo kommune å avhende søppelsuget allerede etter få års 
drift. Casinetto Borettslag, Hoffsgrenda borettslag, Nedre Silkestrå borettslag, Øvre 
Silkestrå borettslag og Skøyen terrasse boligsameie valgte i 1994 å opprette Sameiet 
Skøyen Vest Søppelsug (Sameiet) og vederlagsfritt overta søppelsuget fra Oslo 
kommune. 
 
På grunn av aldring og stor slitasje ble det i 2006 fattet vedtak om omfattende 
oppgraderinger av anlegget for å opprettholde videre drift. Oppgraderingen var ferdigstilt i 
2009 og kostet 11 millioner. Til tross for oppgraderingene har søppelsuget ikke fungert 
tilfredsstillende. 
 
Casinetto Borettslag har vært frakoblet søppelsuget siden juni 2013 etter ny propp av 
søppel. 
 
Etter oppryddingen avdekket videoinspeksjon betydelige sprekker og forskyvninger i 
betongrørene. Deler av rørgatene på Casinetto sitt område er i svært dårlig stand, og en 
ny omfattende oppgradering var nødvendig for å fortsette driften for Casinetto sin del. 
Styret i SVS har vurdert at det ikke er regningssvarende å utbedre søppelsuget for 
Casinetto sin del. 
 
Casinetto Borettslag er bundet til Sameiet frem til 1. januar 2027 gjennom en 
sameieravtale, og kan etter avtalens innhold i utgangspunktet ikke gå ut av denne avtalen 
uten tilslutning fra de andre sameierne. Vilkårene for uttreden måtte derfor fremforhandles. 
 
Generalforsamlingen vedtok i 2014 etter forslag fra styret følgende vedtak: 
 
Generalforsamlingen gir styret i Casinetto Borettslag fullmakt til å inngå en avtale der 
Casinetto kan tre ut av Sameiet Skøyen Vest Søppelsug på tilfredsstillende vilkår. 
 
Dersom Casinetto Borettslag trer ut av søppelsuget må ny søppelhåndtering etableres. 
 
Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å etablere løsning for lokal søppelhåndtering 
som ikke skal komme i konflikt med prinsippet om bilfrie tun. 
 
Etter 2014 har styret i Casinetto i lengre tid forsøkt å få vedtatt en avtale med øvrige 
sameiere i SVS om vilkårene for en uttreden. Dette lyktes ikke via forhandlinger i styret i 
SVS, til tross for at Casinetto etter styrets syn la frem flere konstruktive forslag til 
avtalevilkår for uttreden av sameiet. Styret engasjerte deretter advokat i desember 2016, 
for å se om man da kunne komme frem til en avtale mellom partene basert på en rettslig 
forståelse av sameieavtalen i en situasjon der en av sameierne ikke lenger kan benytte 
anlegget. Det ble etter dette gjennomført forhandlingsmøter, og det har vært langvarig 
dialog mellom borettslagets og sameiets advokat. Partene klarte ikke å komme frem til en 
omforent avtale. 
 



30  Casinetto Borettslag 

 
 

 

Etter samråd med borettslagets advokat, vurderte styret at vi ikke har noe å tjene på å 
inngå en avtale på de vilkår som ble krevd av øvrige sameiere (tilsvarer "worst-case"), og 
borettslagets styre valgte derfor å heve avtalen med SVS grunnet bristende 
forutsetninger/vesentlig mislighold. Etter styrets vurdering var det ikke hensiktsmessig å 
bruke ytterligere tid og ressurser på forhandlinger som ikke ser ut til å kunne føre frem, og 
Casinetto borettslag har et sterkt behov for å få etablert en permanent renovasjonsløsning. 
SVS har protestert på hevingen, uten at dette endrer styrets vurdering. 
 
Styret har etter hevingen gjennomført innfrielse av vår andel av gjeld i sameiet (refinansiert 
med lavere rente med pant i borettslagets bygningsmasse) og meldt fratreden i styret i 
SVS.  
 
Etablering av ny renovasjonsløsning 
I ekstraordinær generalforsamling 27.11.2017 fikk styret fullmakt til å etablere en ny 
renovasjonsløsning innenfor en kostnadsramme på kr. 2,75 millioner og ta opp lån til dette 
formålet (samt til å innfri gjelden til SVS). 
 
Styret innhentet tilbud fra Obos prosjekt for å forestå tilbudsbeskrivelse, innhente tilbud, 
kontrahere og byggeledelse i et prosjekt. Styrets vurdering var at dette var for 
kostnadskrevende i forhold til prosjektets størrelse, og at vi kan gjennomføre dette med 
intern kompetanse i styret. 
 
Etter en lang prosess med tilbydere, befaringer, kontakter med renovasjonsetaten samt 
firmaer som driver vedlikehold av slike anlegg – ble det i april 2018 forhandlet og signert 
en avtale om nedgravde løsninger i tråd med generalforsamlingsvedtaket fra 2017 med en 
kontraktssum på kr. 2,5 millioner.  Det kan komme ekstra kostnader, eksempelvis ved 
behov for sprengning i grunnen.  Valgt leverandør er Enviropac.  Styret vil spesielt 
fremheve den omfattende innsatsen Patriq i styret har lagt ned i dette arbeidet! 
 
Arbeidet med leveransen er påbegynt, og vil igangsettes så snart nødvendige tillatelser og 
søknader samt avklaringer og tillatelser med myndigheter og andre parter er på plass. 
 
Hvis mulig vil arbeidene igangsettes før sommerferien. Det er dog mest sannsynlig at 
oppstart blir like etter sommerferien. 
 
Styret vil gi oppdatert informasjon om status i prosjektet på generalforsamlingen. 
 
Forslag til vedtak: 
Tatt til orientering. 
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Forslag E) Orienteringssak fra styret – installasjon av El-bil anlegg. 
 
I ekstraordinær generalforsamling 27.11.2017 fattet generalforsamlingen følgende vedtak: 
 
Styret får fullmakt til å etablere ladesystem for elbiler som gir samtlige garasjeplasser mulighet 
til lading innenfor en kostnadsramme på kr. 1.035.000,- (delt kapasitet). 
 
Kostnader ved tilknytning til anlegget/etablering av ladestasjoner dekkes av den enkelte 
andelseier. Styret beslutter hvilken leverandør som skal benyttes ved tilknytning til anlegget.   
 
Styret viser her til innkalling til generalforsamlingen og redegjørelsen som ble gitt der. 
Vedtaket var basert på et konkret tilbud fra Elektro-Sivert AS for en Zaptec-løsning, men man 
måtte avvente kontraktsinngåelse inntil søknader om tilskudd var behandlet. 
 
Styret fikk positivt svar på søknadene om tilskudd og fikk innvilget tilskudd på kr. 190.000,- fra 
Obos og kr. 233.700,- fra Oslo kommune. Tilskuddet fra Obos ble innvilget i siste liten, og 
Obos gir fra og med 2018 ikke lenger tilskudd til denne type tiltak. Samlet tilskudd for tiltaket 
blir altså kr. 423.700,-. 
 
Det ble deretter inngått kontrakt med Elektro-Sivert den 16.1.2018, og det er lagt opp til at 
arbeidene starter opp i mai og avsluttes i august/september 2018.  Styret viser for øvrig til 
informasjonsskriv som ligger på borettslagets hjemmesider. 
 
Det leveres ladeutstyr fra Zaptec, et norsk selskap med base i Stavanger. Ladeutstyret er 
fremtidsrettet, har innebygget kommunikasjonsløsning (internett) og er tilrettelagt for 
eventuelle fremtidig endringer/utvidelser til minimale kostnader. Systemet administreres enkelt 
fra en PC hvor styret kan få oversikt over strømforbruk pr. bruker, feil og annen relevant 
informasjon. Systemet krever ca 60% mindre effekt enn tradisjonelle ladesystemer, da 
ladekontaktene kommuniserer med hverandre og fordeler all tilgjengelig strøm/effekt mellom 
brukerne (laststyring). For ytterligere informasjon om ladesystemet kan man lese på Zaptec 
sine hjemmesider: https://www.zaptec.com/no/. 
 
Installasjonsløsningen baserer seg på å legge en flerlederkabel/strømskinne gjennom hele 
garasjeanlegget forbi alle parkeringsplasser. For de som ønsker å etablere egen ladestasjon, 
kan man enkelt «huke» seg på kabelen/strømskinnen ved sin plass. Har du etablert 
ladestasjon og skal flytte, kan du ta med deg ladestasjonen dersom det er ønskelig eller selge 
denne til andre andelseiere.  
 
Systemet er forberedt for automatiske betalingsløsninger, men dette er kostnadsdrivende. 
Styret har derfor foreløpig valgt å fakturere brukerne et fast månedlig beløp på kr. 250,- for 
strømforbruk mv. Det er en fordel å fakturere den enkelte etter eksakt forbruksmåling, men 
styret vil løpende vurdere dette opp mot administrasjonskostnadene (som reduseres pr. 
bruker).  
 
På bakgrunn av at det ble gitt en betydelig rabatt på ladestasjonene ved bestilling sammen 
med installasjonen av anlegget, besluttet styret at man kan bestille ladestasjon og 
programmere/koble denne til anlegget men slik at man da ikke betaler det månedlige tillegget 
for strøm før man faktisk begynner å lade.  
 
Styret vil gi oppdatert informasjon om status på generalforsamlingen. 
 
Forslag til vedtak: 
Tatt til orientering.  

https://www.zaptec.com/no/


32  Casinetto Borettslag 

 
 

 

VALGKOMITEEN INNSTILLER FØLGENDE PERSONER: 
 

A. Som styreleder for 1 år foreslås:  
 

Henning Hoel 
 

B. Som styremedlemmer for 2 år foreslås:  
 

Kirsti Camerer 
 
  Patriq Backlund 
 
  Styremedlemmer som ikke er på valg: 
 
  Baard Ove Haakensen 
 
  Per Håkon Mosserud 
 

C. Som varamedlemmer for 1 år foreslås: 
 

Jostein Kvittem 
 

Svein Flaate 
 

D. Som delegert til OBOS generalforsamling foreslås: 
 

Kirsti Camerer 
 
  Som vara for delegert til OBOS generalforsamling foreslås: 
 

Baard Ove Haakensen 
 

E. Som valgkomité for 1 år foreslås: 
 

Andreas Tveitereid 
 

Christin Arnesen 
 

Øystein Ulvestad 
 

Anne Nørstenes 
 

I valgkomiteen for Casinetto Borettslag 
 

Oslo, 15.05.2018 
 

Johannes Storvik /s/          Andreas Tveitereid /s/ 
 

John Vigrestad /s/          Christin Arnesen /s/ 
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AVTALE OM OPPDRAG SOM EKSTERN STYRELEDER 
 

Mellom Casinetto borettslag org nr 948 305 720 og Advokatfirmaet Hoel Wollbråten 
AS org nr 998 755 956 er det inngått slik avtale; 
 

§1 Oppdragets varighet 
Henning Hoel velges som ekstern styreleder for Casinetto borettslag for en periode på 1 
år fra våren 2018 (dvs til våren 2019). Engasjementet tar utgangspunkt i 
generalforsamlingens vedtak om valg av ekstern styreleder, og vedtektene som fastsetter 
at styreleder velges for ett år av gangen. Det gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på 6 
måneder, dog slik at oppsigelse fra borettslagets side forutsetter at det velges ny 
styreleder på en generalforsamling. Det er ikke nødvendig med oppsigelse fra partene i 
forbindelse med utløp av valgperioden. 
 
Ved omorganisering eller interne endringer i Advokatfirmaet Hoel Wollbråten kan det helt 
unntaksvis bli nødvendig i kontraktsperioden å velge en annen styreleder. Det forutsettes 
at vedkommende er minst like godt kvalifisert til å være styreleder. Øvrige 
leveranseforpliktelser fra Advokatfirmaet Hoel Wollbråten vil ikke endres i denne 
forbindelse. En slik endring skal først styregodkjennes, og deretter godkjennes (valg) på 
borettslagets generalforsamling. Dersom generalforsamlingen ikke velger ny styreleder fra 
Advokatfirmaet Hoel Wollbråten, løper det ingen oppsigelsestid, og begge parter fristilles 
fra denne avtalen. 
 

§2 Oppdragets art 
Advokatfirmaet Hoel Wollbråten v /styreleder i borettslaget skal i samarbeid med resten av 
styret lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og vedtak på generalforsamlingen 
for eiernes beste. Advokatfirmaet Hoel Wollbråten har et særskilt ansvar for oppfølgning 
av boligselskapets økonomi, organisering av styrearbeidet, tilrettelegging og igangsetting 
av prosjekter, og kontroll av boligselskapets virksomhet (herunder HMS). 
 
Advokatfirmaet Hoel Wollbråten skal forberede, innkalle og gjennomføre styremøter samt 
ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger. 
 
Advokatfirmaet Hoel Wollbråten har et særskilt ansvar for utarbeidelse av boligselskapets 
budsjett, og skal legge frem forslag om eventuell regulering av felleskostnader for styret i 
samsvar med budsjettet. 
 
Advokatfirmaet Hoel Wollbråten v / borettslagets styreleder sørger for at det blir ført 
skriftlig protokoll fra samtlige styremøter. 
 
Advokatfirmaet Hoel Wollbråten sørger for at det blir utgitt 2-4 infoskriv /nyhetsbrev pr år til 
samtlige beboere dersom borettslaget ikke har en fungerende nettside. 
 
Advokatfirmaet Hoel Wollbråten utarbeider forslag til årsmelding på vegne av styret. 
 
Advokatfirmaet Hoel Wollbråten sørger for registrering av eventuelle endringer av 
opplysningene om boligselskapet i foretaksregisteret. 
 
Advokatfirmaet Hoel Wollbråten v /styreleder skal anvise og betale fakturaer for laget 
sammen med ett annet styremedlem. Ved fravær kan to øvrige styremedlemmer i 
fellesskap anvise og attestere fakturaer. 
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Advokatfirmaet Hoel Wollbråten har et særskilt ansvar for rapportering til offentlig 
myndighet, og følge opp leverandører. Advokatfirmaet Hoel Wollbråten har et særskilt 
ansvar for å følge opp borettslagets forretningsfører. 
 
Advokatfirmaet Hoel Wollbråten skal motta borettslagets korrespondanse, herunder 
skriftlige henvendelser fra eiere og leietakere mv, og sørger for behandling i styremøte der 
dette er nødvendig. 
 
Styreleder skal benytte sitt eget kontorlokale med utstyr, telefon, mobiltelefon mv. 
 
Advokatfirmaet Hoel Wollbråten skal fortløpende gjennomgå og vurdere løpende 
rammeavtaler/leveranser for å sikre et forsvarlig kostnadsnivå. 
 
Styreleder har personalansvar for eventuelle ansatte i borettslaget. 
 

§3 Ferie/fravær 
Ferieavvikling avtales med det øvrige styret for å sikre at løpende oppgaver utføres i 
styreleders fravær. Ved uforutsett fravær vil advokat Wiggo Wollbråten forestå rådgivning 
og utføre oppgaver etter denne avtale. 
 

§4 Forutsetninger for oppdraget 
Oppdraget forutsetter at øvrige styremedlemmer deltar aktivt i styrearbeidet og følger opp 
intern avtalt arbeidsfordeling. 
 
Boligselskapet skal ha egen vaktmester/vaktmestertjeneste, som har ansvar for den 
daglige driften. Mindre prosjekter som er vedtatt gjennomført i samråd med styret, 
herunder ordinære vedlikeholdsprosjekter, administreres av boligselskapets vaktmester. 
 
Øvrige styremedlemmer er stedlig kontakt for eiere/ leietakere sine muntlige henvendelser. 
 
Boligselskapet skal etablere et fungerende HMS-system i løpet av perioden dersom dette 
ikke foreligger. 
 
Boligselskapet forplikter seg til å benytte elektronisk fakturabehandling. 
 

§5 Honorar 
Borettslaget (299 andeler) betaler for oppdragets utførelse i henhold til § 2 et styrehonorar 
til styreleder stort kr 348 000,- pr år. Beløpet er mva-fritt, men borettslaget betaler på 
vanlig måte arbeidsgiveravgift. Honoraret utbetales hver måned med 1/12.  
Honoraret inkluderer godtgjørelse for bruk av firmaets kontorlokale, utstyr, internett, porto, 
rekvisita, mobiltelefon mv. 
 

§6 Utlegg 
Dokumenterte utlegg som Advokatfirmaet Hoel Wollbråten/Henning Hoel har hatt som 
styreleder refunderes. Bilkjøring godtgjøres etter statens satser. 
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§7 Andre tjenester 
Ved behov kan Advokatfirmaet Hoel Wollbråten yte bistand utover det som fremgår av 
avtalen. 
 
Ved møter utover ordinære generalforsamlinger og ordinære styremøter, dvs 
ekstraordinære styremøter, ekstraordinære generalforsamlinger, byggemøter, sameie-
/foreningsmøter og lignende, betales en godtgjørelse i tillegg avtalt grunnhonorar (§5) på 
kr 950,- pr time eks mva. Denne godtgjørelsen faktureres særskilt fra firmaet og 
beregnes etter medgått tid i møtet. For- og etterarbeide i forbindelse med disse møtene 
inngår i grunnhonoraret. Enkeltstående møter med forretningsfører, leverandører, beboere 
eller andre anses også inkludert i grunnhonoraret, og faktureres ikke etter medgått tid. 
 
Godtgjørelse svares også ved ekstraarbeid som følge av at borettslaget ikke oppfyller sine 
forpliktelser i henhold til denne avtalen. 
 
Styreleder benytter sin juridiske kompetanse i styrearbeidet, men dersom boligselskapet 
ønsker utført rene advokatoppdrag eller juridisk utredningsarbeid, må dette bestilles 
særskilt. Et slikt oppdrag forutsetter styrevedtak hvor styreleder ikke deltar i behandlingen 
og avgjørelsen, og det vil i tilfelle gis særskilt oppdragsbekreftelse fra Advokatfirmaet Hoel 
Wollbråten. 

 
 

Oslo, _______________ 
 
______________________________    ___________________________ 
Casinetto borettslag, styremedlem 1 Advokatfirmaet Hoel Wollbråten 
  
         
______________________________  
Casinetto borettslag, styremedlem 2  
 
Denne avtale er utstedt i 2 eksemplarer, en til hver av partene. 
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Orientering om borettslagets drift 
 
Styrets arbeid 
 
STYRETS ARBEID 2017 
 
Møter: I løpet av 2017 er det avholdt 11 styremøter hvor 52 saker er behandlet. I tillegg er 
det avholdt regnskapsmøte. Ordinær generalforsamling ble avholdt 29.05.2017. 
 
Informasjon 
Det er sendt ut 32 rundskriv. 
 
Barnehagen 
Casinetto borettslags barnehage har vært drevet i borettslagets regi siden 1986, og har 
tilbud til barn fra 1 til 6 år. For tiden har vi en barnehagegruppe på 18, som tas godt vare 
på av 4 dyktige medarbeidere. Styrer i barnehagen er Hilde Arnesen.   
 
Barnehagen er foreldredrevet. Dette ivaretas av et samarbeidsutvalg bestående av 
foreldre, to ansatte samt en representant fra styret i borettslaget, p.t. Kirsti Camerer. 
 
Fra 01.01.14 ble barnehagen organisasjonsmessig en integrert del av borettslaget, mens 
den tidligere var organisert som en underenhet. Denne endringen er gjort som en 
tilpasning til nye rutiner for fakturabehandling i OBOS, og påvirker ikke driften i 
nevneverdig grad. 
 
Husleie 
F.o.m. 01.01.17 ble det en økning i felleskostnadene på 5%. 
 
Bilfrie tun / pullerter 
Generalforsamlingsvedtaket fra 2015, der beboerne ga styret i oppgave å etablere ny og 
forbedret bomløsning som ivaretar alle beboeres behov ved innkjøringen til nedre, midtre 
og øvre tun, ble fulgt opp i 2016. Det ble etablert 3 nye pullerter. Den første ble etablert 
ved innkjøringen til nedre tun i juni, den andre ble etablert ved innkjøringen til øvre tun i 
oktober og den tredje ble etablert ved innkjøringen til midtre tun i november. Pullertene er 
plassert slik at det er fremkommelighet for nødutrykning.   
 
Dugnader/Tenning av juletre 
Vår-, høst- og kjellerdugnad, samt tenning av juletre ble avviklet som normalt. I tillegg har 
det også blitt arrangert særskilte tunfester i regi av beboerne på de enkelte tun.  
 
Dører 
Trudvang & Brandsborg AS har utbedret de utgangsdører/verandadører som har fungert 
dårlig. Styret må kontaktes ved ønske om utbedring. 
 
Loft 
Det ble ikke ferdigstilt nye loft i 2017. Totalt er det utbygd 47 loft. Se for øvrig eget punkt 
under. 
 
Ventilasjonsanlegget 
Det er firmaet Ventilasjon og Kulde som utfører service på ventilasjonsanlegget vårt. Hele 
anlegget blir kontrollert 2 ganger i året. 
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Borettslagets grøntanlegg 
Firmaet Braathen Landskapsentreprenør AS har stått for det løpende vedlikeholdet av vårt 
grøntanlegg, som i 2014 gjennomgikk en stor oppgradering. Skjøtselen av ytre områder 
skjer i samråd med Oslo kommune Bymiljøetaten. 
 
Heisen i G.V. 54 
Heisen i GV54 gjennomgikk en stor oppgradering i desember 2016. Arbeidet ble gjort av 
firmaet GM Heis AS. Casinetto borettslag sa opp sin vedlikeholdsavtale med KONE AS og 
inngikk ny vedlikeholdskontrakt med GM Heis AS.  
Dersom det oppstår teknisk svikt ring 95 46 80 00. Det er oppslag på dette nummer i 
heisen. 
 
HMS 
HMS-arbeidet er en kontinuerlig prosess. Borettslaget har kjøpt inn et web-basert HMS-
system fra Boligbyggelaget Usbl, som ble tatt i bruk i 2017.  
 
GET 
01.01.16 fornyet styret sin avtale om kollektiv leveranse av TV-kanaler/bredbånd fra GET 
for en 2-års periode.  
 
Strømleverandør 
Borettslagets strømleverandør er Istad Kraft. Det er Hjemkraft som fakturerer hver enkelt 
beboer. 
 
Casinetto Hagelag / parsellhaver 
I løpet av våren 2017, fikk Casinetto hagelag etablert 45 parseller, et felles urtebed og 
tilrettelagt for vanning. Hagelaget har fått kr 100 000 i støtte fra Obos Miljøfond, samt kr 75 
000 fra Bymiljøetatens støtteordning til urbant landbruk. Arbeidet med etableringen av 
parsellhagen vil fortsette i sesongen 2018. Hagelaget kan kontaktes på 
hagelag@casinetto.no. 
 
Casinetto sykehjem/omsorgsboliger 
Tidligere arealer for administrasjon og felles funksjoner i 1. etasje i Casinetto sykehjem er i 
bruk som dagsenter for 10 personer med funksjonsnedsettelser og diagnosen psykisk 
utviklingshemmet. Disse 10 er for en periode flyttet til Lilleakerveien, da det skal pusses 
opp i 2.etg. Omsorgsbygg skal gjøre en ombygging av 2. etasje fra sykehjem til 10 stk 
omsorgsboliger tilrettelagt for fysisk funksjonshemmede. Tilbakeflytting til 1. etasje, og 
innflytting i 2. etasje er estimert til juli 2018. 
 
Brannsikkerhet – brannkonsept for borettslaget 
Dette har vært en sak som borettslaget har jobbet med lenge. Styret engasjerte i 2015 en 
ekstern brannrådgiver, da styret ble gjort oppmerksom på at rømningsforholdene for de 
leilighetene som allerede var utvidet til loft, sannsynligvis ikke tilfredsstiller de krav som er 
satt til rømning fra denne type boliger. 
Brannrådgiveren tok stikkprøver på ca. 10 enheter, og utarbeidet en rapport. Styret ble 
forhåndsvarslet om at det ble funnet mangler på stort sett alle enhetene, og at rømning må 
løses på en annen måte i nye prosjekter. Brannrapporten ligger på hjemmesidene.  
 
Det ble deretter nedsatt en brannsikkerhetsgruppe internt i borettslaget. Denne gruppen 
fikk i oppdrag å vurdere brannsikkerheten til nye loftsutbygninger og komme med forslag til 
tiltak. Denne rapporten er også publisert på hjemmesidene. Begge brannrapportene 
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konkluderte med at brannsikkerheten ikke er tilstrekkelig ivaretatt, og det ble anbefalt at 
borettslaget måtte oppgradere bygningsmassen slik at eksisterende loftsutbygninger og 
fellesareal tilfredsstiller krav til brannsikkerhet og rømning. Styret bestilte deretter 
konsulentbistand fra Fokus Rådgivning AS for å få utarbeidet kostnadsforslag for de 
alternative løsningene i brannotatet (Fokus) og brannrapporten fra Brannstrategi AS.  
 
Fokus utarbeidet utredet deretter alternativer og anbefalte brannteknisk utbedring av 
loftsleilighetene fellesareal med sprinkling av leilighetene.   
Styret fikk også utarbeidet en juridisk vurdering av hvilke prinsipper det var korrekt å følge i 
forhold til kostnadsfordeling, og denne konkluderte at tiltak som er en følge av 
loftsutbyggingen skal fordeles etter nytteprinsippet.  Fokus ble deretter spurt om tiltakene 
var en direkte følge av loftsutbyggingene og dette ble besvart bekreftende.  Styret fremmet 
deretter følgende forslag på ordinær generalforsamling 29.mai 2017. 
 
Styrets forslag til vedtak: 
Generalforsamlingen vedtar brannteknisk utbedring av loftsleiligheter og fellesareal på loft 
innenfor en kostnadsramme på kr. 6.700.000,-. 
Kostnadene i prosjektet skal fordeles på de leiligheter som har bygd ut loftet i tråd med 
borettslagets retningslinjer for utbygging og nytteprinsippet i brl. §5-19. 
Styret får fullmakt til å ta opp lån inntil kr. 6.700.000,- med pant foran borettsinnskuddene 
innenfor. 
 
Under selve generalforsamlingen ble det stilt spørsmål om ikke øvrig bygningsmasse (som 
da ikke har bygd ut loftene) hadde samme problemstillinger ift. 
rømningsveier/brannsikkerhet, og Fokus redegjorde da for at det kunne være tilfelle men 
ikke var utredet da man utelukkende hadde sett på problematikken knyttet til 
loftsleilighetene.  Styret så seg da nødt til å ta en pause under generalforsamlingen, da det 
var helt nye opplysninger at også resten av bygningsmassen burde vurderes opp mot 
forebyggende-forskriften.  Styret valgte deretter å trekke forslaget av følgende grunner: 
 
- Styret så behov for å vurdere hele bygningsmassen samlet opp mot forebyggende-
forskriften, da det eksempelvis ved behov for sprinkling/andre tiltak også for andre 
leiligheter bør dette gjøres i et felles prosjekt.  
 
- Forutsetningen for fordeling av kostnader ville trolig være gal.  Nytteprinsippet vil fortsatt 
være avgjørende, men forutsetningen fra Fokus om at samtlige tiltak var en direkte følge 
av loftsutbyggingene ville kunne være feil – da tiltakene også kunne være en følge av 
forebyggende-forskriften og borettslagets generelle HMS-ansvar og ikke nødvendigvis 
som en direkte følge av loftsutbyggingene. 
 
I etterkant er styret kritisk til at Fokus ikke tidligere har gitt tilbakemelding om at også 
øvrige leiligheter kunne ha behov for sprinkling/øvrige tiltak selv om oppdraget var knyttet 
til loftsleilighetene.  Styret må også ta selvkritikk på dette, men man har oppfattet tidligere 
rapporter og brannotater slik at problemstillingene var knyttet til loftsutbyggingene som 
sådan. Etter generalforsamlingsbehandlingen og den informasjon som ble gitt der, 
vurderte styret det dithen at det var behov for å "starte på nytt" og vurdere hele 
bygningsmassen samlet.  
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Styret tok deretter kontakt med flere leverandører, og inngikk en avtale med Rambøll for 
videre bistand med følgende fremdrift/oppdragsbeskrivelse: 
 
- Vurdering av løsning og kostnadsoverslag for hele bygningsmassen (hvor også utbedring 
av rømningsveier skal vurderes konkret opp mot andre alternativer).  Det skal tas hensyn 
til at inngrepene i boenhetene og i fellesareal reduseres så mye som mulig.  Det skal 
vurderes om hvilke deler av anbefalte tiltak som er en direkte følge av borettslagets 
generelle HMS-ansvar etter forebyggende-forskriften, eller om enkelte av 
tiltakene/omfanget følger av tidligere loftsutbygginger. 

-  prosjektering, evaluering og innstilling. 

- beboermøte / generalforsamlingsbehandling.  Det skal redegjøres for hvordan evt. tiltak i 
boenhetene vil påvirke disse (eksempelvis med illustrasjoner av evt. sprinkling hvis det er 
aktuelt).  Videre bør man redegjøre for vedlikehold / HMS-oppfølgning av det/de 
brannkonsept som velges. 

- Kontrahering i etterkant av generalforsamlingens vedtak.  Det avholdes oppklarende 
møter med entreprenører etter behov og man innstiller tilbyder for 
styret.  Kontraktsforhandlinger med entreprenør utføres i samarbeid med styret, herunder 
valg av entrepriseform og kontraktsinngåelse.  

- Prosjektledelse i utførelsesperioden.  

- Revisjon av borettslaget loftsveileder 

Styret har i det forberedende arbeidet bestilt tegninger av borettslagets bygningsmasse 
som både kan brukes i arbeidet med nytt brannkonsept/prosjektering og også i andre 
sammenhenger.  Videre er det sammen med brannrådgiver avholdt befaring og møte med 
Oslo brann- og redningsetat som også har gitt en skriftlig tilbakemelding i forhold til 
redningsforhold mv. Man har så langt kartlagt forutsetninger for eksisterende situasjon, og 
det forberedes konkrete forslag til løsninger. Det er identifisert ulike løsningsrom som kan 
legges til grunn for en robust og god brannteknisk totalløsning. Felles for løsningene er at 
de vil kreve utførelse av tiltak som også påvirker andelseiere, og i ulik grad. . 

Det har i løpet av vinteren vært foretatt en brannteknisk kartlegging av bygningsmassen og 
eksisterende branndokumentasjon tilhørende Casinetto borettslag fra Rambøll.   

Brannteknisk gjennomgang av bygningsmassen i borettslaget har avklart at den 
branntekniske tilstanden i store trekk er god, samtidig foreligger det et behov for tiltak 
knyttet til rømningsveier i deler av borettslaget.  Primært er dette relatert til sekundær 
rømningsvei på loft, men også hovedrømningsvei for leiligheter med tilgang til kun et 
trapperom har behov for tiltak, samt at tiltak relatert til brannforebyggende forskrift er 
aktuelle i borettslaget.  

Styret har kalt inn til et beboermøte 14. mai 2018 hvor følgende temaer blir tatt opp: 

- Rambøll/styret vil belyse hovedfunnene som er kartlagt ved den branntekniske 
gjennomgangen, og oppsummere funnene og prosessen så langt. 

 - Det vil presenteres aktuelle branntekniske krav og behov for tiltak i de ulike løsningsrom 
som foreligger pr. dato. 

- Rambøll/styret vil redegjøre for videre prosess og fremdrift frem mot konkret vedtak i 
ekstraordinær generalforsamling. 

-  Det inviteres til spørsmål og dialog med andelseiere i borettslaget.  
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Etter beboermøte vil det jobbes videre med konkret forslag til løsninger/brannkonsept etter 
innspill fra beboerne, og styret vil sammen med Rambøll jobbe med 
tilbudsinnhenting/budsjettering som kan legges til grunn for et forslag som presenteres for 
ekstraordinær generalforsamling (trolig andre halvår 2018).  

 
Avfallshåndtering 
Søppelsuget ble stengt i juni 2013 etter en stor propp i midtre og øvre del av Casinetto. 
Etter rensing av rørene ble det avdekket behov for større utbedringer før Casinetto kunne 
bruke søppelsuget igjen. Utbedringene er siden ikke gjennomført og alternativ 
søppelhåndtering har vært overflatecontainere uten tilleggskostnader for borettslaget til 
dags dato. 
  
På ordinær generalforsamling 2014 fikk styret fullmakt til å inngå avtale om uttreden 
fra Sameiet Skøyen Vest Søppelsug (SVS). Styret fikk også fullmakt til å etablere 
alternativ søppelhåndtering som ikke kommer i konflikt med prinsippet om bilfrie tun. 
Uttreden fra SVS kan kun gjennomføres dersom alle øvrige sameiere er enige. Enighet 
med øvrige sameiere ble ikke oppnådd i 2014, 2015, 2016 eller 2017. Etablering av ny 
avfallsløsning har forutsatt endelig enighet med øvrige sameiere og uttreden fra sameiet 
for at ny investering skal kunne forsvares. 
  
I 2017, etter juridisk bistand ble avtalen med sameiet hevet, og uttreden fra sameiet ble i 
2018 meldt til Brønnøysundregisteret. Parallelt med dette er det i 2017 gjort 
forhåndsavklaringer samt laget et tilbudsunderlag, på hvilket det er innhentet 4 tilbud på ny 
nedgravd avfallsløsning – i tråd med vedtak i generalforsamling i 2017. Dette vedtaket 
satte noen rammer for tilbudet, bl.a. kontraktssum. 
Etter lang prosess med tilbydere, befaringer, kontakter med renovasjonsetaten samt 
firmaer som driver vedlikehold av slike anlegg – ble det i april 2018 forhandlet og signert 
en avtale om nedgravde løsninger i tråd med generalforsamlingsvedtaket fra 2017. Valgt 
leverandør er Enviropac. 
 
Arbeidet med leveransen er påbegynt, og vil igangsettes så snart nødvendige tillatelser og 
søknader samt avklaringer og tillatelser med myndigheter og andre parter er på plass. 
Hvis mulig vil arbeidene oppstartes før sommerferien. Det er dog mest sannsynlig at 
oppstart blir like etter sommerferien. 
 
Styret viser for øvrig til egen orienteringssak på generalforsamlingen.  
 
El-bil / lading 
De elektriske anleggene tilknyttet parkering og garasjeanlegg på Casinetto er stort sett fra 
1982, og ble i sin tid dimensjonert for å tåle bruk av motor- og kupévarmere. De nærmer 
seg nå maksimal utnyttelse. Antall elbiler i borettslaget er stigende, og styret har de siste 
årene mottatt et økende antall søknader om å få lade i garasjeanleggene. Styret fikk i 
2016 utarbeidet en mulighetsstudie fra Obos prosjekt for å få oversikt over strømkapasitet 
og mulige løsninger. I samråd med prosjektleder Ragnar Englund jobbet styret videre mot 
en løsning der borettslaget bekoster infrastruktur, og at den enkelte selv bekoster 
ladestasjon. 
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I ekstraordinær generalforsamling 27.11.2017 fattet generalforsamlingen følgende vedtak: 
 
Styret får fullmakt til å etablere ladesystem for elbiler som gir samtlige garasjeplasser 
mulighet til lading innenfor en kostnadsramme på kr. 1.035.000,- (delt kapasitet). 
 
Kostnader ved tilknytning til anlegget/etablering av ladestasjoner dekkes av den enkelte 
andelseier. Styret beslutter hvilken leverandør som skal benyttes ved tilknytning til 
anlegget. 
 
Vedtaket var basert på et konkret tilbud fra Elektro-Sivert AS for en Zaptec-løsning, men 
man måtte avvente kontraktsinngåelse inntil søknader om tilskudd var behandlet. 
 
Styret fikk positivt svar på søknadene om tilskudd og fikk innvilget tilskudd på kr. 190.000,- 
fra Obos og kr. 233.700,- fra Oslo kommune. Tilskuddet fra Obos ble innvilget i siste liten, 
og Obos gir fra og med 2018 ikke lenger tilskudd til denne type tiltak. Samlet tilskudd for 
tiltaket blir altså kr. 423.700,-. 
 
Det ble deretter inngått kontrakt med Elektro-Sivert den 16.1.2018, og det er lagt opp til at 
arbeidene starter opp i mai og avsluttes i august/september 2018.  Styret viser for øvrig til 
informasjonsskriv som ligger på borettslagets hjemmesider og til egen orienteringssak på 
generalforsamlingen.  
 
Hjemmeside 
Adressen til vår hjemmeside er: www.casinettoborettslag.no 
 
Reparasjon og vedlikehold (større arbeider) i 2017 
Borettslaget har passert 30 år og det er viktig å være oppmerksom på 
vedlikeholdsarbeidet. I 2017 har det blant annet blitt utført følgende arbeid: 
    

 Det er skiftet/justert et betydelig antall ytterdører/verandadører. 

 Trappehuset i GV54 er pusset opp innvendig. Utvendig er plan for 2018. 

 Rens av ventilasjonsanlegg v/Jenssen System AS. 

 Byttet til LED-lys med sensor i fellesrom, der gamle lamper ikke er i forskriftsmessig 
stand. Arbeidet fortsetter i 2018. 

 Utbedret fem trappehustak på midtre og øvre tun. 
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Fremtidig plan for vedlikehold 

 Fortsette å lokalisere og utbedre vanngjennomgang mellom asfalt og membran – 
over garasjeanlegg på nedre tun. 

 Fortsette rehabilitering av grøntanlegget (løpende).  

 Etablere ny nedgravd søppelløsning 

 Utvendig oppussing av trappehuset i GV54. 

 Gjennomføre sikring av loftsarealer etter utarbeidelse av nytt brannkonsept. 

 Etablere 16 amp stikk i alle trappehus. 

 Installere stoppekraner på hovedrør for varme i kjellere (Midtre og Nedre Tun). 
Dette skal gjøres vår/sommer 2018. 

 Etablere ny infrastruktur av elanlegg i garasjene (som grunnlag for elbil-
ladeplasser). 

 Taknedløp og knotteplast på trappehus. På 5-6 trappehus er det behov for å 
montere drensrør på enden av taknedløpet for å lede vannet lenger vekk fra 
veggen. 

 Evt. bytte av diverse avtrekksvifter (løpende). 

 Evt. utbedring av nedre garasjeanlegg. 

 Fortsette utskifting av utslitte lekeapparater. 

 Evt. montering av stengeventiler på hovedstrekk VVS og bytte av strupeventiler i 
kjeller. 

 Evt. utskiftning/rehabilitering av skillevegger i boder. 

 Evt. utbedring av sprekkdannelsen i lecamurer/beslag og krakelering i forblending. 

 Evt. trekke om kabler til lys i kjellere. 

 Oppgradere/reparere tretrapper indre tun. 

 Male opp merking av garasje- og biloppstillingsplasser. 

 Male opp benker og bord. 

 Utbedre/reparere vann og råteskader. 

 Utbedre/reparere vann- og råteskader – karnapper, vinduer og verandaer. 

 Forhøye rekkverk ved nedre garasjeinnkjørsel. 

 Vurdere rekkverk på øvre – ved miljøstasjon. 

 Utbedre/reparere gangbaner på loft – breddes, forsterkes. 

 Montere batteridrevet LED-lys i gangbanen på alle loft. 

 Utbedre kuler i garasjefelt øvre garasjeanlegg – (aluskifergass). 

 Bytte glass i takoverbygg over inngangspartier og terrassedører, og rammeverk. 
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Retningslinjer for styrearbeid 
Styret har vedtatt retningslinjer for styrearbeid som klargjør de krav som stilles til de 
tillitsvalgte. Retningslinjene omhandler styreansvar knyttet til forvaltning av økonomiske 
verdier, habilitet, taushetsplikt, honorering og håndtering av utbetalinger. 
 
Forsikring 
Borettslagets eiendommer er forsikret i W.R.BERKLEY INS.NORWAY NUF med 
polisenummer 103133.3. Forsikringen dekker bygningene og fellesareal. Forsikringen 
dekker også veggfast utstyr, bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den 
enkelte bolig.  
 
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. 
 
Brannsikringsutstyr 
I følge forskrift om brannforebygging skal alle boliger ha minst én godkjent røykvarsler i 
hver etasje, 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 – Helse, miljø og sikkerhet 
Internkontroll innebærer at borettslaget er pålagt å vurdere risiko, 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 leietaker. Søknadsskjema for utleie/bruksoverlating fås ved 
henvendelse til OBOS. 
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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 22865500. 
 
Fjernvarme 
Casinetto Borettslag får levert fjernvarme fra Fortum Oslo Varme. 
 
Energimerking 
Ved salg eller utleie av boliger skal det utarbeides en energiattest. På 
www.energimerking.no kan andelseieren utarbeide energiattest for sin bolig. 
 
Kabel-TV 
Get er borettslagets leverandør av TV- og bredbåndstjenester. 
OBOS har fremforhandlet en avtale med Get som gir deg som beboer rabatt på bredbånd 
og digital-TV dersom borettslaget har inngått en kollektiv avtale. Spørsmål knyttet til dette 
rettes til Gets kundetjeneste på telefon 21545454, eller deres hjemmeside www.get.no.  
 
Større vedlikehold og rehabilitering 

2017-2017 Diverse vedlikehold Det er skiftet/justert et betydelig antall 
ytterdører/verandadører. 
Trappehuset i GV54 er pusset opp 
innvendig. 
Rens av ventilasjonsanlegg v/Jenssen 
System AS. 
Byttet til LED-lys med sensor i fellesrom, 
der gamle lamper ikke er i 
forskriftsmessig stand. Arbeidet 
fortsetter i 2018. 
Utbedret fem trappehustak på midtre og 
øvre tun. 

2016 - 2016 Diverse vedlikehold Oppgradering av seks trappehus, PA13, 
PA15, PA17, PA19, PA21 og PA23, 
samt nye postkasseanlegg i disse, og 
nye oppslagstavler. 
Det er skiftet/justert et betydelig antall 
ytterdører/verandadører. 
Det er oppført tre nye pullerter; én på 
nedre tun mellom PA13 og      PA15, èn 
på midtre tun ved GV26 og èn på øvre 
tun mellom GV42 og GV50. 
Ny takpapp, isolasjon, nye sluk og nye 
beslag på fem trappehus, GV30, GV34, 
GV36, GV44 og GV46. 
Nytt kaldtvannsinntak til GV 42,44 og 
46. 

2015 - 2015 Diverse vedlikehold Ferdigstillelse av arbeidet med 
drenering og legging av ny membran på 
garasjeanlegg på øvre tun.      

http://www.obos.no/
http://www.energimerking.no/
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Oppgradering av fire trappehus, GV34, 
GV36, GV38 og GV40, samt nye 
postkasseanlegg i disse, og nye 
oppslagstavler. 
Det er skiftet/justert et betydelig antall 
ytterdører/verandadører. 
Montert stoppekraner på radiatornettet. 

2014 - 2014 Diverse vedlikehold Oppgradering av fire trappehus, GV 26, 
GV 28, GV 30 og GV 32, samt nye 
postkasseanlegg i disse, og nye 
oppslagstavler. 
Utskifting av bom ved 
GV54/Jonsrudveien. 
Det er skiftet/justert et betydelig antall 
ytterdører/verandadører. 
Start på rehabilitering av grøntanlegget, 
fortsettes i 2015.  
Nye infoskilt. 
Forberedende arbeid med drenering av 
garasjeanlegget øvre tun. 

2013 - 2013 Diverse vedlikehold Oppgradering av åpne-/lukkebeslag og 
nye hengelåser på de gule containerne. 
Det er skiftet/justert en betydelig del 
ytterdører/verandadører. 
Fortsettelse på utredning av lekkasje i 
garasjetak øvre tun og nedre tun. 
Utskifting av bom ved GV 54.  
Hele ventilasjonsanlegget i borettslaget 
ble renset. 
Grønske ble fjernet på fasadeplater der 
dette var nødvendig. 
Nedre tun - innkjøring nedre 
garasjeanlegg, kjemikaliebehandlet, 
vasket og spylt, samt påført 
betongsealer.      
Midtre tun - Støttemur utenfor 
barnehagen i GV 36, 
kjemikaliebehandlet, vasket og spylt, 
samt påført betongsealer. 
Midtre tun -  Støttemur foran GV 36, 
kjemikaliebehandlet, vasket og spylt, 
samt påført betongsealer. 
Maling av vinduer ut mot tunene. 
Byttet takplater på karnapptak i 1. etg. 
Store deler av varmesentralen på nedre 
tun ble bygget om. 
Oppgradering av trappene ned til 
garasjene på øvre tun og nedre tun med 
varmekabler, og montert lys i disse. 
Ferdigstillelse av pågått oppgradering 
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av utelamper på nedre 
biloppstillingsplass. 
GV 54: Maling av luftepipe til søppelsug, 
maling innside heisdør, 
pluss nye sparkeplater i heisen, og 
maling av trappehusets kjelleretasje og 
1. etg. samt trappehusets inngangsdør. 

2012 - 2012 Diverse vedlikehold Utbedring av en del motorvarmere og 
lysarmatur i nedre garasjeanlegg, samt 
oppgradering av utelamper på nedre 
biloppstillingsplass. 
Utskrifting av bom ved barnehagen og 
ny lysmast på festplassen. 
Skiftet et betydelig antall ytterdører og 
verandadører. 
Nye postkasser i GV 38. 
Montert tilbakeslagsventiler på øvre tun. 
Utredning og reparasjon av lekkasje i 
garasjetak øvre tun. 
Påbegynt større vedlikehold av 
grøntområdene. En del av vegetasjon 
og trær er fjernet i skogen nedenfor 
barnehagen og bak PA 17/19. 

2011 - 2011 Diverse vedlikehold Total oppgradering av trappehus i GV 
46-48-50 og 52 med nye postkasser. 
Nye postkasser i GV 38. 
Tre utstikk og veranda på sykehjemmet 
er oppgradert. 
Utbedring av lys og brytere på loft. 
Installasjon av brannslanger i alle 
leiligheter. 
Installert ny garasjeport på øvre tun. 
Skiftet 2 stk. avtrekksvifter på loft i GV 
48 og 1 stk. i PA 15. 
Bytte av strupeventiler på nedre tun. 
Montering av mikrobeutskillere på 
varmeanlegg i våre 3 varmesentraler. 
Montering av tilbakeslagsventiler. 
Det er skiftet/justert en betydelig del 
ytterdører/verandadører. 

2010 - 2010 Diverse vedlikehold Total oppgradering av trappehus i GV 
42 og GV 44 med nye postkasser. 
 
Byttet overbelastningsvern fra alle 
hovedtavler i alle leiligheter. 
 
Installert hovedjording i hele 
borettslaget. 
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Oppgradert alle lamper i trappehus, inkl. 
sensorer som tenner lampene i samsvar 
med det naturlige lyset. 
 
Det er skiftet / justert en betydelig del 
ytterdører / verandadører. 
 
Det er skiftet 2 stk. avtrekksvifter i 
garasjeanlegget på øvre tun, samt 1 stk. 
avtrekksvifte i GV 46. 
 
Flyttet vaktmesterkontor fra PA 23 til GV 
36. 
 
Oppgradert areal i PA 23 (tidligere 
vaktmesterkontor) til leilighet som 
deretter ble solgt for 2,2 mill. 

2009 - 2009 Diverse vedlikehold Maling av karnapp, verandaplater, vindu 
og karnapp/verandadører og takutstikk 
på nedre tun. 
 
Det er skiftet/justert en del 
ytterdører/verandadører. 
 
Det er skiftet 2 stk. avtrekksvifter i 
garasjeanlegget på øvre tun, samt 1 stk.  
avtrekksvifte i garasje nedre tun. Det er 
skiftet 3 stk avtrekksvifter på loft. 
 
Større elektriske arbeider: 
Montering av utelamper på trappehus. 
Utskifting av kurssikringer i hovedtavler 
til jordfeilautomater. 
Skifte/innkjøp av sirkulasjonspumper i 
varmesentraler. 
 
Opparbeidelse av luftespalter på loft i 
GV 40, da dette ikke var utført i henhold 
til de opprinnelige tegningene da 
borettslaget ble oppført. 

2008 - 2008 Diverse vedlikehold Betydelig dreneringsarbeid i øvre 
garasjeanlegg med blant annet 
installering av en inspeksjonskum og en 
avløpskum med pumpe. Grunnen til 
dette arbeidet var at grunnvannet 
begynte å sprenge ut gulv og var til fare 
for bygningen for øvrig, pga at 
dreneringsrør var tette og måtte skiftes. 
Et relativt dyrt arbeid pga 2 meters 
takhøyde inne i garasjen, som 
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forårsaket at alt maskineri som ble brukt 
var av "mini" størrelse. 
 
Malerarbeid karnappsiden på hele 
midtre tun ble malt. 
Vaktmesterleiligheten ble oppgradert i 
sin helhet. Det ble utarbeidet en ny 
biloppstillingsplass og 2 MC plasser i 
garasjen på øvre tun. 
 
2 stk utluftningsvifter/brannvifter skiftet 
ut i Øvre garasjeanlegg pga slitasje. 
 
Vannlekkasje i GV 36, hvor 6 leiligheter 
var involvert, og hvor det ble lagt ned et 
betydelig styrearbeid, hvor styreleder 
bl.a. deltok i ca 20 byggemøter. 
 
Borettslaget har byttet strømleverandør 
fra Istad Kraft til LOS, det er HjemKraft 
som fakturerer slik som før. 
 
Ballbane opprettet på Nordjordet. 
 
Den Engelske park har oppgradert 
gangveier m.m. 
 
Vaktmestersøknad. Styret har lagt ned 
betydelig arbeid i forbindelse med 
ansettelse av ny vaktmester. Etter de 
krav styret setter har ingen søkere vært 
kvalifisert. 

2007 - 2007 Maling, heller, dører, trær Maling av alle blokkene på øvre tun 
(ikke inngangssiden), karnapp, 
utvendige verandaplater, utstikk fra tak 
og alle vinduer. Skiferheller 
m/varmekabler i trapp ved P. A. 21 og 
G. V. 36. Skiftet div. ytterdører i leil., 
garasje og ventilrom. Fjernet en del trær 
v/G, V. 42 og sykehjemmet 

2006 - 2006 Takpapp/Takrenner/Diverse Ny takpapp og takrenner på alle blokker 
på Øvre tun, samt nye takrenner på 
nedre tun. Det er også skiftet 10 stk. og 
justert 12 stk. ytter-veranda - 
kjellerdører i borettslaget i år 2006. Det 
er montert en del himlingsplater i 
garasjene pga. fuktighet/salter. 
Likeledes er det montert varmekabler i 
skifertrapp mellom G. V. 23 og G. V. 13. 
Nye takluker og  stiger med rekkverk er 
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montert på 5 et. blokkene av 
sikkerhetsmessige grunner. 

2005 - 2005 Takpapp/dører/kildesortering/sykke
lplass 

Ny takpapp og takrenner på alle blokker 
på midtre tun. Det er også skiftet 12 stk. 
ytter-verandadører i borettslaget i år 
2005. Det er montert en del 
himlingsplater i garasjene pga. 
fuktighet/salter. Kildesorteringsplass på 
øvre tun er ferdig opparbeidet og i tillegg 
til de andre containerne er det satt opp 
container for glass og metallemballasje. 
Alle opprinnelige sykkelstativ er erstattet 
med nye av typen Sinus samt at det er 
satt opp atskillig flere stativ enn tidligere. 

2004 - 2004 Takpapp/ytterdører Skiftet takpapp på tak og trappehus på 
nedre tun. Innkjøp av inngangsdører 
samt skifte av 8 stk. inngangs-/veranda-
/garasje- dører.  
Skiftet 3 felles el-skap på grunn av rust. 

2003 - 2003 Garasjeanlegg/varmesentral/trapp
ehus 

Montert himlingsplater i garasjeanlegg, 
garasjearbeider i forbindelse med 
vanninnsig ved anlegg, diverse arbeider 
i varmesentralen, samt oppussing av 
trappehus i G.V. 54. 

2002 - 2002 Galvanisk korrosjonsbeskyttelse Installert galvanisk 
korrosjonsbeskyttelse i nedre 
garasjeanlegg. 
Omfattende arbeid med varmevekslere 
m.m. i sentralvarmeanlegg. 
Vesentlig opprustning av grøntanlegg. 

2001 - 2001 Rep. kjellerbod/ utbedring garasje Reparasjon av kjellerboder på grunn av 
heving av gulv, startet 
utbedringsarbeidet i garasjeanlegg og 
foretatt vesentlig opprusting av 
grøntanlegg. 

2000 - 2000 Fullføring av balkonger og 
karnapper 

Fullføring av balkonger og karnapper, 
trappehus malt innvendig, maling  
av inngangs- og balkongdører på 
dugnad. 

1999 - 1999 Oppstart oppussing av balkonger Oppstart av oppussing av balkonger og 
karnapper. Arbeidet er ikke avsluttet. 

1998 - 1998 Maling av trappeganger Maling av trappeganger, fellesvaskeri, 
utstikk på sykehjem og reparasjon  
lekkasje av garasjeanlegg. 

1997 - 1997 Opprusting grøntanlegg Opprusting av grøntanlegget, utskifting 
av lekeapparater, ny asfalt og justering 
av kummer. 

1996 - 1996 Fotballbane/Lekeapperat/Søppelsk
ur 

Fotballbanen ved sykehjemmet er 
planert og tilsådd. Utskifting av 
lekeapparater og utbedring av trappene. 
Bygget levegg til søppelskur ved 



50  Casinetto Borettslag 

 
 

 

sykehjemmet. Det er foretatt nyplanting. 
Videre er hovedvannrør ved G.V. 54 og 
G.V. 40 skiftet ut. 

1995 - 1995 Ballplass/rep garasjetak/serv. 
vent.anl. 

Ballplassen på Nordjordet ble planert 
med nytt grusdekke. Det ble montert 
nye basketballmål og benker. Det ble 
utført reparasjon av garasjetak på øvre 
tun p.g.a. innsig av vann. Det ble utført 
service på ventilasjonsanlegget vårt ved 
at vifter på loft og avtrekksventiler i 
leilighetene ble rengjort. Det ble montert 
nye sykkelstativ av merket Sinus. 

1994 - 1994 Skøyen Vest Søppelsug ble 
dannet 

Skøyen Vest Søppelsug ble dannet. Det 
ble overtatt fra Oslo Kommune og eies 
nå av Casinetto Brl, Øvre Silkestrå Brl, 
Nedre Silkestrå Brl , Hoffsgrenda Brl og 
Skøyen Terrasse Boligsameie. 

1993 - 1993 Maling vinduer Alle borettslagets vinduer ble mail. I 
tillegg ble alle trappehus malt utvendig. 

1992 - 1992 Maling dører Maling av inngangs - og balkongdører 
på dugnad 

 
  



Les mer på obos.no/gront-obos

Ditt boligselskap 
har mottatt støtte 

fra OBOS gir  
tilbake

Visste du at ditt boligselskap har fått et tilskudd fra OBOS gir tilbake? Vi deler ut midler  
i alle regioner, og i 2017 støttet vi totalt 130 prosjekter rundt om i landet. Ditt boligselskap 
var en av disse!

OBOS vil bidra til at borettslag og sameier kan ta grønt ansvar. Derfor har vi satt av midler 
for å støtte boligselskap med forbedringer innenfor klima, miljø og uterom.

OBOS gir tilbake
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4912 - SKØYEN VEST SØPPELSUG SAMEIE         

RESULTATREGNSKAP         

   
Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 

   

 2017 2016 2017 2018 

DRIFTSINNTEKTER: 

Innbetalinger 
 

2 2 233 600 2 376 527 3 171 000 3 200 000 

Andre inntekter 
 

3 168 630 178 433 10 000 0 

SUM DRIFTSINNTEKTER   2 402 230 2 554 960 3 181 000 3 200 000 
        

DRIFTSKOSTNADER: 

Personalkostnader 
 

4 -108 081 -56 358 -60 000 -117 000 

Styrehonorar 
 

5 -100 000 -90 000 -100 000 -100 000 

Revisjonshonorar 
 

6 -6 250 -6 125 -6 000 -6 000 

Forretningsførerhonorar 
 

-29 120 -28 410 -32 000 -32 000 

Konsulenthonorar 
 

7 -169 821 -4 861 -10 000 -110 000 

Drift og vedlikehold 
 

8 -1 273 189 -1 742 577 -1 700 000 -1 550 000 

Forsikringer 
  

-33 360 -32 300 -35 000 -35 000 

Energi/fyring 
  

-458 817 -342 086 -350 000 -400 000 

Andre driftskostnader 9 -11 366 -14 592 -50 000 -12 000 

SUM DRIFTSKOSTNADER   -2 190 004 -2 317 309 -2 343 000 -2 362 000 
        

DRIFTSRESULTAT   212 226 237 652 838 000 838 000 
        

FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: 

Finansinntekter 
 

10 2 497 5 260 0 0 

Finanskostnader 
 

11 -214 723 -242 912 -215 000 -195 000 

RES. FINANSINNT./-KOSTNADER -212 226 -237 652 -215 000 -195 000 
        

ÅRSRESULTAT     0 0 623 000 643 000 
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4912 - SKØYEN VEST SØPPELSUG SAMEIE 
 

BALANSE         

    
Note 

 
2017 2016 

EIENDELER 
        

ANLEGGSMIDLER 

Langsiktige fordringer 
 

12 
 

6 572 282 7 195 014 

SUM ANLEGGSMIDLER       6 572 282 7 195 014 
        

OMLØPSMIDLER 

Kortsiktige fordringer 
 

13 
 

36 325 45 922 

Driftskonto OBOS-banken 
   

151 599 41 376 

Skattetrekkskonto OBOS-banken 
  

1 642 1 642 

Sparekonto OBOS-banken 
   

221 964 352 666 

SUM OMLØPSMIDLER       411 530 441 606 
        

SUM EIENDELER         6 983 812 7 636 620 
        

EGENKAPITAL OG GJELD 
        

EGENKAPITAL 

Opptjent egenkapital 
      

SUM EGENKAPITAL       0 0 
        

GJELD 
        

LANGSIKTIG GJELD 

Pante- og gjeldsbrevlån 
 

14 
 

6 572 282 7 195 015 

SUM LANGSIKTIG GJELD       6 572 282 7 195 015 
        

KORTSIKTIG GJELD 

Leverandørgjeld 
    

171 501 258 155 

Skyldig til offentlige myndigheter 15 
 

3 791 3 196 

Påløpte renter 
    

17 995 1 219 

Påløpte avdrag 
    

52 351 0 

Annen kortsiktig gjeld 
 

16 
 

165 892 179 036 

SUM KORTSIKTIG GJELD       411 530 441 605 
        

SUM EGENKAPITAL OG GJELD     6 983 812 7 636 620 
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Pantstillelse     0 0 
Garantiansvar     0 0 
 
 

Oslo, 21.02.2018 
Styret i Skøyen Vest Søppelsug Sameie 

 
 

Bjørn Kolstad /s/          Bjørnar Dramstad /s/          Baard Ove Haakensen /s/ 
 
 

Knut Getz Halstvedt /s/          Stig Hvoslef /s/ 
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NOTE: 1 
REGNSKAPSPRINSIPPER 
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god 
regnskapsskikk for små foretak. 
 
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 verdi- 
fallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på 
etableringstidspunktet. 
Andre varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes økonomiske 
levetid. 
. 

 
SKATTETREKKSKONTO 
Selskapet har egen separat skattetrekkskonto i OBOS-banken. Innskuddet tilhører 
myndighetene og kan ikke disponeres fritt. 
        

NOTE: 2 

INNBETALINGER 

A-konto 
 

     3 000 889 

Avregning mot lån 2017     -622 732 

Avregning 2017      -144 557 

SUM INNBETALINGER         2 233 600 
    

   

 

NOTE: 3 

ANDRE INNTEKTER 

Hoff Trygdebolig  
  

   168 630 

SUM ANDRE INNTEKTER         168 630 
    

   

 

NOTE: 4 

PERSONALKOSTNADER 

Ordinær lønn, fast ansatte 
 

   -73 246 

Påløpte feriepenger 
  

   -9 554 

Arbeidsgiveravgift 
  

   -25 693 

Yrkesskadeforsikring 
 

   -168 

Refusjon sykepenger 
 

   580 

SUM PERSONALKOSTNADER       -108 081 

Det har gjennomsnittlig vært sysselsatt under 0,75 årsverk i selskapet gjennom året. 

Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjeneste- 

pensjon.  

       
NOTE: 5 

STYREHONORAR 

Honorar til styret gjelder for perioden 2016/2017, og er på kr 100 000. 
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NOTE: 6 

REVISJONSHONORAR 

Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr 6 250. 
 

    

   

 

NOTE: 7 

KONSULENTHONORAR 

Juridisk bistand, Dalan Advokatfirma DA   -160 734 

OBOS 
   

   -9 087 

SUM KONSULENTHONORAR       -169 821 
    

   

 

NOTE: 8 

DRIFT OG VEDLIKEHOLD 

Drift/vedlikehold bygninger 
 

   -389 465 

Drift/vedlikehold VVS 
 

   -21 668 

Drift/vedlikehold elektro 
 

   -7 756 

Drift/vedlikehold ventilasjonsanlegg    -167 335 

Drift/vedlikehold søppelforbrenning anlegg   -686 965 

SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD       -1 273 189 
    

   

 

NOTE: 9 

ANDRE DRIFTSKOSTNADER 

Andre fremmede tjenester 
 

   -650 

Andre kontorkostnader 
 

   -72 

Telefon, annet 
  

   -8 384 

Porto 
   

   -140 

Bank- og kortgebyr 
  

   -2 120 

SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER     -11 366 
    

   

 

NOTE: 10 

FINANSINNTEKTER 

Renter av driftskonto i OBOS-banken    533 

Renter av sparekonto i OBOS-banken   1 964 

SUM FINANSINNTEKTER         2 497 
    

   

 

NOTE: 11 

FINANSKOSTNADER 

Renter på lån i OBOS-banken 
 

   -214 173 

Termingebyr på lån i OBOS-banken    -550 

SUM FINANSKOSTNADER         -214 723 
    

   

 

NOTE: 12 

LANGSIKTIGE FORDRINGER 

Til gode hos eierne jf note  13. 
 

   6 572 282 

SUM LANGSIKTIGE FORDRINGER     6 572 282 
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NOTE: 13 

KORTSIKTIGE FORDRINGER 

Andre forskuddsbetalte kostnader (blir kostnadsført i 2018)  36 325 

SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER     36 325 

Posten "Andre forskuddsbetalte kostnader" inkluderer mottatte, ikke betalte fakturaer som 

vedrører 2018, med motpost i leverandørgjeld. Utbetaling vil skje i 2018.  

       
NOTE: 14 

PANT- OG GJELDSBREVLÅN 

OBOS-banken 

Lånet er et annuitetslån med flytende rente. 

Rentesatsen pr. 31.12.17 var 3,10 %. Løpetiden er 20 år. 

Opprinnelig 2010 
 

 

 

 -10 000 000  
Nedbetalt tidligere 

 

 

 

 2 804 985  
Nedbetalt i år 

 

 

 

 622 733      

   -6 572 282 

SUM PANTE- OG GJELDSBREVLÅN     -6 572 282 
   

 

 

  

 

   

 

 

  

 

NOTE: 15 

SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER 

Forskuddstrekk 
  

   -1 642 

Skyldig arbeidsgiveravgift 
 

   -2 149 

SUM SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER     -3 791 
    

   

 

NOTE: 16 

ANNEN KORTSIKTIG GJELD 

Feriepenger 
  

   -9 554     

   

 

Avregninger mot eierne 3112:    

 

Hoff Trygdebolig 
  

   -11 781 

Øvre Silkestrå Borettslag 
 

   -31 581 

Nedre Silkestrå Borettslag 
 

   -27 716 

Casinetto Borettslag 
  

   -764 

Hoffsgrenda Borettslag 
 

   -62 224 

Skøyen Terrasse 
  

   -22 272 

SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD     -165 892 

 


