
 

 

 

Til andelseierne i Casinetto Borettslag 
 
Velkommen til generalforsamling, tirsdag 11. juni 2019 kl. 18:00 i Skøyen kirke. 
 
Innkallingen inneholder borettslagets årsrapport og regnskap for 2018. 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 tirsdag 11. juni 2019 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 2018 

A) Årsrapport og regnskap for 2018 
B) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 

 
3. GODTGJØRELSER  

A) Styret 
B) Andre godtgjørelser 

 
4. INNKOMNE FORSLAG 

A) Forslag fra Espen Schulze og Siri Tvedt Gustav Vigelands vei 42 om innsetting 
av ekstra vindu 

B) Forslag fra styret om endring i endring i husordensreglene – punkt 5. A. Bruk av 
felles uteområder 

C) Forslag fra Lene Strickert og Anne Hotvedt-Behr, begge Gustav Vigelands vei 
30 om tillegg til for åpning av mulighet for oppsetting av trådboder i fellesareal 
kjeller 

D) Forslag fra Geir Grønseth Gustav Vigelands vei 30 om ekstra boder i 
fellesområder i kjellerne 

E) Forslag om branntiltak for Casinetto borettslag 
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 styremedlemmer for 1 år 
D) Valg av 2 varamedlemmer for 1 år  
E) Valg av 1 delegert med vara til OBOS’ generalforsamling for 1 år 
F) Valg av valgkomité for 1 år 

 
Oslo,  28.03.2019 

Styret i Casinetto Borettslag 
 

 Henning Hoel                                              Kirsti Camerer       
 

Patriq Backlund                 Baard Ove Haakensen                     Per H Mosserud    
 



3  Casinetto Borettslag 

 
 

 

ÅRSRAPPORT FOR 2018 
 
 
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 Bjørnelia 60 
Styremedlem Baard Ove Haakensen Gustav Vigelands Vei 36 
Styremedlem Per H Mosserud Gustav Vigelands Vei 34 
 

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

Varadelegert 
Baard Ove Haakensen Gustav Vigelands Vei 36 
 
Valgkomiteen 
Christin Arnesen Prinsessealléen 17 
Kjersti Granum Gustav Vigelands Vei 44 
Anne Nørstenes Gustav Vigelands Vei 30 
Andreas Tveitereid Gustav Vigelands Vei 44 
Øystein Ulvestad Prinsessealléen 15 
 
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 2018. 
 
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 2018 

2- roms leiligheter: 4 leiligheter omsatt 

 

Areal        Kjøpesum      Kjøpesum + fellesgjeld 
50,3        Kr 3 800 000     Kr 3 826 000 
56,6        Kr 3 950 000     Kr 3 981 000 
64,5        Kr 4 845 000     Kr 4 877 000 
64,5        Kr 6 250 000     Kr 6 282 000 
 
Gjennomsnitt     Kr 4 711 250     Kr 4 741 500       

 

3-roms leiligheter: 2 leiligheter omsatt 

 

Areal        Kjøpesum      Kjøpesum + fellesgjeld  
93,7        Kr 7 300 000     Kr 7 337 000 
93,7        Kr 6 800 000     Kr 6 836 000 
 

Gjennomsnitt     Kr 7 050 000     Kr 7 086 500       

 

4-roms leiligheter: 3 leiligheter omsatt 

 

Areal        Kjøpesum      Kjøpesum + fellesgjeld  
96         Kr 8 000 000     Kr 8 039 000 
94,7        Kr 7 550 000     Kr 7 590 000 
96         Kr 7 300 000     Kr 7 339 000 
 
Gjennomsnitt     Kr 7 616 666     Kr 7 656 000       
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KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2018 
 
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 2019. 
 
Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2018 er satt opp under 
denne forutsetning. 
 
Inntekter 
Driftsinntekter i 2018 var til sammen kr 20 005 098. 
Dette er kr 1 708 098 høyere enn budsjettert og skyldes i hovedsak andre inntekter. 
Andre inntekter består i hovedsak av Kompensasjon Linstow AS og tilskudd fra OBOS gir 
tilbake. 
 
Kostnader 
Driftskostnadene i 2018 var til sammen kr 22 726 157. 
Dette er kr 4 382 157 høyere enn budsjettert og skyldes i hovedsak nedbetaling av 
borettslagets andel av lån i SVS, samt høyere kostander til drift/vedlikehold og 
energi/fyring. 
 
Resultat  
Årets resultat fremkommer i resultatregnskapet som et underskudd på kr 2 925 660 og 
foreslås dekket ved overføring fra egenkapital. Eventuelle endringer i langsiktig gjeld (lån) 
er ikke tatt hensyn til. 
 
Disponible midler 
Borettslagets disponible midler (omløpsmidler fratrukket kortsikt gjeld) var pr 31.12.2018 kr 
5 584 504 og viser borettslagets likviditet. De disponible midlene bør til enhver tid være 
positive, som en del av forutsetningene for videre drift.  
 
For øvrig vises det til de enkelte tallene i resultatregnskapet, balansen og notene.  
Styret er ikke kjent med hendelser etter 31.12.2018 som påvirker regnskapet i vesentlig 
grad. 
 
KOMMENTARER TIL BUDSJETT FOR 2019 
 
Til orientering for generalforsamlingen legger styret fram budsjettet for 2019. 
Tallene er vist i kolonnen til høyre i resultatregnskapet. 
 
Drift og vedlikehold 
I posten drift og vedlikehold er det beregnet kr 5 935 000 til større vedlikehold. 
 
Kommunale avgifter i Oslo kommune 
Oslo Kommune la i sitt budsjettforslag til grunn en økning på 8,8 % for renovasjon og 9,5 
% for vann og avløp for 2019. Vi har ikke regnet med økning i feiegebyr. Eiendomsskatten 
følger egne satser. 
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Energikostnader 
Energikostnadene har historisk sett har vært variable og er vanskelige å anslå. Som følge 
av en varm sommer i Norge i 2018 økte strømprisene rundt budsjetteringstidspunkt. Det er 
derfor foreslått en økning i elektrisk energi med 20 % sammenlignet med fjoråret. 
 
Forsikring 
Forsikringspremien for 2019 har økt med kr 25 601. Premieendringen er en følge av 
indeksjustering på bygninger på 3,7 % fra 1. januar, samt forsikringsselskapets individuelle 
prisjustering basert på skadehistorikken i Casinetto Borettslag.  
 
Lån 
Casinetto Borettslag hadde ett lån i Handelsbanken med 2,15 % rente pr. 20.03.2019. 
Lånet er ferdig nedbetalt i 2033.  
 
For opplysninger om opprinnelig lånebeløp og restsaldo henvises til note i regnskapet. 
 
Innskuddsrente i OBOS-banken (pr. 1.1.2019) 
Driftskonto 0,15 % p.a 
Sparekonto 0,80 % p.a 
 
Forretningsførerhonorar 
Forretningsførerhonoraret for 2019 øker med kr 6 495,- ink. mva. 

 
Medlemskontingenten til OBOS er kr 200 pr. andelsleilighet for 2019. 
 
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 2019. 
Driften i 2019 forutsetter verken nye låneopptak eller økning av felleskostnadene. 
 
Nåværende felleskostnader vil ifølge budsjettet redusere borettslagets disponible midler, 
men styret mener det er forsvarlig i 2019. 
 
For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet.  

 
SAMEIET SKØYEN VEST SØPPELSUG  
Borettslaget er medeier i Skøyen Vest Søppelsug Sameie. 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 Casinetto Borettslag sitt årsregnskap som består av balanse per 31. desember 2018, 
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 2018, 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 overholdt 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 omfatter informasjon i årsrapporten 
bortsett fra årsregnskapet og den tilhørende revisjonsberetningen. Øvrig informasjon omfatter også 
budsjettall som er presentert sammen med årsregnskapet. 

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

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

Styrets ansvar for årsregnskapet 

Styret (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder 
for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. 
Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et 
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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 
for årsregnskapet 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.  

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til 
https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger. 

Uttalelse om andre 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, 26. april 2019 
PricewaterhouseCoopers AS 
 

 
 
Cato Grønnern 
Statsautorisert revisor  

https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger
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CASINETTO BORETTSLAG 
ORG.NR. 948 305 720, KUNDENR. 491 

 
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 

  

 

   
Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 

   

 
2018 2017 2018 2019 

A.  DISP. MIDLER PR. 01.01.   3 847 364 2 190 205 3 847 364 5 584 504 
        

B. ENDRING I DISP. MIDLER: 

Årets resultat (se res.regnskapet) -2 925 660 2 368 642 -317 000 -889 000 

Tilbakeføring av avskrivning 16 47 196 51 037 0 0 

Tillegg for nye langsiktige lån 18 12 500 000 0 0 0 

Fradrag for avdrag på langs. lån 18 -7 882 994 -761 203 -1 047 000 -738 000 

Red. annen langs. gjeld 
 

-733 239 -178 692 0 0 

Innsk. øremerk. bankkto 
 

-1 402 -1 318 0 0 

Reduksjon langsiktig fordring 
 

733 239 178 692 0 0 

B. ÅRETS ENDR. I DISP. MIDLER 1 737 139 1 657 158 -1 364 000 -1 627 000 
        

C. DISP. MIDLER PR. 31.12.   5 584 504 3 847 362 2 483 364 3 957 504 
        

 
SPESIFIKASJON AV DISPONIBLE MIDLER: 

Omløpsmidler 
  

8 510 267 7 466 456 
  

Kortsiktig gjeld 
  

-2 925 763 -3 619 092 
  

C. DISP. MIDLER PR. 31.12.   5 584 504 3 847 364 
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CASINETTO BORETTSLAG 

ORG.NR. 948 305 720, KUNDENR. 491         

RESULTATREGNSKAP         

   
Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 

   

 
2018 2017 2018 2019 

DRIFTSINNTEKTER: 

Innkrevde felleskostnader 2 15 850 815 15 209 129 15 497 000 15 738 000 

Barnehagen 
 

10 3 026 891 2 820 182 2 800 000 3 415 000 

Andre inntekter 
 

3 1 127 392 688 941 0 0 

SUM DRIFTSINNTEKTER   20 005 098 18 718 252 18 297 000 19 153 000 
        

DRIFTSKOSTNADER: 

Personalkostnader 
 

4 -542 464 -530 023 -575 000 -622 000 

Styrehonorar 
 

5 -482 000 -378 000 -390 000 -512 000 

Avskrivninger 
 

16 -47 196 -51 037 0 0 

Revisjonshonorar 
 

6 -15 356 -21 556 -12 000 -12 000 

Forretningsførerhonorar 
 

-250 505 -244 395 -251 000 -257 000 

Konsulenthonorar 
 

7 -167 383 -195 617 -160 000 -90 000 

Kontingenter 
  

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

Drift og vedlikehold 
 

8 -6 811 398 -3 453 280 -6 000 000 -5 935 000 

Forsikringer 
  

-520 399 -499 500 -525 000 -546 000 

Kommunale avgifter 
 

9 -1 950 470 -1 858 536 -1 561 000 -1 708 000 

Barnehagen 
 

10 -2 939 213 -2 827 049 -2 600 000 -3 202 000 

Kostnader sameie 
 

24 -2 129 622 -200 642 -285 000 0 

Energi/fyring 
 

11 -4 373 097 -3 821 113 -3 840 000 -4 577 000 

TV-anlegg/bredbånd 
  

-1 073 619 -1 060 468 -1 070 000 -1 080 000 

Andre driftskostnader 12 -1 363 834 -922 585 -1 015 000 -1 207 000 

SUM DRIFTSKOSTNADER   -22 726 157 -16 123 401 -18 344 000 -19 808 000 
        

DRIFTSRESULTAT   -2 721 059 2 594 850 -47 000 -655 000 
        

FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: 

Finansinntekter 
 

13 45 449 23 771 0 0 

Finanskostnader 
 

14 -250 050 -249 979 -270 000 -234 000 

RES. FINANSINNT./-KOSTNADER -204 601 -226 208 -270 000 -234 000 
        

ÅRSRESULTAT     -2 925 660 2 368 642 -317 000 -889 000 
        

Overføringer: 

Til opptjent egenkapital 
 

0 2 368 642 
  

Fra opptjent egenkapital 
 

-2 925 660 0 
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CASINETTO BORETTSLAG 

ORG.NR. 948 305 720, KUNDENR. 491         

BALANSE         

   

 
Note  2018 2017 

EIENDELER 
        

ANLEGGSMIDLER 

Bygninger 
 

 15  150 538 000 150 538 000 

Tomt 
    

 2 959 551 2 959 551 

Andel anleggsmidler i fellesanlegg 24  1 152 665 1 885 904 

Andre varige driftsmidler  16  218 547 265 742 

Øremerkede bankinnskudd  25  205 433 204 031 

SUM ANLEGGSMIDLER       155 074 196 155 853 229 
        

OMLØPSMIDLER 

Kundefordringer 
 

 

 

 140 140 

Kortsiktige fordringer  17  1 178 632 1 168 357 

Andel omløpsmidler i fellesanlegg 24  379 941 118 088 

Driftskonto OBOS-banken 
  

 461 270 1 656 103 

Driftskonto OBOS-banken II 
  

 33 197 40 602 

Skattetrekkskonto OBOS-banken 
 

 138 438 108 075 

Sparekonto OBOS-banken 
  

 5 339 523 3 402 501 

Sparekonto OBOS-banken II 
  

 979 127 972 590 

SUM OMLØPSMIDLER       8 510 267 7 466 456 
        

SUM EIENDELER         163 584 463 163 319 685 
        

EGENKAPITAL OG GJELD 
        

EGENKAPITAL 

Innskutt egenkapital 300 * 100 
  

 30 000 30 000 

Opptjent egenkapital 
 

 

 

 68 540 849 71 466 509 

SUM EGENKAPITAL       68 570 849 71 496 509 
        

GJELD 
        

LANGSIKTIG GJELD 

Pante- og gjeldsbrevlån  18  11 901 286 7 284 280 

Borettsinnskudd 
 

 19  79 033 900 79 033 900 

Andel langsiktig gjeld i fellesanlegg 24  1 152 665 1 885 904 

SUM LANGSIKTIG GJELD       92 087 851 88 204 084 
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KORTSIKTIG GJELD 

Leverandørgjeld 
   

 1 631 722 2 714 468 

Skyldige offentlige avgifter  20  265 334 227 652 

Påløpte renter 
   

 21 743 -1 

Påløpte avdrag 
   

 59 526 0 

Underregnskap 1 
 

 21  307 791 307 791 

Andel kortsiktig gjeld i fellesanlegg 24  379 941 118 088 

Annen kortsiktig gjeld  22  259 707 251 094 

SUM KORTSIKTIG GJELD       2 925 763 3 619 092 
        

SUM EGENKAPITAL OG GJELD     163 584 463 163 319 685 
        

Pantstillelse 
  

23 
 

91 845 883 106 597 883 

Garantiansvar 
  

24 
 

5 341 052 6 983 812 

 
 

Oslo,28.03..2019, 

Styret i Casinetto Borettslag 
 
  

Henning Hoel/s/                                      Patriq Backlund/s/                      Baard Ove Haakensen/s/ 
 
 
 
 
                            Per H Mosserud/s/                                          Kirsti Camerer/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 

Inntektene inntektsføres etter opptjeningsprinsippet.  

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.  
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NOTE: 2 

INNKREVDE FELLESKOSTNADER 

Felleskostnader 
  

   9 652 302 

Brensel 
   

   4 009 738 

Get Kabel-TV 
  

   768 840 

Eiendomsskatt 
  

   402 328 

Garasje 
   

   349 536 

Bredbånd 
   

   257 472 

Leietillegg påbygg 
  

   229 397 

Parkering 
   

   116 400 

Brensel loft 
  

   31 052 

Strøm el-bil 
  

   22 350 

Diverse 
   

   12 900 

SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER     15 852 315 
     

   
REDUKSJON GRUNNET TOMME LEIEFORHOLD 

Parkeringsleie 
  

   -1 500 

SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER     15 850 815 
    

   

 

NOTE: 3 

ANDRE INNTEKTER 

Administrasjon 
  

   900 

Diverse 
   

   3 582 

Kompensasjon Linstow AS 
 

   750 000 

Kjøp av loftsareal 
  

   67 400 

Tilskudd, OBOS gir tilbake 
 

   290 000 

Nøkler, bombrikke, portåpner 
 

   15 510 

SUM ANDRE INNTEKTER         1 127 392 
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NOTE: 4 

PERSONALKOSTNADER 

Ordinær lønn, fast ansatte 
 

   -2 128 404 

Påløpte feriepenger 
  

   -263 307 

Fri bil, tlf etc. 
  

   -231 

Bompenger 
  

   -1 102 

Naturalytelser speilkonto 
 

   231 

Arbeidsgiveravgift 
  

   -426 417 

Pensjonskostnader 
  

   -18 022 

Yrkesskadeforsikring 
 

   -713 

Refusjon sykepenger 
 

   719 

            

   

 

Personalkostnader overført til underregnskap Barnehagen:  

 

Ordinær lønn, fast ansatte 
 

 

 

 1 777 644 

Påløpte feriepenger 
  

 

 

 213 185 

Arbeidsgiveravgift 
  

 

 

 297 388 

Pensjonskostnader 
  

 

 

 130 124 

Refusjon sykepenger 
 

 

 

 -719 

Sum personalkostnader overført til  barnehagen 
 

 2 417 622     

 

 

 

 

Personalkostnader borettslaget, uten barnehagen 
 

 

 

Ordinær lønn, fast ansatte 
 

 

 

 -350 760 

Påløpte feriepenger 
  

 

 

 -50 122 

Fri bil, tlf etc. 
  

   -231 

Bompenger 
  

   -1 102 

Naturalytelser speilkonto 
 

   231 

Arbeidsgiveravgift 
  

 

 

 -145 538 

Pensjonskostnader 
  

 

 

 -8 174 

Yrkesskadeforsikring 
 

 

 

 -713 

Andre personalkostnader 
 

   -1 840     

   

 

SUM PERSONALKOSTNADER       -542 464 

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. 

 
NOTE: 5 

STYREHONORAR 

Honorar til styret gjelder for perioden 2017/2018, og er på kr 482 000. 
 

I tillegg har styret fått dekket bevertning for kr 6 587, jf. noten om andre driftskostnader.  

       
NOTE: 6 

REVISJONSHONORAR 

Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr 15 356.     
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NOTE: 7 

KONSULENTHONORAR 

Tilleggstjenester, OBOS BBL 
 

   -24 430 

OBOS Prosjekt AS 
  

   -86 250 

Advokatfirmaet Hoel Wollbråten AS    -49 453 

LRM Arkitektur AS 
  

   -7 250 

SUM KONSULENTHONORAR       -167 383 
    

   

 

NOTE: 8 

DRIFT OG VEDLIKEHOLD 

Drift/vedlikehold bygninger 
 

   -3 031 044 

Drift/vedlikehold VVS 
 

   -140 947 

Drift/vedlikehold elektro 
 

   -1 181 238 

Drift/vedlikehold utvendig anlegg    -761 029 

Drift/vedlikehold heisanlegg 
 

   -14 370 

Drift/vedlikehold brannsikring 
 

   -667 911 

Drift/vedlikehold ventilasjonsanlegg    -196 159 

Drift/vedlikehold parkeringsanlegg    -2 738 

Drift/vedlikehold garasjeanlegg 
 

   -811 752 

Kostnader dugnader 
  

   -4 210 

SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD       -6 811 398 
    

   

 

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

bygningene.  

       
NOTE: 9 

KOMMUNALE AVGIFTER 

Eiendomsskatt 
  

   -402 666 

Vann- og avløpsavgift 
 

   -1 399 731 

Renovasjonsavgift 
  

   -148 072 

SUM KOMMUNALE AVGIFTER       -1 950 470 
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NOTE: 10 

BARNEHAGEN 
 

       
INNTEKTER  

Barnehageavgift      654 805 

Tomme leieforhold, barnehageavgift    -92 037 

Statstilskudd      2 463 406 

Diverse       717 

SUM INNTEKTER ANDRE ANLEGG     3 026 891 
    

   

 

KOSTNADER 
 

       
Ordinær lønn, fast ansatte 

 

 

 
-1 777 644 

 

Påløpne feriepenger 
  

 

 
-213 185 

 

Arbeidsgiveravgift 
  

 

 
-297 388 

 

Pensjonskostnader 
  

 

 
-130 124 

 

Refusjon sykepenger 
 

 

 
719 

 

Personalopplæring, kurs 
 

 

 
-800 

 

Arbeidsklær 
  

 

 
-1 438 

 

    

 

   

Sum personalkostnader 
 

 

  
-2 419 860  

       
Andre driftskostnader      
Rep./vedlikehold 

  

 

 

 -33 655 

Leker/materiell 
  

 

 

 -15 105 

Barnebøker 
  

 

 

 -611 

Diverse utstyr 
  

 

 

 -10 062 

Husholdning, mat 
  

 

 

 -136 982 

Husholdning, øvrig 
  

 

 

 -5 169 

Turer/aktiviteter 
  

 

 

 -30 715 

Renhold 
   

 

 

 -113 872 

Andre kontorkostnader 
 

 

 

 -7 570 

Telefon/bredbånd innber.plikt 
 

 

 

 -1 217 

Telefon, annet 
  

 

 

 -2 921 

Velferd ansatte 
  

 

 

 -10 923 

Vikarer 
   

 

 

 -97 492 

Forsikring 
   

 

 

 -31 447 

Porto 
   

 

 

 -17 

Konsulenthonorar      -21 120 

Reisekostnader      -476 

SUM KOSTNADER          -2 939 214 

                

SUM BARNEHAGEN         87 677 
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NOTE: 11 

ENERGI/FYRING 

Elektrisk energi 
  

   -591 118 

Fjernvarme 
  

   -3 781 979 

SUM ENERGI / FYRING         -4 373 097 
    

   

 

NOTE: 12 

ANDRE DRIFTSKOSTNADER 

Lokalleie 
   

   -3 800 

Container 
   

   -236 437 

Skadedyrarbeid/soppkontroll 
 

   -7 889 

Driftsmateriell 
  

   -2 880 

Lyspærer og sikringer 
 

   -63 394 

Vaktmestertjenester 
  

   -735 368 

Snørydding/gressklipping 
 

   -170 000 

Andre tjenester 
 

   -11 617 

Kontor- og datarekvisita 
 

   -68 162 

Trykksaker 
  

   -4 259 

Andre kostnader tillitsvalgte 
 

   -6 587 

Andre kontorkostnader 
 

   -2 110 

Telefon, annet 
  

   -20 941 

Porto 
   

   -12 528 

Bilgodtgjørelse 
  

   -2 251 

Reisekostnader 
  

   -8 410 

Gaver 
   

   -2 186 

Bank- og kortgebyr 
  

   -2 998 

Velferdskostnader 
  

   -2 019 

SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER     -1 363 834 
    

   

 

NOTE: 13 

FINANSINNTEKTER 

Renter av driftskonto i OBOS-banken    2 389 

Renter av sparekonto i OBOS-banken   43 060 

SUM FINANSINNTEKTER         45 449 
    

   

 

NOTE: 14 

FINANSKOSTNADER 

Renter på leverandørgjeld 
 

   -7 325 

Andre rentekostnader 
 

   -798 

Renter og gebyr på lån i Handelsbanken   -215 871 

Renter og gebyr på lån i Eika Boligkreditt AS   -26 056 

SUM FINANSKOSTNADER         -250 050 
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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.  
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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 

 

 

 

 -30 193  
Avskrevet i år 

 

 

 

 -2 744      

   1 

Plog til traktor 

Kostpris 
  

 

 

 49 000  
Avskrevet tidligere 

 

 

 

 -48 999  
Avskrevet i år 

 

 

 

 -1      

   0 

Sandsilo 

Kostpris 
  

 

 

 22 320  
Avskrevet tidligere 

 

 

 

 -22 319  
Avskrevet i år 

 

 

 

 -1      

   0 

Strømaskin 

Kostpris 
  

 

 

 60 688  
Avskrevet tidligere 

 

 

 

 -60 687  
Avskrevet i år 

 

 

 

 -1      

   0 

Lekestativ 

Tilgang 2006 
 

 

 

 26 673  
Avskrevet tidligere 

 

 

 

 -26 672      

   1 

Kjøkken, barnehagen 

Kostpris 
  

 

 

 87 085  
Avskrevet tidligere 

 

 

 

 -47 171  
Avskrevet i år 

 

 

 

 -8 709      

   31 205 

Ombygging, barnehagen 

Kostpris 
  

 

 

 216 726  
Avskrevet tidligere 

 

 

 

 -117 393  
Avskrevet i år 

 

 

 

 -21 673      

   77 660 
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Gjerde, barnehagen 

Kostpris 
  

 

 

 58 790  
Avskrevet tidligere 

 

 

 

 -33 314  
Avskrevet i år 

 

 

 

 -5 879      

   19 597 

Piratbåt, barnehagen 

Tilgang 2015 
 

 

 

 122 835  
Avskrevet tidligere 

 

 

 

 -24 567  
Avskrevet i år 

 

 

 

 -8 189      

   90 079 

SUM VARIGE DRIFTSMIDLER       218 547 
     

   
SUM ÅRETS AVSKRIVNINGER       -47 196 

     

   
NOTE: 17 

KORTSIKTIGE FORDRINGER 

Håndkasse for barnehagen, manglende kvitteringer   469 

MVA-kompensasjon, barnehagen    72 197 

Get 2019 (blir kostnadsført i 2019)    553 507 

Forsikring 2019 (blir kostnadsført i 2019)   528 838 

Andre forskuddsbetalte kostnader (blir kostnadsført i 2019)  23 621 

SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER     1 178 632 
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NOTE: 18 

PANTE- OG GJELDSBREVLÅN 

EIKA Boligkreditt AS 

Lånet er et annuitetslån med flytende rente. 

Rentesatsen pr. 31.12.18 var 2,30 %. Løpetiden er 20 år.    

 

 

  -7 000 000 

Nedbetalt tidligere 
 

 

 

 586 920  
Nedbetalt i år 

 

 

 

 6 413 080      

   0 

Eika Boligkreditt AS 3 

Lånet er et serielån med flytende rente. 

Rentesatsen pr. 31.12.18 var 2,30 %. Løpetiden er 10 år. 

Opprinnelig 2009 
 

 

 

 -4 752 000  
Nedbetalt tidligere 

 

 

 

 3 880 800  
Nedbetalt i år 

 

 

 

 871 200      

   0 

Handelsbanken 

Lånet er et annuitetslån med flytende rente. 

Rentesatsen pr. 31.12.18 var 2,15 %. Løpetiden er 15 år. 

Opprinnelig 2018 
 

 

 

 -12 500 000  
Nedbetalt tidligere 

 

 

 

 0  
Nedbetalt i år 

 

 

 

 -598 714      

   -11 901 286 

SUM PANTE- OG GJELDSBREVLÅN     -11 901 286 
    

   

 

NOTE: 19 

BORETTSINNSKUDD 

Opprinnelig 1983 
  

   -79 033 900 

SUM BORETTSINNSKUDD         -79 033 900 
    

   

 

NOTE: 20 

SKYLDIGE OFFENTLIGE AVGIFTER 

Forskuddstrekk 
  

   -138 438 

Skyldig arbeidsgiveravgift 
 

   -126 896 

SUM SKYLDIGE OFFENTLIGE AVGIFTER     -265 334 
    

   

 

NOTE: 21 

UNDERREGNSKAP 1 

Saldo 
   

 

 

 -267 541 

Loft L 4027 
  

 

 

 -24 500 

Loft L 4033 
  

 

 

 -15 750 

SUM UNDERREGNSKAP 1         -307 791 
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NOTE: 22 

ANNEN KORTSIKTIG GJELD 

Feriepenger 
  

   -259 707 

SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD     -259 707 
    

   

 

NOTE: 23 

PANTSTILLELSE 

Av anleggets bokførte gjeld er følgende sikret ved pant:  

Borettsinnskudd 
  

   79 033 900 

Pantelån 
   

   11 901 286 

Påløpte avdrag 
  

   59 526 

TOTALT             90 994 712 
 

Eiendommen som er stillet som sikkerhet hadde pr. 31.12.2018 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 5 341 052. 

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". 

Selskapet har i mars 2018 innfridd sin andel av fellesgjeld i SVS, kostnaden er inntatt i  

resultatregnskapet under posten "kostnader sameie". 

Casinetto Borettslag er i 2018 fritatt for sin andel av driftskostnadene i SVS, og har innfridd sin 
andel av fellesgjeld. 
 
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 
 
A) Forslag fra Espen Schulze og Siri Tvedt Gustav Vigelands vei 42 om innsetting 

av ekstra vindu 
 
Andelseier har innen fristen fremmet følgende forslag: 

 

Det søkes om tillatelse til innsetting av et ekstra vindu i vår leilighet. Vinduet skal plasseres 
inntil eksisterende balkongdør og er 53 cm bredt. Balkongen mot vest har tett rekkverk og 
på grunn av dette vil vinduet være svært lite synlig fra den Engelske parken.  

Denne vindustypen er en de opprinnelig vindustypene. Flere av leilighetene på Casinetto 
har allerede denne løsningen eller har utført denne i ettertid etter å ha fått godkjenning for 
dette. Vi mener derfor tiltaket viderefører eksisterende formspråk. Se vedlagte 
fotomontasje. Vedlegg E2.  

Tiltaket ble nabovarslet den 10.11.18, det er ikke innkommet noen nabobemerkninger. Vi 
søkte samtidig styret om godkjenning. Styret i behandlet saken på styremøte 17.12.18. 
Styret stilte seg positiv til søknaden, men deres vurdering er at styret ikke kan behandle 
/godkjenne søknaden uten at saken behandles på generalforsamling. Vi ønsker derfor at 
saken behandles på førstkommende generalforsamling. Vedlegger tegninger av tiltaket. 
D1 situasjonsplan E1 plan og fasadeoppriss E2 fotomontasje  

 

Styrets innstilling: 

Styret behandlet søknaden i styremøte 18.12.18.  Styret har fått delegert fullmakt fra 
generalforsamlingen til å behandle denne type fasadeendringer i forbindelse med 
søknader om utbygging av loft.  Fullmakten omfatter ikke øvrige saker som etter 
borettslagslovens §8-9 skal behandles av generalforsamlingen.  Styrets vurdering ble 
følgelig at saken måtte behandles på generalforsamling, og eventuelt vedtas med 
kvalifisert flertall (2/3).  

 

Tiltaket er slik forslagsstiller beskriver tilsvarende det som tidligere er utført/godkjent i 
borettslaget, og styret anbefaler på bakgrunn av likhetsprinsippet at forslaget godkjennes.  

 

Styrets forslag til vedtak: 
 
Forslaget vedtas.  

 
 
 

  



26  Casinetto Borettslag 

 
 

 

B) Forslag fra styret om endring i endring i husordensreglene – punkt 5. A. Bruk av 
felles uteområder 

 
Styret har mottatt søknader om etablering/utvidelse av plattinger, som styret etter 
husordensreglene må avslå selv om man ser at disse ville være uten sjenanse for øvrige 
andelseiere.  Det vedlegges et bilde av areal som illustrerer problemstillingen.   

 

Styret er av den oppfatning at det er fornuftig med et strengt regelverk, men at det kan 
vedtas en viss oppmykning i reglene.  Det foreslås derfor å endre ordensreglenes punkt 
5A slik at det gis en begrenset adgang til å etablere plattinger med styrets godkjenning der 

 - arealet åpenbart ikke vil være til nytte for andre andelseiere 

- arealet åpenbart ikke vil være til sjenanse for andelseiere 

 

Samtidig foreslås det en oppmykning i forhold til krav om tilbakevirkende kraft der 
gjerder/plattinger allerede var oppført på vedtakstidspunktet.   

 

Styrets forslag til vedtak (endringer markert i rødt): 

Borettslagets uteanlegg er felles eiendom og bruksområde for alle.  

Det må tas tilbørlig hensyn til naboer og medbeboere.  

Det er ikke tillatt å sett opp gjerder.  

Leiligheter uten balkong, men med direkte adgang til grøntarealet fra balkongdør der 
skillevegger er montert mellom leilighetene, disponerer et område avgrenset av 
skilleveggenes dybde og leilighetens bredde. Ønskes det å legge platting eller lignende, 
må det innhentes tillatelse fra styret.  

Leilighet som har montert trapp fra balkong eller fransk dør ut til fellesområdet, skal ikke 
legge beslag på dette på noen måte.  

Andelseier kan likevel etter styrets skriftlige godkjenning etablere platting der arealet 
åpenbart ikke vil være til nytte for andre andelseiere eller til sjenanse for disse.  

Grøntanlegget med beplantning må vernes spesielt. Alle beboere må bidra til å holde dette 
i stand, og påse at det brukes på en slik måte at det ikke skades. Vegetasjon skal ikke 
fjernes uten etter tillatelse fra styret.  

Sykling er forbudt på gressplenene. Ballspill og annen støyende lek skal ikke foregå på 
gressplenene etter kl. 20.00.  

Utenfor leiligheter der det på dette vedtaks tidspunkt allerede er oppført gjerder, eller 
plattinger som er større enn reglene tilsier, får reglene tilbakevirkende kraft ved et 
eventuelt eierskifte. Styret kan unnlate å kreve tilbakeføring/fjerning der arealet åpenbart 
ikke vil være til nytte for andre andelseiere eller til sjenanse for disse. 

 
  



27  Casinetto Borettslag 

 
 

 

 
 
 
  



28  Casinetto Borettslag 

 
 

 

C) Forslag fra Lene Strickert og Anne Hotvedt-Behr, begge Gustav Vigelands vei 30 
om tillegg til for åpning av mulighet for oppsetting av trådboder i fellesareal 
kjeller 

 
Bakgrunn 

Lagringsplass er ettertraktet, også når en bor i Casinetto Borettslag! Mange av oss 
benytter derfor fellesarealene i kjelleren til ekstra lagring, noe som hos oss i Gustav 
Vigelands vei 30 har ført til en del uønsket rot. Etter en avstemning blant beboerne, har vi 
nå tatt initiativet til en større opprydding i kjelleren.  

 

Men, en del av oss ønsker både å opprettholde orden videre og sikre våre eiendeler 
ytterligere i dette fellesarealet, eksempelvis bildekk og andre verdisaker. Under nevnte 
avstemning spurte vi derfor våre naboer om hvorvidt en løsning med trådboder ville være 
aktuelt. Et stort flertall av beboerne svarte ja til dette. Vi vet fra eiendomsmegler at ekstra 
bodplass er attraktivt også i salgsøyemed. Vi har hentet ut noen svært foreløpige 
prisoverslag og disse ligger i størrelsesorden ca.kr. 6.000,- inkl. mva. pr. husstand for 
solide boder. 

  

Vi har hatt en dialog med styret om oppsetting av nettingboder og det ble raskt klart av 
dagens Husregler, under punkt 6 «Kjeller og fellesrom», ikke gir åpning for å slik 
oppsetting. Vi ønsker av den grunn å løfte et forslag til endring av dette punktet gjennom 
en tilføying. 

Forslag til vedtak- tilføying til Husregel nr. 6 «Kjeller og fellesrom» 

«Dersom det er flertall for det i oppgangen, gis det åpning for at noe av fellesarealet kan 
disponeres om til oppsetting av trådboder etter nærmere avtale beboerne mellom. Arealet 
til boder fordeles likt mellom boenhetene (ikke etter leilighetens størrelse) og kostnaden for 
oppsetting skal tydelig fremkomme før beslutning tas. Kostnaden dekkes av den enkelte 
husstand likt fordelt etter antallet boenheter. Alternativt kan arealet også fordeles gjennom 
kun oppmerking på gulv der fordeling tydelig fremkommer med markering av 
leilighetsnummer. 

Det skal sikres at det tilstrekkelige arealer igjen i fellesarealet til eksempelvis hensetting av 
sykler. Det forutsettes god orden i etterkant av fordeling av areal, herunder at personlige 
eiendeler kun hensettes til eget avsatt område.  

Vaktmester skal sikres tilgang til nevnte bod-områder knyttet til vesentlige 
arbeidsoppgaver, eksempelvis gjennom en universalnøkkel til bodene.  

Beboerne i den enkelte oppgang står selv for prosjektledelsen. Styret skal være informert 
før og under prosessens gang og skal gi sitt endelige tilsagn før oppsetting av bodene 
skjer.» 

 
Styrets innstilling: 
Styret har vurdert forslaget og ser at det i enkelte oppganger er et behov for opprydding. 
Likevel er styrets innstilling negativ på bakgrunn av følgende momenter: 

- Borettslaget har behov for fleksible arealer og bygging av boder vil ta nødvendig 
kapasitet til eksempelvis midlertidig lagring for andelseierne. Det er også vanskelig å 
vurdere fremtidig behov for utnyttelse av arealene.  
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- fellesarealene er veldig forskjellig i størrelse fra oppgang til oppgang, og det kan være 
behov for andelseiere å lagre gjenstander (midlertidig) i andre oppganger som har større 
areal. Utgangspunktet er at fellesareal disponeres av hele borettslaget i fellesskap, og at 
styret/generalforsamlingen kan vedta utnyttelse av dette uavhengig av leilighetenes 
tilhørighet til arealet 

- styret anser at det ikke er tilstrekkelig areal til å bygge boder til samtlige leiligheter, og det 
vil bli administrasjon i forhold til tildeling, ventelister og eventuell fakturering.  

- styret ser problemet med at man i enkelte oppganger har problemer med lagringen i 
fellesarealene i dag.  Dagens husordensregler punkt 6 lyder som følger: 

Fellesrom i kjelleren skal ikke brukes som unødvendig lagerplass, men fortrinnsvis være 
oppbevaringsplass for hagemøbler, sykler, leker, kjelker o.l. Gjenstandene merkes med 
navn, leilighetsnummer og dato.  Ikke merkede gjenstander kan kastes ved kjellerrydding. 
Dersom styret pålegger andelseier å fjerne gjenstander som etter styrets skjønn 
urettmessig opptar plass, kan Styret fjerne dette for andelseiers regning dersom 
andelseier selv ikke har fjernet dette innen 14 dager etter skriftlig varsel. 

Styrets vurdering er at problemet i hovedsak skyldes andelseiere som ikke følger 
regelverket, og evt. manglende håndheving av dette. Styret har imidlertid tilstrekkelig 
hjemmel i ordensreglene til å rydde opp i dette ved behov.  

 

Styrets forslag til vedtak: 
 
Forslaget avvises 
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D) Forslag fra Geir Grønseth Gustav Vigelands vei 30 om ekstra boder i 
fellesområder i kjellerne 

 

Andelseier har fremsatt følgende forslag til generalforsamlingen: 

 

«Lage ekstra boder i fellesområder i kjellerne hvor det er ledig plass, for utleie til 
beboerne. 

Start gjerne med et prøveprosjekt på et/noen få steder. F. eks. ved først å be interesserte 
melde seg for å avdekke etterspørsel. 

Burde være lave engangskostnader å sette opp enkle vegger/dører, men lite 
vedlikeholdskostnader og tilfredsstillende og sikre inntekter fremover. 

Øker borettslagets inntekter og reduserer dermed behov for økt husleie fremover. Bruker 
ledig plass i kjellere mer fornuftig og rettferdig. 

Det er sikkert ulik praksis i de ulike kjellerområdene, og jeg uttaler meg kun om egen 
erfaring i kjellerområdet som inkluderer GV 34. I dette fellesareal i kjellere er det flere 
områder hvor det i utgangspunktet er ledig plass utover det som brukes til oppbevaring av 
sykler, barnevogner, akebrett o.l (de tillatte gjenstandene) som nå benyttes til oppbevaring 
av møbler og annet. Selv har jeg observert senger og annet som har stått på de samme 
plassene i årevis. For meg virker det som enkelt beboere har benyttet forholdsvis mange 
kvadratmeter til lagring av ikke tillatte gjenstander på fellesområdene. Selv leier jeg 
lagerplass hvor jeg plasserer møbler og annet jeg ikke ønsker i leiligheten, og jeg betaler 
kr 640 pr mnd for ca. 6 kubikkmeter. For meg virker det som dagens praksis i dette 
fellesområdet er «førstemann til mølla», benyttet så mye plass du trenger/hva som er ledig 
og hvor lenge du vil - gjerne årevis/ til du flytter.» 

 

Styrets innstilling: 
Styret viser til innstillingen til forslag om å etablere boder i Gustav Vigelands vei 34. 

 

Styrets forslag til vedtak: 
 
Forslaget avvises 
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E) Forslag om branntiltak for Casinetto borettslag 
 

Historikk 

Det ble i 2015 nedsatt en egen arbeidsgruppe (branngruppen) bestående av Tarjei 
Torgersen, Øystein Ulvestad og Hans-Christian Åsheim som hadde følgende mandat: 
"Gruppen skal vurdere brannsikkerhet til nye loftsutbygginger og komme med forslag til 
tiltak. En rapport fremlegges for styret med anbefalinger vedrørende følgende: 

1) Nye generelle regler for loftsutbygging av nye loft som skal implementeres i 

borettslagets loftsveileder. 

2) Vurdere de ulike sikkerhetstiltak for utbedring av brannsikkerhet på loft foreslått i 

brannrapportene. 

3) Vurdere fasadeendringer ved sikkerhetstiltak 

4) Vurdering av kostnader for den enkelte utbygger i forhold til tiltak, og eventuelle 

kostnader for den enkelte utbygger til borettslaget." 

Bakgrunnsmateriale for branngruppens vurderinger var: 

- Brannsikkerhetsrapport 2015 

- Byantikvarens vurdering 

- Loftsveileder 

- Rapport fra Olav Mittet, Fokus rådgivning 

- Befaring av loft (oppsummering etter gruppens vurdering) 

 

Branngruppens oppsummering og anbefalinger var som følger: 

 

1) Nye generelle regler for loftsutbygging av nye loft som skal implementeres i 
borettslagets loftsveileder. 
Disse reglene er vanskelig å forandre før styret har bestemt seg for hvilke løsning(er) 
som velges. 
2) Vurdere de ulike sikkerhetstiltak for utbedring av brannsikkerhet på loft foreslått i 

brannrapportene. 

De to rapportene fra «Brannstrategi A/S» og «Fokus rådgivning», er ganske enige om 
konklusjonene sine. Begge brannrapporter påpeker at eksisterende rømningsveier for 
allerede utbygde loft er ikke tilfredsstillende i henhold til forskrift og lov (TEK10). Begge 
rapporter foreslår to hovedalternativ; forbedrede rømningsveier eller sprinkling (evt. 
vanntåke) av utbygde loftsleiligheter. Foreslåtte løsninger involverer sikring av alt 
loftsareal, også de eksisterende utbygde loftene. 
Gruppen har ikke tatt hensyn til antall etasjer i blokkene, men har tatt utgangspunkt i 
strengeste brannklasse for at foreslåtte metoder skal kunne brukes generelt. 
Det er to alternativer: 
a) Sprinkling (evt. vanntåke)  

Sprinkling (evt. vanntåke) av alle leiligheter med utbygd loft vil tilfredsstille TEK10. 
Begge brannrapporter anbefaler dette, da sprinkling både redder liv og bevarer 
bygget. Hvis alle leiligheter med eksisterende loft (samt leiligheter som bygger ut 
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nye loft) sprinkler hele leiligheten, frafaller kravet om sekundær rømningsvei over 
loft.  
Spørsmålet er om dette kan pålegges de som har allerede utbygd loft. Dette må 
styret vurdere.  
 

b) Utbedring av eksisterende rømningsvei over loft 

Alternativet til sprinkling (evt. vanntåke) er å utbedre eksisterende sekundær 
rømningsvei over loft. Dette innebærer følgende hovedpunkter: 
 

- Utbedring av brannskillevegger, dører og gjennomføringer på loft 

- Utbedring av gangbane på loft 

- Etablering av nødlys, etterlysende ledelinjer og brannvarslingssystem på loft 

- Utbedring av rømningsvei fra loft til bakkeplan. Dette anbefales å gjøres ved å 

etablere ny branntrapp på gavlvegg (i). Man kan da ta seg til bakkeplan uten å 

måtte klatre opp på taket. 

Alternativet til nye branntrapper på gavlvegg er å utbedre rømningsveien over 
taket og ned på svalgang (ii). Dette inkluderer trapp fra loft opp på tak (i stedet 
for eksisterende stige), forbedret gangvei over tak, og trapp fra tak ned til 
svalgang (i stedet for eksisterende leider). Alternativ (ii) vil ikke være 
tilfredsstillende for blokker med kun ett trappetårn fordi det ikke gir to alternative 
rømningsveier for leilighetene. e   

 
3) Fasadeendring ved sikkerhetstiltak 

 

a) Ved sprinkling kan vannet sannsynligvis føres utvendig opp fra kjeller langs 

taknedløp eller innvendig i brannskillevegger mellom leilighetene.  Det vurderes 

som liten konsekvens for fasadeutrykk. 

 
b) Ved utbedring av eksisterende rømningsveier. 

 
Rømning ut gjennom gavlgang og vindeltrapp eller rettløpstrapp ned til bakkeplan 
(i) vil innebære en søknadspliktig fasadeendring med en dør fra loft på gavlvegg og 
trapp ned til bakkeplan. 
 
Utbedre rømningsveien over taket og ned på svalgang (ii) vil innebære en 
søknadspliktig fasadeendring med en vindeltrapp eller rettløpstrapp fra tak ned på 
svalgang. 
 

4) Vurdering av kostnader for den enkelte utbygger i forhold til tiltak, og eventuelle 

kostnader for den enkelte utbygger til borettslaget. 

Gruppen anbefaler styret å engasjere en brannkonsulent for å utarbeide et 
kostnadsoverslag for alternativene a) og b).  
Etter at et av alternativene er valgt, bør brannkonsulenten lage en tiltaksplan basert på 
valgte løsning. 

Styret fikk deretter bistand fra branngruppen ved Torgersen med å utarbeide en 
oppdragsbeskrivelse til Fokus rådgivning, og denne ble sendt den 18.1.2016.  Det ble 
deretter utarbeidet et konkret tilbud for prosjektoppfølging fra Fokus som ble akseptert av 
styret.   
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For å få et godt grunnlag for å vurdere alternativene og utarbeide senere 
tilbudsbeskrivelse var det nødvendig å få utarbeidet tegningsmateriale for 
loftene/loftsleilighetene og dette ble bestilt av styret.  Videre så styret at det var behov for å 
få en vurdering av hvordan kostnadene til brannsikringen skulle fordeles, og det ble også 
bestilt en juridisk vurdering av dette spørsmålet fra advokat Jan-Erik Nielsen fra 
advokatfirmaet Dalan & Co. 

Den juridiske vurderingen forelå 15.10.2016 og konkluderte entydig med at kostnadene 
skal fordeles etter nytteprinsippet i brl. §5-19 og de prinsipper som følger av borettslagets 
vedtekter og retningslinjer for loft.  Dette innebærer at kostnadene knyttet til brannsikring 
av utbygde loft og fellesarealene i loftene som følger av utbyggingen, må bæres av de 
som har bygd ut loftet (har hatt nytte av tiltaket).  Vurderingen konkluderer også med at 
tiltaket ligger under borettslagets /styrets HMS-ansvar og at det skal gjennomføres i 
borettslagets regi, herunder arbeidene som skal utføres i den enkelte leilighet. 

 

I arbeidet underveis med å vurdere de forskjellige alternativene, ble det også vurdert andre 
løsninger enn sprinkling og utbedring av rømningsveier (herunder rømning via svalgang og 
vanntåkeanlegg).   

 

Styret fremmet deretter forslag til ekstraordinær generalforsamling 27.11.2017: 

 

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. 
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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 hadde 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.  
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. 
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 ble 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.  Dette gjelder 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 kalte deretter inn til et beboermøte 14 mai 2018 hvor følgende temaer ble tatt opp: 
- Rambøll/styret belyste hovedfunnene som er kartlagt ved den branntekniske 
gjennomgangen, og oppsummere funnene og prosessen så langt. 
 - Det ble presentert aktuelle branntekniske krav og behov for tiltak i de ulike løsningsrom 
som forelå pr. dato. 
Etter beboermøte ble det jobbet videre med konkret forslag til løsninger/brannkonsept etter 
innspill fra beboerne, og styret har sammen med Rambøll jobbet med 
tilbudsinnhenting/budsjettering.  
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Nærmere om foreslått løsning - beboermøte 

Styret avholdt nytt beboermøte den 13. mai 2019 hvor man gikk gjennom 
hovedproblemstillingene for bygningsmassen.  Disse varierer stort fra bygg til bygg.  

Rambøll har utarbeidet et konkret forslag til brannkonsept/løsning for borettslaget. Styret 
har i sin dialog med Rambøll vært opptatt av å finne løsninger som gir god reell 
brannsikkerhet (og lukker avvikene), samtidig som man ønsker å holde kostnadene nede 
og gjøre inngrepene i den enkelte leilighet så små som mulig.   

Det er utarbeidet tilbudsbeskrivelse og innhentet priser fra entreprenører som grunnlag for 
styrets forslag til nytt brannkonsept løsning.   

 

I beboermøtet ble det stilt en rekke spørsmål, og flere ga uttrykk for at man ønsket 
nærmere avklaring og redegjørelse av flere forhold.  Dette var blant annet i forhold til 
følgende problemstillinger: 

 

a) Hvorfor er det høye krav til oppgradering når bygningsmassen er relativt ny (ikke 
lenge før 1985-nivå): 

Borettslaget har iht. HMS-ansvaret plikt til oppgradering iht. forskrift om forebyggende 
brannvern: 

 

§ 8.Oppgradering av byggverk 

Eieren av et byggverk skal sørge for å oppgradere sikkerhetsnivået i byggverket slik at det 
minst tilsvarer nivået som fremkommer av de samlede kravene gitt i byggeforskrift 15. 
november 1984 nr. 1892 eller senere byggeregler. Oppgraderingen kan skje ved 
bygningstekniske tiltak, andre risikoreduserende tiltak eller ved en kombinasjon av slike. 
Oppgraderingsplikten gjelder så langt den kan gjennomføres innenfor en praktisk og 
økonomisk forsvarlig ramme. 

 

Dette innebærer at loftsutbygginger som er godkjent etter senere byggeforskrifter er 
godkjent iht. forskriftskravet.. Utfra kartleggingen som er gjort i offentlig byggesaksarkiv 
har brannvesenet godkjent prinsippløsningen med rømning over loft i hvert fall til sirka 
midten på 90 – tallet, muligens i perioden frem til nytt byggesaksregime (TEK 97 og 
senere) ble gjort gjeldende. Loftsutbyggingene (forutsatt at kravene i den enkelte 
byggesak er tilfredsstilt) er derfor per definisjon utført etter minimumsnivå etter BF 85 
siden loftsutbyggingene som er påbegynt fra midten på 80 tallet med aksept fra 
brannvesenet fra denne perioden og utover 90 - tallet.  Det er likevel oppdaget mangler i 
faktiske utførelser på loft, og det er store svakheter med eksisterende 
evakueringsforutsetning over loft. Det vil derfor likevel være behov for tiltak på loftene.  

 

For den øvrige bygningsmassen er denne ikke godkjent i byggesak etter 1985-nivå, og det 
er da prinsipielt ikke av betydning om denne er godkjent i byggesak 5, 10 eller 50 år før 
1985-nivået 

 

I forhold til hvilke tiltak som er nødvendig for å oppgradere sikkerhetsnivået til 1985-nivå, 
er dette en brannfaglig vurdering som styret har engasjert Rambøll til å vurdere.  På 
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generalforsamlingen vil man gjennomgå utfordringene som man tidligere har vist til, og 
bygningsmassen har spesielle utfordringer, blant annet pga. svalganger som ikke er 
gjennomgående, trappehus som ikke går til øverste etasje mv.  

 

b) Kan ikke brannvesenet med tilgang for stigebil erstatte manglende rømningsvei 

Rambøll er her tydelige på at rømning via stigebil/brannvesenet ikke kan erstatte 
manglende rømningsvei fra øverste leilighetsplan i leilighet over flere plan. Krav til sikker 
utførelse av rømningsvei fra dette planet er til for å gi beboere en rømningsvei som de selv 
forutsettes kunne benytte for evakuering fra planet.  

 

c) Hva med rømning via interntrapp, rømningstau eller rømning via nabobalkonger?  

Det er ikke en lovlig prosjekteringsforutsetning etter BF85 å benytte interntrapp som 
(eneste prosjekterte) rømningsvei, og det samme gjelder rømningstau og rømning via 
nabobalkonger/naboleiligheter (selv om dette øker sikkerhetsnivået tilfredsstiller det ikke 
nivået fra BF85).  

 

d) Hvorfor er sprinkling av leiligheter over to plan nødvendig, og bør man ikke 
utrede alternative løsninger ytterligere? Hva er utfordringene i forhold til 
sikkerhetsnivået pr. i dag.  

Sprinkling er både kostnadskrevende, og medfører også større inngrep i bygningsmassen 
(herunder rørføringer etc. inne i leilighetene).  Styret har derfor sammen med Rambøll 
også vurdert om det er andre løsninger som gjør at man kan tilfredsstille sikkerhetsnivået 
etter forskriften.  

Tilstandsvurderingen fra Rambøll har avdekket avvik fra forebyggende referansenivå BF 
85.  

Hovedutfordringene er følgende: 

 

- manglende skjerming av hovedrømningsveier ved ensidig rømningsretning på svalgang 

- trappeløp som ikke er sikret til terreng 

- manglende sekundær rømningsretning i øvre plan for leiligheter som går over to plan.  

 

Rambøll sin anbefaling for å oppgradere sikkerhetsnivået iht. forskriften er derfor å 
etablere et automatisk slukkesystem i kombinasjon med heldekkende 
brannvarslingsanlegg direktevarslet til alarmsentral legges til grunn i leiligheter uten 
sekundær rømning fra øvre plan (og som har to etasjer).  Slokkesystem vil også innvirke 
positivt på leiligheter som i utgangspunktet må vurderes for skjermingskrav (sikring av 
ensidig rømningsvei for naboer forbi leilighet).  

 
Det har også vært vurdert alternativer til et slukkesystem for leiligheter som er foreslått 
sprinklet (leiligheter over to plan i øvre del av bygningsmassen uten sekundær rømning).   
Etter Rambøll sin vurdering må man da etablere godkjente sekundære rømningsveier fra 
den enkelte leilighet. Dette innebærer at for høyder inntil 7,5 m til terreng kan det benyttes 
innfellbare stiger med ryggbøyler som i praksis tilsvarer at leilighetsplan opptil 3 
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etasjehøyder over terreng kan vurderes med sekundære rømningsstiger. For leiligheter 
over to plan med utgang fra vinduer/balkonger i plan 5 finnes det ikke en enkel løsning, 
siden en sekundær rømningsvei enten må etableres på svalgangsfasade som kommer i 
konflikt med overbygg, eller på bakre langfasade som ikke kan forutsette type innfellbare 
rømningsstiger. For høyder over 7,5 m kreves det en trygg og forskriftsmessig 
evakueringsvei, og betyr at f eks utfellbare rømningsstiger på over 7,5 m ikke kan legges 
til grunn. Etter BF 85 skal også sekundære rømningsveier som rømningsstiger være 
tilsvarende skjermet i de underliggende plan, dvs de brannceller som rømningsstigen 
passerer forbi gitt ved en minimumsavstand fra f.eks.vinduer. 
Denne type løsninger vil være inngripende på bygningsmassen utvendig, og må i tilfelle 
detaljprosjekteres, og i tilfelle godkjennes av byantikvaren. 
Det er styrets erfaring at det må søkes å finne løsninger som ikke endrer fasader eller 
uttrykk på bygningsmassen i større grad. Dette ble bekreftet i møte med byantikvaren den 
21.mai 2019.  Byantikvaren åpner for at vel prosjekterte løsninger med godt overveid 
utførelse ift. verneverdig bebyggelse kan aksepteres med nye rømningstrapper for de 
lavere blokkene. Byantikvaren var i møtet negativt innstilt til nye påbygg med rømningsvei 
iht. krav over loft og utenpåliggende trappekonstruksjoner. Det samme gjaldt utvendige 
rørføringer for sprinkler.  
Man vil ikke få noe endelig svar før i en eventuell byggesak, men generelt er erfaringen at 
byantikvaren anbefaler fullsprinkling for verneverdig bebyggelse i stedet for tiltak som 
endrer fasaden i større grad. Det vil redegjøres ytterligere for utfordringene med alternativ 
løsning på generalforsamlingen.  
 
Det er også bedt om forhåndskonferanse for byggesak med Plan- og bygningsetaten men 
dato er ikke endelig bekreftet.  Det vil også med PBE bli tatt opp mulige løsninger, 
herunder evt. nye rømningsveier både over loft og ellers for bygningsmassen.  

 
Styrets innstilling: 

Etter styrets vurdering har man et behov for borettslaget for å få fattet et endelig vedtak fra 
generalforsamlingen i denne saken og komme videre med konkrete tiltak. Borettslaget har 
nå i mange år hatt en situasjon med manglende brannsikkerhet.   Det er 
borettslagets/styrets plikt å utbedre forholdene, og dette ligger under styrets HMS-ansvar.  
I tillegg er det mange andelseiere som venter på en avklaring i forhold til brannteknisk 
løsning/brannkonsept, og dette gjelder også andelseiere som formelt har fått godkjent 
loftsutbygging.  

 

På den annen side er saken av stor økonomisk betydning, og anbefalt løsning med 
slukkesystem er også inngripende i bygningsmassen. Det er derfor viktig å forankre et 
vedtak i generalforsamlingen med god informasjon til andelseierne, i en omfattende og 
kompleks sak. 

I beboermøtet ble det også presisert at man ønsker følgende før det fattes et endelig 
vedtak: 

 

- Man ønsker en god visuell fremstilling av det slokkesystem som i tilfelle er aktuelt (det 
finnes her forskjellige alternativer). Finnes det alternative tekniske løsninger som er mer 
diskret/krever mindre inngrep i leilighetene? 
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- Ytterligere opplysninger om antall sprinklerpunkter i leilighetene, dimensjoner på 
rørføringer, hvor kommer rørføringer mer konkret?  Kan punkter bygges inn mot 
merkostnad? 

 

- Prinsipper for kostnadsfordeling, konkrete kostnader pr leilighet og konsekvenser for 
felleskostnadene 

 

- Nærmere opplysninger om evt. anleggsperiode etc.  

 

Styret har etter tilbakemeldingene vurdert det slik at man bør legge opp til en 
realitetsbehandling på en senere (ekstraordinær) generalforsamling der man kan være 
enda mer konkret i forhold til de spørsmål som er reist.  Det er likevel behov for å få 
generalforsamlingens tilbakemelding om hvorvidt man skal detaljprosjektere ytterligere 
eventuelle alternative løsninger, da dette vil være både kostnadsdrivende og kreve 
ytterligere tidsbruk. Styrets anbefaling er at man arbeider videre med anbefalt løsning fra 
Rambøll.  

 

I tillegg vil styret innhente en «second opinion» fra en annen brannrådgiver, for å få vurdert 
om de utfordringer som er kartlagt kan løses på en andre måter for å nå sikkerhetsnivået 
enn det som er vurdert fra Rambøll. Herunder skal det vurderes om det er andre 
alternativer til installasjon av slukkesystem enn de som er skissert fra Rambøll. Dette slik 
at man skal være sikre på at det faglige grunnlaget som Rambøll sine vurderinger både for 
slukkesystem og evt. alternative løsninger er korrekt, da tiltakene er av stor betydning 
både økonomisk og i forhold til inngrep i bygningsmassen.  

 
Styret vil publisere materiell på hjemmesidene for supplering av saksfremstillingen før 
generalforsamlingen. 

 
Styrets forslag til vedtak: 

Styret ber generalforsamlingen votere over følgende alternativ; 

 

a) Styret arbeider videre med anbefalt løsning fra Rambøll med slukkesystem, og endelig 
forslag med realitetsbehandling av kostnadsramme og låneopptak legges frem for en 
senere generalforsamling.  

 

b) Styret arbeider i tillegg til anbefalt løsning fra Rambøll videre med å utrede alternative 
løsninger til slukkesystem. Dette innebærer evt. prosjektering, innhenting av priser mv. for 
etablering av godkjente sekundære rømningsveier fra den enkelte leilighet.  
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VALGKOMITEEN INNSTILLER FØLGENDE PERSONER: 
 

A. Som styreleder for 1 år foreslås:  
 

Jens Veiteberg   
 

B. Som styremedlemmer for 2 år foreslås:  
 
  Per Håkon Mosserud     
 
  Andrew Kroglund      
 

C. Som styremedlemmer for 1 år foreslås: 
 
Mette Kjeldsberg 
 
Wenche Engseth 
 

D. Som varamedlemmer for 1 år foreslås: 
 
  Signe Vestre       
 
  Jarle Tangen       
 

E. Som delegert til OBOS generalforsamling foreslås: 
 
  Per Håkon Mosserud     
 
  Som vara for delegert til OBOS generalforsamling foreslås: 
 
  Jens Veiteberg   
 

F. Som valgkomité for 1 år foreslås: 
 
  Andreas Tveitereid     (Gustav Vigelands vei 44, a.tveitereid@gmail.com) 
 
  Kjersti Granum      (Gustav Vigelands vei 44, kg.js@online.no) 
 
  Øystein Ulvestad     (Prinsessealléen 15, oystein.ul@gmail.com) 
 
  Anne Nørstenes     (Gustav Vigelands vei 30, anne.norstenes@live.no) 
 
 
 
For valgkomiteen i Casinetto Borettslag 
 
Anne Nørstenes // Andreas Tveitereid // Kjersti Granum // Christin Arnesen//Øystein 
Ulvestad 
 
Oslo, 10. mai 2019 
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PRAKTISK INFORMASJON OG ORIENTERING OM BORETTSLAGETS DRIFT 
 
KORT HISTORIKK 
Da blokkområdet skulle utformes ble det lagt stor vekt på å bevare vegetasjonen. Vår tomt 
var den gang en del av Den engelske park, som igjen var en del av Skøyen Hovedgårds 
hage- og parkanlegg. Navnet på parken kommer av et prinsipp for parkutforming der det 
gjelder å la parken se mest mulig naturlig ut, i motsetning til den franske parktradisjonen 
med symmetri og rette linjer. 
 
Arkitektkontoret Telje-Torp-Aasen ga området dets arkitektoniske uttrykk, som for mange 
var fremmedartet da de første beboerne flyttet inn i 1982. Men husenes utforming og 
oppbygging rundt tun har også bidratt til å skape møteplasser og et godt bilfritt miljø. 
 
Fra OBOS side trekkes ofte Casinetto fram som et vellykket boligområde, og arkitekter og 
arkitektstudenter kommer også hit for å se hvordan et godt boligområde kan skapes. 
Casinetto har også vært populært som kulisser til tv- og filmproduksjoner. 
 
ADKOMST OG KOMMUNIKASJON 
Fra Prinsessealléen og Gustav Vigelands vei går det gangveier inn til boligene. Ellers går 
det gangveier til og gjennom boligområdet, som er en del av et større gangveinett i 
området Skøyen/Silkestrå. Alle gangveiene er åpne for allmennheten, og bilkjøring er bare 
tillatt i forbindelse med nødsituasjoner og vedlikehold. 
 
Det er gode forbindelser med buss og trikk fra Thune (Drammensveien), buss og trikk fra 
Frogner plass samt lokaltog og flytog fra Skøyen. 
 
NÆRMILJØ 
 
Skoler og barnehager 
Barn fra Casinetto går stort sett på Skøyen skole (1. – 7. klasse).  De mindre barna kan få 
plass i Casinetto Borettslags barnehage.  Styrer i barnehagen er førskolelærer Hilde 
Arnesen. 
   
En del av de løpende utgifter til drift, slik som husleie og strøm, dekkes av borettslaget.  
Øvrige utgifter blir dekket inn via foreldrebetaling og offentlige tilskudd, og barnehagens 
styre er ansvarlig for driften.  Barnehagen gjør årlige avsetninger til vedlikehold og 
oppgraderinger. 
 
Det er opptak en gang i året eller etter behov. Barn som bor i Casinetto borettslag har 
fortrinnsrett, men vi tar også inn barn utenfra hvis det er ledige plasser. 
 
Opptak koordineres gjennom kommunen. 
Barnehagelokalene kan leies til private arrangementer.  Henvendelse skjer til barnehagens 
samarbeidsutvalg. 
 
Ellers ligger det flere kommunale barnehager rundt Casinetto, bl.a. Casinetto barnehage 
og Mads barnehage.



41  Casinetto Borettslag 

 
 

 

Butikker og postkontor 
De nærmeste dagligvarebutikkene ligger på Øvre Silkestrå, Hoff og i Karenslyst alle 
(Sjølyst). Beboere i G.V. sokner til postkontoret i Karenslyst alle. Beboere i P.A. må hente 
postpakker i REMA 1000 i Hoffsveien 10. 
 
FYRING OG VENTILASJON 
 
Fyring 
Borettslagene Casinetto, Hoffsgrenda, Øvre- og Nedre Silkestrå og Skøyen Terrasse 
Boligsameie har fjernvarmeforsyning. Varmesentralen er plassert ved garasje-anlegget på 
Nedre Silkestrå, og fyringssesongen avhenger av utetemperaturen. 
 
Slik bruker du termostat-rattet på radiatorene: Graderingene "blå - I – ll - III - IIII - rød" på 
radiatorenes innstillingsratt virker ikke som bryteren på en elektrisk ovn. De er 
termostatinnstillinger: 
 

BLÅ  stenger eller åpner ved +   5 C 

I  --------------”-------------- + 12 C 

II  --------------”-------------- + 15 C 

III  --------------”-------------- + 18 C 

IIII  --------------”-------------- + 21 C 

RØD  --------------”-------------- + 26 C 
 

VVS-konsulenter anbefaler en innetemperatur på ca. 22 C, det vil si at rattet bør stilles litt 
over stilling "IIII". Ønsker du lavere temperatur, stiller du inn på et lavere tall. Da skal 
termostaten sørge for at du får jevn, ønsket temperatur i rommet. 
Termostaten stenger varmen når temperaturen ved rattet er høyere enn ønsket, og åpner 
for varmen når temperaturen ved rattet er lavere enn ønsket. Rattet bør derfor ikke dekkes 
til, siden det da vil bli vanskelig å registrere riktig temperatur i rommet. 
Det er også viktig å lufte radiatorene når fyringssesongen begynner for at de skal virke 
godt. Spesialnøkkel for radiatorer skal følge med nøkkelsettet til leiligheten. 
 
Frostsikring: For å forhindre issprengning av radiatoren, er termostaten utstyrt med 
frostsikring. Mange åpner vinduet på soverommet om natten med rattet i stilling "blå" (de 
fleste tror det betyr "stengt"). Er det da vinterstid, vil termostaten åpne for full 
ventilgjennomgang for å hindre at vannet i radiatoren fryser. Det er derfor gunstigere å 
sette rattet i stilling I eller II. 
 
Ventilasjon 
Ventilasjonssystemet fungerer ved at luft suges ut av leiligheten gjennom ventiler som 
drives av vifteanlegg på loftet. 
 
OBS: Kjøkkenventilator med motordrevet vifte må 
derfor ikke koples direkte til avtrekksventilen over 
komfyren. Det vil forstyrre hele ventilasjonssystemet. 
Avtrekksrøret skal da avsluttes før ventilen (se tegning). 
En avtrekkshette uten motorisert vifte kan monteres 
direkte til avtrekket. Rørene til avtrekksviftene rengjøres hvert  
femte år. Beboerne må sørge for tilkomst til servicepersonell  
som rengjør rørene. 

Det skal være 
åpning mellom 
kjøkkenvifte og 

avtrekksventil. 

Vifte 
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Rengjøring av ventilinntakene er beboers ansvar, og må gjøres jevnlig for at de ikke skal 
tettes til. Løsne ved å ta tak i ytterringen, og trekk ut. Vask med varmt såpevann og skyll. 
Brett ut stålfjærene og smett ventilen på plass igjen. 
 
Kjøkken og bad 
Oppvask- og vaskemaskin må alltid kobles til kaldtvann. 
 
Kraner må være myktstengende. På grunn av liten rørdimensjon på vannledningene kan 
montering av hurtigstengende kraner, oppvask- og vaskemaskiner forårsake trykkstøt og 
smell i vannrørene. Vær oppmerksom på dette ved skifte av blandebatterier og maskiner. 
 
Fuktskader kan oppstå på badet, særlig ved ombygging. Noen leiligheter har 
dusj/badekar på vindusvegg, noe som har forårsaket råteproblemer. 
Dette er skader som ikke dekkes av borettslagets forsikring, og som den enkelte beboer 
må ta ansvaret for å forhindre. 
 
En del av fuktskadene skyldes manglende vedlikehold av sluket. Med jevne mellomrom 
må slukristen demonteres, slukplugg skrus ut, sluket stakes med stakefjær, slukplugg 
remonteres, sluk gjøres rent innvendig og tømmes for grus, lo, hår o.a. Til sist remonteres 
slukrist. 
 
FELLESANLEGG 
 
Avfallshåndtering 
Container: Større gjenstander kan kastes i containerne som står på kildesorteringsplassen 
og på biloppstillingsplassen på nedre tun. På kildesorteringsplassen er det også satt opp 
en container for glass og metallemballasje. 
 
Elektriske artikler skal ikke kastes i ordinær container, men leveres godkjent 
returpunkt (for eksempel Elkjøp Skøyen). 
 
Papir: Papir kastes i papircontainerne som står på kildesorteringsplassen og i 
oppkjørselen til biloppstillingsplassen på nedre tun.  
 
Strøsand: Ved gangveien mellom G.V. 48 og G.V 50, på gangveien ved barnehagen G.V 
36 og i oppkjørselen til biloppstillingsplassen på nedre tun står det gule kasser hvor alle 
kan hente strøsand ved behov. Dersom disse skulle være låst passer samme nøkkel som 
til container.  
 
Nøkkel som passer begge containere skal følge med leilighetens nøkkelsett. 
 
Vaskeri 
Nedre og øvre tun har fellesvaskeri, to vaskemaskiner, sentrifuge, rulle, skyllekum og 
tørkerom. Vasketid reserveres ved å henge opp hengelås med leilighetsnummer (skal 
følge leilighetens nøkkelsett) på en tavle. Det koster kr. 40,- å leie vaskeriene i 4 timer, 
bruk 2x kr. 20,-. Se for øvrig info på tavlen i vaskeriene. 
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FASADEN 
 
Farger 
Disse fargene skal benyttes ved maling og vedlikehold utendørs:   
Balkong- og ytterdører:  Nordsjø olje dekkbeis, “Rød by” 
Veranda- og karnappvegger: Maling nr: NCS 0502-Y, glansgrad: halvblank 
Vinduer:    Maling nr: Hvit, glansgrad: halvblank 
 
Det skal bare brukes oljebasert maling og beis. 
 
Markiser og utvendige persienner 
Utvendige persienner og markiser som er godkjent for bruk på Casinetto kan leveres av 
Lady Persienneindustri. Hjemmeside er www.lady.no, og eventuelle opplysninger om 
priser m.m. kan også fås på telefon 66101573, eller mail info@lady.no 
Markiser (navn “TEMPOTEST”) 

• Til gul fasade kan velges i: beige nr. 52 og hvit/gulstripet nr. 37 

• Til rød fasade: beige nr. 52 og gul nr. 12 
 
NB! På karnapper og svalganger skal det ikke monteres markiser. 
Persienner: Metalett 50mm, Hvit 610, hvit dekk-kasse. 
 
FELLES PLIKTER 
 
Vi minner om husordensreglene som kan lastes ned under Om oss på hjemmesiden. 
 
Den store festen: Ved større arrangementer i leiligheten, er det god skikk å varsle 
naboene noen dager i forveien. 
 
Snekring - boring - banking: Støy forplanter seg veldig lett - og langt - gjennom 
betongen. Derfor skal alt arbeid som medfører støy bare skje mellom kl. 08.00 og 19.00 på 
hverdager og mellom kl. 09.00 og 17.00 på lørdager. Søndag og høytidsdager skal det 
være ro.  
 
Dyrehold: Det er tillatt å ha dyr i borettslaget. Dyrene skal registreres ved innflytting, og 
beboer er ansvarlig for at dyrene ikke er til sjenanse for naboer. Se også heftet med 
husordensreglene. Har du det ikke, får du et nytt av styret. 
 
FELLESGLEDER 
 
Sommerfest 
Dersom ildsjeler tar initiativ, blir det sommerfest for store og små. Interesserte kontakter 
styret. 
 
Julearrangementer 
Hver første søndag i advent har vi høytidelig tenning av julegran på hvert tun, med 
musikkorps, gløgg og pepperkaker.  
 
 
 
 
  

http://www.lady.no/
mailto:info@lady.no
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HVEM BESTEMMER I BORETTSLAGET? 
 
Det gjør vi alle. Borettslaget styres av retningslinjer som vedtas av beboerne på 
generalforsamling og av Lov om borettslag. 
 
Generalforsamling 
Den årlige generalforsamlingen holdes i mai/juni i Skøyen kirke. Generalforsamlingen er 
Casinettos øverste myndighet. Tre frammøtte er nok til at generalforsamlingen er 
beslutningsdyktig, derfor er det viktig å møte opp dersom en vil bruke sin demokratiske rett 
til innflytelse. Hvis minst ti prosent av andelshaverne krever det, skal det innkalles til 
ekstraordinær generalforsamling. Når spesielle grunner tilsier det, kan styret innkalle til 
beboermøte. 
 
Styret 
Styret velges på generalforsamlingen og består av leder, nestleder, tre styremedlemmer 
og to varamedlemmer. Styret har ansvaret for den daglige drift av borettslaget. 
 
INFO til eller fra styret 
Har du noe du vil ta opp med styret kan du legge et brev i postkassen i G.V. 38 eller sende 
mail, styret@casinetto.no 
 

HJEMMESIDE: 
www.casinettoborettslag.no 
 
 
HVEM HOLDER ORDEN? 
 
Trappehus og gallerier 
De åpne trappehusene og adkomstgalleriene gjør rot og uorden synlig for alle. Det er 
derfor alles ansvar å holde orden. Trappehuskontakten har ansvar for å sette opp 
turnuslister for feiing av trappa. Det er heller ingen privatsak hvor tomflasker, papir o.l. 
plasseres - har du ikke tid til å gå i containeren med det, så sett det innenfor din egen dør 
så lenge, ikke utenfor. Med stasjonære containere både på øvre og nedre tun, er det 
unødvendig å forsøple adkomstgalleriene. 
 
Kjeller og fellesrom 
Fellesrom i kjelleren skal ikke brukes som unødvendig lagerplass, men fortrinnsvis være 
oppbevaringsplass for hagemøbler, sykler, leker, kjelker o.l. Gjenstandene merkes med 
navn, leilighetsnummer og dato. Ikke merkede gjenstander kan kastes ved kjellerrydding. 
Dersom styret pålegger andelseier å fjerne gjenstander som etter styrets skjønn 
urettmessig opptar plass, kan styret fjerne dette for andelseiers regning, dersom 
andelseier selv ikke har fjernet dette innen 14 dager etter skriftlig varsel, jf. 
Husordensreglene pkt 6. 
 
Vaktmester 
Boligassist AS er innleid som fungerende vaktmestere. Det er hovedsakelig Eivind 
Sandvik mobil 48088634, e-post: post@boligassist.no som står for den daglige driften. 
Dersom du trenger hjelp av fungerende vaktmester til private tjenester, må pris avtales 
dere imellom. 
 
  

mailto:styret@casinetto.no
http://www.casinettoborettslag.no/
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SMÅ, VIKTIGE TING 
 
Postkasseskilt 
Alle som ikke har postkasseskilt, må skaffe det. Skiltet måler 9,4cm x 5,8cm og tykkelsen 
er 0,5mm. 
 
Nøkler 
Nøkkelsettet som følger med leiligheten skal inneholde:  
• Nøkkel til ytterdør 
• Kjellernøkkel 
• Nøkkel til E1-rom (hovedsikring og måler for hver leilighet er i kjelleren) 
• Vaskerinøkkel 
• Hengelås med leilighetsnr. for vaskerom 
• Containernøkkel til papircontainer på begge tun 
• Radiatornøkkel 
• Garasjenøkkel til leiligheter som har garasje 
• Kjellernøkkel og garasjenøkkel går til de gule containerne 
 
Trenger du en ny nøkkel, bestiller du den ved å legge en lapp, eller sende en mail, med 
hvilken nøkkel du trenger, navn og adresse, kr 200,- for kjeller-, vaskeri-, og garasjenøkkel 
i en konvolutt i styrets postkasse, så får du nøkkelen levert i din egen postkasse. 
Fjernkontroll for garasjeporten (kr. 650,-) på øvre og nedre tun bestilles av styret. 
Samme gjelder radiatorhjul (kr.650,-). Send mail til styret@casinetto.no 
 
 
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. 
 
Forkjøpsrett 
Forkjøpsretten er en viktig medlemsfordel i OBOS. For hver enkelt bolig blir det ved salg 
fastsatt en egen frist for å melde bruk av forkjøpsretten (meldefrist). Medlemmer som vil 
benytte forkjøpsrett, kan melde seg direkte via OBOS annonsen på www.obos.no. 
Ved spørsmål om forkjøpsretten kan du henvende deg til OBOS på telefon 02333. 
 
Energimerking 
Ved salg eller utleie av boliger skal det utarbeides en energiattest. På 
www.energimerking.no kan andelseieren utarbeide energiattest for sin bolig. 
 
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. 
 
 

mailto:styret@casinetto.no
http://www.obos.no/
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Annen informasjon om borettslaget 
 
Styrets arbeid 
 
Møter: I løpet av 2018 er det avholdt 11 styremøter hvor 39 saker er behandlet. I tillegg er 

det avholdt regnskapsmøte. Ordinær generalforsamling ble avholdt 11.06.2018. 

 

Informasjon 

Det er sendt ut 42 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. 01.01.18 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 

Firmaet Boligassist AS har utbedret/byttet ut de utgangsdører/verandadører som har 

fungert dårlig. Styret må kontaktes ved ønske om utbedring. 

 

Loft 

Det ble ferdigstilt et nytt loft i 2018 i PA13. Totalt er det utbygd 48 loft.  
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Ventilasjonsanlegget 

Det er firmaet Ventilasjon og Kulde som utfører service på ventilasjonsanlegget vårt. Hele 

anlegget blir kontrollert 2 ganger i året. 

 

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. 
 

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.  

 

Borettslagets grøntanlegg 

Firmaet Boligassist AS har stått for det løpende vedlikeholdet av vårt grøntanlegg i 2018. 

Skjøtselen av ytre områder skjer i samråd med Oslo kommune Bymiljøetaten. Styret, 

vaktmester, representert ved Boligassist AS, har hatt to befaringer med BYM i 2018, vår 

og høst. 

 

Heisen i G.V. 54 

Heisen i GV54 gjennomgikk en stor oppgradering i desember 2016. Arbeidet ble gjort av 

firmaet GM Heis AS, og det ble inngått ny vedlikeholdskontrakt med GM Heis AS.  

Dersom det oppstår teknisk svikt ring 95 46 80 00. Det er oppslag på dette nummer i 

heisen. 

 

Casinetto Hagelag / parsellhager 

Parsellhagen har vært i full drift i 2018 og har blitt en sosial møteplass i borettslaget. Nytt i 

2018 var etableringen av en bærvoll, med både rips, solbær, stikkelsbær og blåbær som 

er tilgjengelig for alle beboere. I tillegg ble det anskaffet fire nye benkebord. Det ble 

avholdt flere dugnader og en høsttakkefest mot slutten av sesongen. Av totalt 45 

parsellhavere, var det i løpet av 2018 åtte som sa opp sin parsell og åtte nye beboere som 

tok over. Hagelaget kan kontaktes ved å sende mail til 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. Omsorgsbygg Oslo KF har i 2018 gjort en ombygging av 2. etg. fra 

sykehjem til 10 stk nye fullverdige leiligheter/omsorgsboliger med tilhørende fellesarealer, 

tilrettelagt for fysisk funksjonshemmede. Det ble utført innvendig riving/stripping, inklusive 

etasjens infrastruktur, ventilasjon, rør og elektro. Det ble etablert vanntåkeanlegg i 1. og 2. 

etg, helt nytt ventilasjonsanlegg, ny heis, utskifting av alle vinduer i 2. etg., samt enkelte 

vinduer i 1. etg. Brannslukning og brannalarmsystemer er koblet direkte til Brann og 

Redning 110 sentralen. 
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Det har vært svært utfordrende for entreprenør å utføre en totalrehabilitering når øvrige 

deler av bygget er i full drift, og også er bebodd i samme periode. Slikt krever smidighet, 

tålmodighet, velvilje og løsningsorientert positiv innstilling fra alle parter. Det er ikke tvil om 

at beboere i Gustav Vigelands vei 50-52 3. etg, er de som har måttet tåle mest, og har hatt 

den største støybelastningen under gjennomføringen. 

 

Ny avtale om TV-Bredbånd med GET 

Styret innhentet tilbud fra flere leverandører og inngikk ny avtale med GET med virkning 

fra 01.03.19 med 3 års bindingstid. Det ble samtidig etablert aksesspunkt til 

garasjeanlegget (da el-bil løsningen er etablert med wi-fi).  

 

I den nye avtalen inngår i utgangspunktet TV-pakken Start + Bredbånd 50 Mbps. og en 

stk. Get box Mikro. Det er i avtalen fleksibilitet for den enkelte andelseier, så de som ikke 

ønsker TV inkludert kan velge Bredbånd 500 Mbps 

 

For de som ikke ønsker Bredbånd kan man få et utvidet TV-tilbud med betalingskanaler 

inkludert. Det vises for øvrig til informasjon som er distribuert fra GET med eget 

brev/brosjyre.  

 

Har du spørsmål så kontakt Gets kundetjeneste på telefon 21545454, eller se på deres 
hjemmeside www.get.no.  
 

Brannsikkerhet – brannkonsept/branntiltak for borettslaget 

Styret har arbeidet videre med å utarbeide nytt brannkonsept og sak for 

generalforsamlingen med branntiltak i borettslaget.  

 

Styret har tatt kontakt med flere leverandører, og inngikk en avtale med Rambøl 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. 
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Kontraktsforhandlinger med entreprenør utføres i samarbeid med styret, herunder valg av 

entrepriseform og kontraktsinngåelse.  

- Prosjektledelse i utførelsesperioden.  

- Revisjon av borettslaget loftsveileder 

Det har i løpet av vinteren vært foretatt en brannteknisk kartlegging av bygningsmassen og 

eksisterende branndokumentasjon tilhørende Casinetto borettslag fra Rambøl.   

Styret har kalt inn til et beboermøte 13. mai 2019 hvor følgende temaer blir tatt opp: 

- Rambøl/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. 

- Rambøl/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.  

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. 

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.  

 

Den branntekniske 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. Dette gjelder både sekundær rømningsvei 

på loft, men også eksempelvis leiligheter med tilgang til kun et trapperom har behov for 

tiltak 

Rambøl vil utarbeide et konkret forslag til brannkonsept/løsning for borettslaget. Styret har 

i sin dialog med Rambøl vært opptatt av å finne løsninger som gir god reell brannsikkerhet 

(og lukker avvikene), samtidig som man ønsker å holde kostnadene nede og gjøre 

inngrepene i den enkelte leilighet så små som mulig.   

Det er utarbeidet tilbudsbeskrivelse, og det blir innhentet priser fra entreprenører som 

grunnlag for styrets forslag til nytt brannkonsept/branntiltak.   

Etter styrets vurdering er det et sterkt behov for borettslaget i å få fattet et vedtak fra 

generalforsamlingen i denne saken. Borettslaget har nå i mange år hatt en situasjon med 

manglende brannsikkerhet. Det er borettslagets/styrets plikt å utbedre forholdene, og dette 
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ligger under styrets HMS-ansvar. Det er viktig å komme videre og å få foretatt en faktisk 

utbedring av forholdene, og lukket avvikene etter forebyggende-forskriften.  

Styret tar sikte på å få ferdig et konkret forslag til ordinær generalforsamling i 2019, og det 

vises for øvrig til saksfremstillingen i saken som blir lagt frem for vedtak.  

 

Brannsikringsutstyr 
Ifølge 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. 
 

Avfallshåndtering – ny renovasjonsløsning 

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. 

 

Det ble gitt igangsettingstillatelse fra Plan- og bygningsetaten den 19.03.19, og Enviropac 

starter arbeidet i uke 19. 
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El-bil / lading 

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.    

 

I ekstraordinær generalforsamling 27.11.17 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 16.01.18, og installasjonen ble 

sluttført i løpet av 2018.  

 

Utbygging av Gustav Vigelands vei 24 

Det har vært mye arbeid for styret med å følge opp avtalen om anleggsvei, arbeidstider, 

stempling mv. (vedtatt av generalforsamlingen). Styret har hatt en rekke møter både med 

entreprenør og Linstow, og fulgt opp blant annet feilparkeringer, støyproblematikk og 

arbeidstider som ikke er overholdt.  

 

Prosjektet nærmer seg nå slutten, og revidert fremdriftsplan tilsier at anleggsvei/ fjernes 

14.05.19 med påfølgende istandsetting av plen den 15. og 16.05.19, og at fjerning av 

stempling utføres parallelt med dette. Det er anslått at siste innflytting skjer i slutten av 

juni.  

 

Kompensasjonen til borettslaget på kr. 750.000, - ble utbetalt i 2018 (jf. regnskap), og 

styret vil følge opp kompensasjonen til de enkelte andelseiere for ulemper i tilknytning til 

stemplingen når denne er avsluttet.  

 

Videre vil styret ta kontakt med nytt styre i GV24 når dette er valgt, for å se om man kan få 

til en avtale om tilknytning til vår renovasjonsløsning for å begrense kjøring og evt. få 

redusert driftskostnadene noe.  
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Større vedlikehold og rehabilitering 
 

2018 - 2018 Diverse vedlikehold Det er skiftet/justert et betydelig antall 
ytterdører/verandadører. 
Det er etablert 16 amp stikk i alle 
trappehus. 
Etablert ny infrastruktur av elanlegg i 
garasjene (som grunnlag for elbil-
ladeplasser). 
Det er byttet diverse avtrekksvifter. 
Tretrappene på indre tun er oppgradert. 
Alle bord og benker ute er skrapt og 
beiset. 

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.      
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. 
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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 
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. 
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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. 
 
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. 
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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 
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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 

 
 

 


