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Sak 1

Godkjenning av møteinnkallingen

Forslag fremmet av: Styret
Krav til f lertall: Alminnelig (50%)

Det ble foreslått å godkjenne den måten årsmøtet er innkalt på. Første del av innkallingen 
dreier seg om redegjørelse for økonomien i sameiet samt redegjørelse av status 
prosjekter og er derfor ikke med som en sak til votering. Dette er lagt til som vedlegg 
under valg av protokollvitner for at den digitale modulen skal lage en korrekt innkalling. 

Forslag til vedtak 
Godkjent
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Sak 2

Valg av protokollvitner

Forslag fremmet av: Styret
Krav til f lertall: Alminnelig (50%)

Valg av to eiere til å signere protokollen. Protokollen vil bli sendt til signering digitalt.

Forslag til vedtak 
Marius Hatle og Eirik Førde er valgt.

Vedlegg

1. 201030_Redegjørelse_økonomi.pdf
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Side 1 

30. oktober 2020 

Redegjørelse økonomi på Tiedemannsjordet 

 

Bakgrunn 

Det ble i mai 2020 sendt ut en redegjørelse som redegjorde for bakgrunnen til de store 
utbedringsarbeidene i sameiet. Disse går nå mot slutten og selv om ikke alle saker er ferdig utført, er 
de identifisert og arbeider bestilt. Styret tar med dette sikte på å «nullstille» tekniske og 
bygningsmessige forhold i sameiet, som vil gi langt bedre forutsigbarhet, kvalitet og driftsmessige 
forhold framover.  

De alle fleste arbeidene vil fullføres i løpet av 2020, men noe må også tas i 2021. Dette gjelder 
uteområder, noe tekniske anlegg og murarbeider som er avhengig av varmere vær. Det gjenstår 
fortsatt noe kartlegging, bl.a. årsak til lekkasje til garasjekjeller ved nr. 49, som har vist seg å være 
komplisert å identifisere.  

Budsjett 

Det er satt opp følgende budsjett basert på innhentede tilbud og vurderinger fra OBOS Prosjekt:  

Tiltak Budsjett inkl. mva Uforutsette kostnader Sum 

Bygningsmessig1 11 500 000,- 3 500 000,- 15 000 000,- 

EL2 3 900 000,- 750 000,- 4 650 000,- 

VVS3 4 900 000,- 1 300 000,- 6 200 000,- 

Øvrig4 1 000 000,-  1 000 000,- 

Refusjoner   -700 000,- 

TOTAL 25 950 000,- 

1 Se redegjørelse av tiltak under pkt. 1  
2 Se redegjørelse av tiltak under pkt. 2  
3 Se redegjørelse av tiltak under pkt. 3  
4 Se redegjørelse av tiltak under pkt. 1 og 3 

Siden forrige redegjørelse i mai er det enkelte endringer og uforutsette kostnader som ligger bak 
tallene:  

• Budsjetter ble i mai oppgitt eks. byggeledelse, rådgivere, kommunale avgifter etc.  

• SD-anlegg er tatt ut fra EL-budsjett 

Status pr. 30.10.2020 

Fastlagte kostnader (fakturerte og gjenstående kontraktsarbeider) ligger pr. 30.10.2020 ca. 
2 000 000,- under justert budsjett. Det gjenstår samtidig noen arbeider (se punkt 1-3 under), og det 
er også noe usikkerhet rundt regningsarbeider som f.eks. utbedring av lekkasjer i 
varmefordelingsskap. Vi regner likevel med at budsjettet holder.  
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Tilskudd og refusjoner 

Sameiet har fått 10 000 000,- fra overenskomsten med Ferd eiendom. I tillegg har vi søkt om og fått 
innvilget støtte til diverse energieffektiviseringstiltak (se pkt. 2 og 3 under) på 270 000,- fra Enova og 
200 000,- fra OBOS grønne midler. I tillegg har vi fått 230.000,- fra Velferdsetaten i Oslo kommune 
for etablering av dørautomatikk.  

Lånebehov 

For å kunne gjennomføre alle nødvendige utbedringer har styret vært nødt til å ta opp et lån i OBOS-
banken med en ramme på 15 millioner. Vi har pr. 30.10.2020 tatt ut 7,5 millioner, og det vil antagelig 
bli behov for å benytte oss av hele rammen for å få fullført alle planlagte tiltak.  

Konsekvenser for fellesutgifter 

Styret har en klar målsetning om å beholde fellesutgiftene på dagens nivå, men det er mange 
faktorer som er utenfor styrets kontroll som påvirker dette. Det kan være strømpriser, kommunale 
avgifter og rentenivå som endrer seg over tid.  

Samtidig er det flere positive aspekter som taler for:  

De planlagte tiltakene vil på sikt gi lavere driftskostnader, da både energibruk og løpende utgifter 
knyttet til utbedringer vil bli betraktelig lavere. En kombinasjon av lave strøm- og fjernvarmepriser 
har gitt sameiet et foreløpig overskudd i det normale driftsbudsjettet, om vi trekker ut de 
ekstraordinære kostnadene som det her er redegjort for.  

Styret har også reforhandlet avtaler med tjenestetilbydere til sameiet som bidrar til lavere kostnader. 
Vi vil også øke omfanget av løpende service for å fikse feil og mangler før de utvikler seg til kostbare 
problem. I tillegg forventer vi også betraktelig lavere forsikringspremie som resultat av alle 
utbedringene.  

På ekstraordinært årsmøte 2020 foreslår styret salg av uteareal som også kan bedre på økonomien, 
om årsmøtet godkjenner forslaget og det er interesse for å kjøpe.   
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Redegjørelse av utbedringer på Tiedemannsjordet 

De fleste utbedringer er allerede beskrevet i årsrapporten, og kun nye forhold vil beskrives i 
punktene under:  

1 Redegjørelse bygningsmessige og utendørs utbedringer 

Tiltak Redegjørelse Status 

Utbedring takterrasser Se årsrapport 2019 Under arbeid 

Utbedring murarbeider Se årsrapport 2019 Under arbeid 

Utbedring av papirskur Se årsrapport 2019 Under arbeid 

Fuktsikring støttemurer ute Se årsrapport 2019 Under arbeid 

Innfesting pergola Se årsrapport 2019 Under arbeid 

Lekkasje i garasjekjeller Se årsrapport 2019 Under arbeid 

Etablering av lufting fasade Endring for å sikre at fasaden 
tørker opp. Reduserer saltutslag 

Under arbeid 

Nye branndører Endring pga. skade på dører, og 
etablering av adgangskontroll 

Utført 

Øvrig: Oppussing av 
trappeoppganger 

Se for øvrig årsrapport 2019 Under arbeid 

Øvrig: Utbedring uteområder, inkl. 
skifer i inngangsparti byhus 

Se årsrapport 2019 Under arbeid 

 
Bygningsmessige utbedringer skal i hovedsak utføres i løpet av 2020. Oppussing av trappeoppganger 
og utbedring av uteområder som følge av bl.a. skader i forbindelse med byggearbeidene tas i 2021.   
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2 Redegjørelse for EL-tekniske utbedringer 

Tiltak Redegjørelse Status 

Belysning trappeoppganger Utskiftning av lysarmatur i 
trappeoppganger. Fullføring av 
arbeider påbegynt i 2018.  

Utført 

Nytt brannalarmanlegg Nytt anlegg nødvendig da vårt 
gamle anlegg hadde store feil og 
mangler som ikke var mulig å 
feilsøke og utbedre 

Utført 

Varmekabler taknedløp Kun et fåtall av eksisterende 
varmekabler fungerte. 
Skadepotensiale om ikke utbedret 

Utført 

Dørautomatikk Endring. Tilskudd fra Oslo 
kommune. Redegjørelse på 
nettsider 

Utført 

Lysstyring trappeoppgang Lysstyring vil gi betraktelig bedre 
levetid på lysarmaturer og 
redusere energibruken i sameiet. 
Tiltaket lønner seg i løpet av få år. 
Tilskudd mottatt fra Enova og 
OBOS 

Bestilt 

Øvrig: Ladeanlegg elbil Felles ladeanlegg for el- og 
hybridbiler må etableres. Det er 
avdekket flere mangler på 
beboeres installasjoner og økende 
bruk uten felles styring kan 
medføre overbelastning på 
hovedsikringer. Kommende 
lovforslag til høsten kan også gjøre 
det krevende å ikke ha et felles 
anlegg.   

Kartlegges 

 

De fleste el-tekniske utbedringer er allerede gjennomført med unntak av lysstyring i 
trappeoppganger. Ladeanlegg for elbil vurderer styret som et tiltak som kan bli nødvendig å 
gjennomføre i 2021. Redegjørelse og plan for dette vil sendes ut separat.   
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3 Redegjørelse for VVS-tekniske utbedringer 

Tiltak Redegjørelse Status 

Kartlegging og spyling av avløp Alle avløp er gjennomgått med 
kamera og det er spylt flere 
tilstoppelser. Det er noe problemer 
med dårlig fallforhold, men de 
fleste problemer skyldes brukerfeil.  

Utført 

Utskiftning skadede fordelerskap Skadede fordelerskap for 
fjernvarme må skiftes 

Utført 

Energimålere og vannmålere Sameiet bruker veldig mye energi 
og vi må kartlegge hvor i anlegget 
dette ligger.  

Dette vil også gjøre det mulig med 
individuell energimåling, men dette 
krever vedtak på årsmøte    

Utført 

Ombygging av fordelerskap Fordelerskap blir bygget om, med 
bl.a. tilbakeslagsventiler for å 
fjerne at kaldtvann fra defekte 
blandebatteri blander seg med 
varmtvann.  

Utført 

Innregulering av varmeanlegg Forhåndsinnstilling og 
innregulering av radiatorer for 
riktig temperatur i alle leiligheter 

Under arbeid 

Ombygging av rørføringer i kjeller Etablering av nye ventiler på 
varmeanlegg, for å sikre rett trykk 
på anlegget 

Utført 

Justering og service på 
ventilasjonsanlegg 

Det må etableres bedre ventilasjon 
av tekniske rom i kjeller for å øke 
levetid på tekniske komponenter. 

Temperatur på forhåndsvarming av 
luft i kjeller settes ned for å 
redusere energibruk.  

Alle vifter og avtrekk gjennomgås 
og det etableres instruks om 
normal innstilling av frisklufts- og 
avtrekksventiler i leilighetene.  

Bestilt 

 

Alle arbeider planlegges utført i løpet av 2020.  
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Sak 3

Vedtektsendring - Individuell avregning av energikostnader

Forslag fremmet av: Styret
Krav til f lertall: To tredjedels (67%)

Bakgrunn:

En del av husleien vi betaler hver måned går til å dekke oppvarming (og varmtvann) i 
leiligheter og fellesareal. Frem til nå har vi ikke hatt mulighet til å måle forbruket i hver 
enkelt leilighet, og fordelingen av kostnadene har derfor blitt fordelt etter eierbrøken på 
lik linje som andre kostnader i sameiet.

Det er en kjensgjerning at mange betaler for naboens energibruk. Tall fra leverandørene 
tilknyttet Norsk Energi viser at 20 % av beboerne i en boligblokk står for over 50 % av 
energibruken. 

Individuell måling vil føre til mer rettferdig fordeling, og mange vil automatisk få redusert 
sine kostnader. I disse dager er vi i ferd med å ferdigstille installasjon av energimålere i 
alle leiligheter. Vi har individuelle strømabonnementer, og styret mener det bør være like 
opplagt med individuell avregning av varmtvann og oppvarming. 

Dette innebærer at kostnader for forbruk av varmtvann og oppvarming i leilighetene 
trekkes ut av husleien, og i stedet faktureres separat basert på faktisk forbruk for hver 
leilighet.

I samråd med OBOS er styret av den oppfatning om at dersom sameiet har anledning, 
slik vi nå vil få, til å fordele kostnaden etter faktisk forbruk så foreligger det en 
individualrettighet hos den enkelte seksjonseier å kun belastes for sin del av det faktiske 
forbruket. Dette betyr i praksis at enhver seksjonseier kan kreve forbruksbasert fordeling, 
og det er ikke årsmøtet eller styrets mandat å ta stilling til dette. Styret mener likevel 
at det er hensiktsmessig at dette fremkommer presist i sameiets vedtekter og foreslår 
derfor følgende tilføyelse i vedtektenes § 3. 

Forslag til vedtak 
Sameiets vedtekter § 3 får følgende tilføyelse: «Kostnader til fjernvarme og varmtvann til 
den enkelte bruksenhet betales løpende med et beløp som avregnes etter målt forbruk».
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Sak 4

Vedtektsendring - El-installasjon

Forslag fremmet av: Styret
Krav til f lertall: To tredjedels (67%)

Eierseksjonsloven ble i 2018 oppdatert med endringer i §25 som sikrer alle beboere rett 
til å etablere ladepunkt for elbil / ladbar hybrid. Dette overlapper med §22 i dagens 
vedtekter, som derfor er overf lødig og bør utgå. 

Styret registrerer samtidig at det er mange avvik på installerte ladepunkt. Det mangler 
alt fra jordfeilbrytere på sikringer til ferdigattest til styret for f lere av ladepunktene. 
Dette utgjør potensielt sett fare for elektriske feil og noe styret ikke kan akseptere i 
fellesarealene. Vi ønsker derfor å stille krav til at all installasjon av elektriske anlegg i 
fellesarealene skal bestilles av styret, og utføres av styrets valgte el-montør. 

Forslag til vedtak 
Styrets innstilling og forslag til vedtak

Dagens §22 i vedtektene utgår og erstattes med følgende punkt:

§22 Elektriske installasjoner i bodområder og fellesareal

Alle elektriske installasjoner som ønskes utført i bodområde og fellesareal (inkludert 
garasjen) skal søkes om og bestilles gjennom styret, og utføres av styrets utpekte 
elektromontør. Alle kostnader for installasjon skal dekkes av bestiller. 
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Sak 5

Vedtektsendring - Viderefakturering

Forslag fremmet av: Styret
Krav til f lertall: To tredjedels (67%)

Bakgrunn:

Det registreres en del saker som påfører sameiet uønskede utgifter og som skaper 
unødvendig merarbeid. Eksempel på dette er kasting av hvitevarer i papirskurene, 
vannlekkasjer som skyldes manglende vedlikehold inne i leiligheten og falske 
brannalarmer på grunn av matlaging e.l. som medfører uttrykning fra brannvesenet. 

Vi ønsker å innskjerpe dagens vedtekter, slik at det kommer tydelig fram at 
egenandeler og ekstra utgifter som kan knyttes til uaktsomhet fra beboere, brudd på 
husordensreglene og øvrige vedtekter, vil kunne viderefaktureres seksjonseier. Dette 
kommer i tillegg erstatningsansvar omtalt i husordensreglene.

Forslag til vedtak 
Styret ønsker å legge til nytt punkt i vedtektene: 

Styret skal som hovedregel viderefakturere seksjonseier egenandel på forsikring eller 
andre utgifter som kan knyttes til brudd på vedlikeholdsplikt, demontering/ødeleggelse 
av branndetektorer, manglende tilbakestilling av utløst brannalarm, bortkjøring av avfall 
hensatt på sameiets eiendom, eller andre unødvendige kostnader seksjonseier/leietager 
påfører sameiet.

 12 av 31



Sak 6

Salg av uteareal

Forslag fremmet av: Styret
Krav til f lertall: To tredjedels (67%)

Bakgrunn:

Privat uteareal på bakkeplan er i dag begrenset, og er spesielt i gårdsrommet i beskjeden 
grad skjermet fra innsyn. Dette gjør at disse uteplassene i liten grad blir benyttet. 
Samtidig er fellesarealene som ligger langs gangveiene i gårdsrommet av en slik 
utforming og plassering at de heller ikke er brukbare til opphold. De er preget av halvveis 
gjennomført beplantning og fremstår i dag lite helhetlige. 

Over lang tid har styret fått henvendelser om utvidelse av markterrasser, etablering av 
beplantning etc. fra disse leilighetene. Styret registrerer også at det i enkelte tilfeller er 
blitt bygget på fellesareal, uten forespørsel eller godkjenning av styret. 

Dette ønsker styret å gjøre noe med. For å gi disse leilighetene tilbud om økt kvalitet 
på uteareal, foreslår derfor styret å åpne opp for salg og seksjonering av fellesareal 
til leilighetene på bakkeplan. Det vil samtidig bli etablert helhetlig beplantning med 
vintergrønne hekker som kan formklippes, og vokse opp mot ca. 1,6m. Det blir også 
etablert nye blomsterbed ved inngangspartier i gårdsrommet. Med stor nok interesse 
for kjøp av utvidet uteareal vil også sameiet tilføres sårt tiltrengte inntekter. 

Et salg av dette fellesarealet vil ikke medføre redusert tilgang til brukbart uteområde, 
da det kun er snakk om areal som i dag ikke er egnet til annet formål. I tillegg til å 
øke kvaliteten for leilighetene på bakkeplan vil et salg og oppstramming av uteareal gi 
sameiet en nivåheving på uteareal, som vil fremstå som ett stort og f lott anlegg. 

Styret har engasjert Bjørbekk & Lindheim landskapsarkitekter for å utarbeide et forslag 
for seksjonering og utforming av uteareal, i form av et illustrasjonshefte og oppdatert 
landskapsplan. I tillegg har Schala & Partners eiendomsmeglere bistått i å vurdere 
salgssum.   

Styrets innstilling
Styret ber årsmøtet om godkjenning av salg av fellesareal på bakkeplan iht. vedlagte 
landskapsplan og illustrasjonshefte. Gjennomføring forutsetter at nok seksjonseiere 
ønsker å benytte seg av tilbudet, slik at prosjektet går i pluss. Overskuddet overføres 
sameiets vedlikeholdsfond. 

Om forslaget vedtas, vil alle berørte seksjonseiere få tilbud om kjøp av uteareal basert 
på pristilbud utarbeidet av eiendomsmegler, samt muligheten for en uforpliktende 
verdivurdering av leilighet med og uten utvidet uteområde fra Schala & Partners.  

Forslag til vedtak 
Årsmøtet godkjenner salg av fellesareal på bakkeplan iht. vedlagte landskapsplan og 
illustrasjonshefte. Årsmøtet samtykker samtidig til reseksjonering av det solgte arealet 
etter eierseksjonsloven § 49 andre ledd b).
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Vedlegg
1. 3 Vedlegg Uteareal - Planskisse.pdf

2. 3 Vedlegg Uteareal - Illustrasjonshefte.pdf
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06.10.2020 

ILLUSTRASJON MULIG UTVIDELSE AV UTEAREAL
TYPISK SITUASJON MOT TIEDEMANNSPARKEN

ALT A: NY UTVIDET TERRASSE OG NY PRIVAT PLEN/ HAGEAREAL

MULIG UTVIDELSE 
AV PRIVAT 
UTEAREAL

Ca 2.4meterEKSISTERENDE
TERRASSE
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ILLUSTRASJON MULIG UTVIDELSE AV UTEAREAL
TYPISK SITUASJON MOT TIEDEMANNSPARKEN

ALT. B: NY TERRASSE PÅ HELE DET PRIVATE UTERAEALET

MULIG UTVIDELSE 
AV PRIVAT 
UTEAREAL

Ca 2.4meterEKSISTERENDE
TERRASSE
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ILLUSTRASJON MULIG UTVIDELSE AV UTEAREAL
TYPISK SITUASJON MOT GANGVEI SØR

NY HEKK

NY HEKK

HEKK PLANTES OG 
KLIPPES 
AV SAMEIET

EKSISTERENDE
TERRASSE

MULIG UTVIDELSE 
AV PRIVAT 
UTEAREAL
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PLANTEKASSE I STÅL
HØYDE CA 25 CM.

ILLUSTRASJON MULIG UTVIDELSE AV UTEAREAL
TYPISK SITUASJON MOT GANGVEI SØR
ILLUSTRASJON MULIG UTVIDELSE AV UTEAREAL
TYPISK SITUASJON MOT GANGVEI SØR. ALTERNATIV MED STÅLKANT/ KASSE

NY HEKK

NY HEKK

HEKK PLANTES OG 
KLIPPES 
AV SAMEIET

EKSISTERENDE
TERRASSE

MULIG UTVIDELSE 
AV PRIVAT 
UTEAREAL

NY HEKK

HEKK PLANTES OG 
KLIPPES 
AV SAMEIET

NY HEKK

HEKK PLANTES OG 
KLIPPES 
AV SAMEIET

PLANTEKASSE I STÅLPLANTEKASSE I STÅLPLANTEKASSE I STÅLPLANTEKASSE I STÅL

NY HEKKNY HEKKNY HEKKNY HEKKNY HEKKNY HEKKNY HEKKNY HEKKNY HEKKNY HEKKNY HEKKNY HEKKNY HEKKNY HEKK
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ILLUSTRASJON MULIG UTVIDELSE AV UTEAREAL
TYPISK SITUASJON MOT GANGVEI NORD

ALT. A: UTVIDET TERRASSE OG PRIVAT PLEN/ HAGEFLEKK

NY HEKK

NY HEKK

EKSISTERENDE
TERRASSE

MULIG UTVIDELSE AV 
PRIVAT UTEAREAL

ca 3.9 meter HEKK PLANTES OG 
KLIPPES 
AV SAMEIET
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NY HEKK

NY HEKK

EKSISTERENDE
TERRASSE

MULIG UTVIDELSE AV 
PRIVAT UTEAREAL

ca 3.9 meter HEKK PLANTES OG 
KLIPPES 
AV SAMEIET

ILLUSTRASJON MULIG UTVIDELSE AV UTEAREAL
TYPISK SITUASJON MOT GANGVEI NORD

ALT. B: NY TERRASSE PÅ HELE DET PRIVATE UTEAREALET
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ILLUSTRASJON MULIG UTVIDELSE AV UTEAREAL
TYPISK SITUASJON MOT HOVINVEIEN

ALT A: NY UTVIDET TERRASSE OG PRIVAT PLEN/ HAGEFLEKK

MULIG UTVIDELSE 
AV PRIVAT 
UTEAREAL

EKSISTERENDE
TERRASSE

ca 2.4meter
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ILLUSTRASJON MULIG UTVIDELSE AV UTEAREAL
TYPISK SITUASJON MOT HOVINVEIEN

ALT B: NY TERRASSE PÅ HELE DET PRIVATE UTEAREALET

MULIG UTVIDELSE 
AV PRIVAT 
UTEAREAL

EKSISTERENDE
TERRASSE

ca 2.4meter
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EKSEMPELBILDE PÅ VINTERGRØNN HEKK
VINTERLIGUSTER

Beplantning i stålkasse. Stålet kan ha være corten, galvanisert eller lakkert.

Vinterliguster kan formklippes

Vinterliguster er vintergrønn
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Sak 7

Petersborghuset

Forslag fremmet av: Styret
Krav til f lertall: Alminnelig (50%)

Bakgrunn:

Petersborghuset er den gule villaen i Ensjøveien 12C (rett ved Joker Tiedemannsbyen 
og det franske bakeriet). Ferd eiendom og Kirkens Bymisjon står bak planen om å utvikle 
Petersborghuset til en bærekraftig og sentral møteplass for menneskene i nabolaget. Et 
særskilt fokus skal være å skape muligheter i, og tilhørighet til nabolaget for barn og 
unge, og bidra til gode og trygge oppvekstsvilkår, men man ønsker også at stedet skal 
bli en møteplass på tvers av generasjoner.

Visjonen for huset er at: Petersborghuset skal etablere seg som den viktigste 
møteplassen på Ensjø for naboer og folk i nærmiljøet på tvers av generasjoner, kulturer 
og bakgrunn.

Petersborghuset ønsker å inngå avtaler med utvalgte sameier i nærområdet. Ved å inngå 
en slik avtale får Tiedemannsjordets beboere anledning til å være med i videre utvikling 
av nabolagshuset. I tillegg til å delta i aktiviteter som foregår i huset, og å være med 
å arrangere fellesaktiviteter, kan beboere leie huset til private arrangement (bursdager, 
konf irmasjoner etc.) til rabatterte priser. 

En avtale mellom Petersborghuset og Tiedemannsjordet (prøveperiode 2020 til 2022) 
vil innebære at sameiet bidrar økonomisk. Dette beløper seg til ca. kr 70 000 for hele 
sameiet per år og vil dekkes over fellesutgiftene. Dette utgjør ca. 360,- per leilighet per 
år. 

Styrets innstilling
Styrets vurdering er at Petersborghuset er et positivt tiltak i vårt nærmiljø, og at 
nabolagshuset vil innebære fordeler for beboerne som langt overstiger kostnaden. 

Forslag til vedtak 
Styret foreslår at Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet inngår en treårig avtale med 
Petersborghuset, som innebærer en årlig kostnad på ca. 70.000 kr. 

Vedlegg

1. 4 Vedlegg Nabolagshuset Petersborg.pdf
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Styrets oppgaver
Det årlige årsmøtet velger styreleder, styremedlemmer og eventuelt varamedlemmer. 
Kun myndige personer kan være styremedlemmer.

Styrets oppgaver er å;

 •  Representere selskapet utad og lede selskapet i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i 
årsmøtet

 •  Tref fe vedtak i alle saker, med mindre beslutningsmyndigheten ved lov eller vedtekter 
er f lyttet til årsmøtet

 •  Godkjenne fakturaer til betaling

 •  Vedta budsjett og sørge for forsvarlig drift

 •  Foreta nødvendige regulering av felleskostnader

 •  Tref fe beslutning om bruk av midler til vedlikehold, bomiljøtiltak og andre driftsoppgaver

 •  Forvalte og vedlikeholde selskapets fellesarealer og bygningsmasse

 •  Inngå driftsavtaler

 •  Godkjenne nye eiere og eventuelt behandle søknader om bruksoverlating/utleie

 •  Påse at vedtekter og husordensregler overholdes

 •  Behandle klagesaker

 •  Ivareta henvendelser fra beboere

 •  Sørge for at styremøter avholdes så ofte som nødvendig, og at det føres protokoll fra 
styremøtene

 •  Ivareta selskapets HMS-ansvar og brannsikkerhet

Oversikten gjelder ordinære borettslag og eierseksjonssameier. Bestemmelser i det 
enkelte selskaps vedtekter kan avvike fra oversikten.
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Forretningsførers oppgaver
OBOS er i henhold til kontrakt selskapets forretningsfører. De viktigste oppgavene er:

Innkreving av felleskostnader

 •  Ef fektiv innkreving og kontroll av innbetalinger, oppfølging og inkasso

Regnskap og økonomistyring

 •  Løpende regnskapsførsel og utarbeide årsregnskap

 •  Oversende nødvendige oppgaver til myndighetene

 •  Utarbeide forslag til likviditetsbudsjett og økonomiske rapporter

Eierskifter og leilighetsopplysninger

 •  Registrere eierskifte av leiligheter, parkeringsplasser og lignende

 •  Oppgi leilighetsopplysninger til meglere, banker, takstmenn etc.

 •  Ivareta eventuell forkjøpsrett

Forvaltning og andre rådgivningstjenester

 •  Bistand til styret i forbindelse med generalforsamling/årsmøte

 •  Oppfølging av vedtak i styremøter/generalforsamling/årsmøte

 •  Rådgivning innen regnskap, økonomi, jus, forsikring, lån og sparing, teknisk forvaltning 
og drift
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OBOS Eiendoms-  
forvaltning AS

Hammersborg torg 1  
Postboks 6668, St. Olavs plass
0129 Oslo
Telefon: 02333 
www.obos.no
E-post: oef@obos.no

Ta vare på dette heftet, du kan få  
bruk for det senere, f.eks ved salg  
av boligen.


