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På årets generalforsamling skal det stemmes over alternativer for viktig fremtidig
vedlikehold av de delene av boligmassen huseierlaget v/styret er ansvarlig for.
Styret oppfordrer alle medlemmene til å lese nøye gjennom den vedlagte
årsberetningen og forslagene til vedtak, samt å møte opp på generalforsamlingen.
Husk at dersom du ikke selv kan komme, så kan du gi en annen person fullmakt til å
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Styrets innstilling til de saker som skal behandles på huseierlagets
ordinære generalforsamling
Sak 1:

Konstituering
Innstilling til de respektive poster blir lagt fram på generalforsamlingen.

Sak 2:

Årsmelding fra styret
Årsmelding for 2013 følger vedlagt og anbefales godkjent.

Sak 3:

Årsoppgjøret
Resultatregnskap 2013, balanse pr. 31.12.2013 og budsjett for 2014
følger vedlagt.
Revisjonsberetning ligger vedlagt i innkallingen.
3.1

Forslag til vedtak
Resultatregnskapet for 2013, som viser et underskudd på
kr. 750,- anbefales godkjent.
Det bekreftes i denne sammenheng at alle inntekter og utgifter
sameiet har hatt, er medtatt i det fremlagte regnskapet.

3.2

Sak 4:

Budsjett for 2014 anbefales tatt til orientering.

Eventuell godtgjørelse til styret og revisor
Forslag til godtgjørelse til styret for det forløpne år framlegges
på generalforsamlingen. Honorarnota fra revisor refereres.
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Sak 5: Andre saker
5.1: Utbedring av drenering over en 12-års periode
Vennligst les punktet vedrørende drenering i styrets årsberetning.
Forslag til vedtak:
Felles drens- og avløpssystem utbedres rundt alle boliger i huseierlaget i løpet av en 12-års periode. I
2014 utbedres de 3 boligene som har fått påvist de mest omfattende fuktproblemene. Deretter
utbedres 2 boliger per år frem til 2026. Med denne progresjonen vil drenssystemet i hele
huseierlaget være skiftet ut 66 år etter at boligene ble bygget.
I henhold til §10c) i vedtektene forestår Undelstad Huseierlag vedlikehold av drenssystemet som
fellesutgifter. I løpet av de seneste årene har den månedlige husleien blitt økt gradvis fra 700
kr/måned til dagens nivå på 1500 kr/måned. Gitt det tidsforløpet som er beskrevet i det ovenstående
forslaget, kan utbedringen av drenssystemet finansieres med dagens husleienivå. Det er da tatt
utgangspunkt i at arbeidet vil koste 500.000 kr per rekkehus, altså 125.000 per boenhet. Dette er
sannsynligvis et overestimat, da sluttregningen etter full utskifting av drenssystemet rundt et
rekkehus i 2013, inkludert oppgraving og utskifting av et 25 meter langt avløpsrør fra boligen ut til
Asker kommunes avløpsrør, ble 480.000 kr. Finansieringen av dreneringsprosjektet må forøvrig sees i
sammenheng med det øvrige vedlikeholdsbehovet som finnes, for eksempel vedrørende
takkonstruksjon på husene.
Det poengteres at den planlagte utbedringen gjelder de deler av drenssystemet som er en del av det
opprinnelige anlegget, og ikke drensrør rundt senere oppførte tilbygg. På generalforsamlingen i 2013
ble det fattet et vedtak om at nødvendig riving/flytting og gjenoppbygging av oppførte boder,
terrasser og inngangspartier bekostes av hver enkelt huseier.
På forrige års generalforsamling ble det også vedtatt at utvendig varmeisolering av kjellermuren
skulle dekkes via fellesutgifter. Kostnadsestimatet vedtaket var basert på inkluderte ikke nødvendig
murpuss, som er en betydelig omkostning. Styret vedtok å ikke dekke omkostningene med
varmeisolering og murpuss på fjorårets dreneringsjobb, og foreslår at dette også videre blir noe hver
enkelt huseier bekoster selv.

5.2: Utbedring av takene
Vennligst les punktet vedrørende tak i styrets årsberetning.
Forslag til vedtak:
Styret foreslår at styret gis fullmakt til å utbedre takene i henhold til enten alternativ 1 eller alternativ
2 som står beskrevet under.
Dersom nevnte forslag blir vedtatt, må medlemmene stemme over følgende 2 løsninger for
kommende vedlikehold av tak. Styret anbefaler for øvrig alternativ 2. I begge løsningsalternativene
beskrevet nedenfor inngår utskifting av vindskier, vannbord, takrenner og nedløp i tillegg til arbeidet
med takene:
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Alternativ 1:
Utskifting av takpappen, etablering av utluftingsløsning i mønet (på toppen av takene) og bredere
luftespalte på hver av sidene av taket.
Fordeler:
- Den rimeligste løsningen.
Ulemper:
- Kan begrense istappdannelsen, men fuktproblemer på grunn av kondens vil sannsynligvis vedvare
hvis man ikke utbedrer varmeisolasjonen.
- Denne løsningen ble nevnt som utbedringsalternativ i Norconsult sin rapport fra 2010, men er ikke
den foretrukne løsning hos noen av styrets faglige rådgivere.
- Denne løsningen bærer størst risiko for bruk av felles økonomiske midler uten ønsket effekt.
- Gir ikke fordeler med nedsatt energiforbruk og bedre inneklima i boligen. Vi får dermed ikke
økonomisk besparelse over tid via lavere energiforbruk med denne investeringen.
Alternativ 2:
Utskifting av takpapp, etablering av bredere luftespalte helt fra sidene av taket og opp til mønet,
samt økning av isolasjonstykkelsen ved etterisolering.
Fordeler:
- Løser utfordringene med både istapper og fukt.
- Nedsatt energiforbruk og lavere strømregning. En lønnsom investering over tid.
- Mer fordelaktig vurdering av takkonstruksjonen i boligsalgsrapport ifm. salg.
- Bedre inneklima.
Ulemper:
- Inngrepsmessig og (før besparelse via redusert energibruk) økonomisk den mest omfattende
løsningen.
- Mulighet for at snømengdene på taket vil øke på vinterstid, med behov for noe forsterkning av
takkonstruksjonen.
Styret i Undelstad huseierlag oppfatter det som viktig at det utføres vedlikehold på boligenes
takkonstruksjon, og anbefaler alternativ 2.
Takkonstruksjonens alder og befatning gjør et slikt arbeid nødvendig.
Vi får fordeler prismessig fra entreprenører ved et felles takutbedringsprosjekt fremfor å
vedlikeholde ett og ett tak av gangen, og anbefaler derfor at vedlikeholdsarbeidet organiseres som
ett samlet prosjekt for alle tak.
Under finnes eksempler på finansieringsløsning for de ulike utbedringsalternativene. De estimerte
kostnadene er basert på pristilbud innhentet fra firmaet Nortekk AS, som etter styrets vurdering har
gjort det grundigste arbeidet med å utarbeide et representativt pristilbud. Styret har sett på ulike
finansieringsordninger, og foreslår at takvedlikeholdet finansieres med et låneopptak. Den
påfølgende heving i månedlige fellesutgifter vil avhenge av avgjørelsen vedr. dreneringsutbedring.
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Alternativ 1 er estimert til å koste 50.000-60.000 kroner per boenhet i huseierlaget, med en
maksimal totalkostnad på 6.800.000 kroner. Isolert sett kan alternativet vedtas uten behov for
regulering av husleien, da et lån for å dekke totalkostnaden kan tas opp av Undelstad huseierlag uten
endring i husleien. Ved samtidig gjennomførelse av dreneringsutbedring, som styret i huseierlaget
har foreslått vedtatt, kan det bli en økning i husleien på 300 kroner pr mnd med utgangspunkt
dagens rentenivå. Ved en stigning i rentenivå opp til 7,5% vil husleien kunne øke med 450 kroner pr.
mnd fra dagens nivå.
Alternativ 2 er estimert til å koste 120.000-130.000 kroner per boenhet i huseierlaget. Nortekks
pristilbud er 105.000 kroner per boenhet (420.000 kroner per rekkehus), men det tas høyde for
ekstrakostnader i forbindelse med eventuell utskifting av fuktskadet materiale, avstivning av taket
osv. i styrets estimat. Totalkostnaden kan maksimalt komme opp i 14.500.000 kroner, men vil trolig
bli lavere. Isolert sett kan alternativet vedtas uten behov for regulering av husleien, da et lån for å
dekke den maksimale totalkostnaden kan tas opp av Undelstad huseierlag uten endring i husleien gitt
dagens rentenivå. Ved en stigning i rentenivå opp til 7,5% vil husleien kunne øke med 300 kroner pr.
mnd fra dagens nivå. Ved samtidig gjennomførelse av dreneringsutbedring, som styret i huseierlaget
har foreslått vedtatt, kan det bli en økning i husleien på 650 kroner pr. mnd med utgangspunkt
dagens rentenivå. Ved en stigning i rentenivå opp til 7,5% vil husleien kunne øke med 900 kroner pr.
mnd fra dagens nivå.
Det poengteres at økningen i fellesutgifter ved samtidig utbedring av drenssystemet og
takkonstruksjonen vil gjelde for en begrenset tidsperiode. Etter at drenssystemet er oppgradert, kan
felleskostnadene bli nedregulert til et nivå der vi dekker lånet for takprosjektet og annet forefallende
vedlikehold.
Det er forøvrig inngått en avtale med rådgiver Jan Skau i OPAK for veiledning vedrørende valg av
utbedringsløsning. Han vil delta på årets generalforsamling for å gi informasjon om de ulike
utbedringsalternativene. Engasjementet hans videre vil avhenge av vedtaket som fattes på
generalforsamlingen.
Beboere som ønsker det faglige grunnlagsmaterialet tilsendt for gjennomlesning, kan kontakte
styremedlem Audun Welander-Vatn, audunwv@gmail.com.

5.3: Parkering
Vennligst les punktet vedrørende parkering i styrets årsberetning.
Styrets forslag til vedtak innebærer relativt moderate eller ingen kostnader, og er et forsøk på å
tenke litt annerledes rundt organiseringen av eksisterende garasjeplasser for forhåpentligvis å kunne
utnytte dem bedre. Vi mener at dette vil innebære fordeler både for de som da kan bruke garasjene
hyppigere, samt de som er avhengig av å parkere på gaten pga. for eksempel bilens størrelse.
Forslag til vedtak:
Styret foreslår at styret gis fullmakt til å gjøre tiltak i henhold til enten alternativ 1 eller alternativ 2
som står beskrevet under.
Dersom nevnte forslag blir vedtatt, må medlemmene stemme over følgende 2 løsningsforslag:
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Alternativ 1:
Garasjeplasser fristilles og portene hektes av (evt. sikres i oppheist stilling). Slik det er per i dag, har
hver husstand fått tildelt sin «egen» garasje. En mulighet er at vi går tilbake til en ordning hvor
garasjeplassene fristilles, og hvor man i tillegg lar dem stå åpne. Tanken er at folk kan kjøre rett inn
og ut av dem som om det var carports. Biler som ikke får plass i garasjene når garasjeporten er nede
pga. bilens lengde kan dermed også stå parkert der da det ikke er et problem at bakenden på bilen
stikker litt ut av garasjeåpningen. Man kan anta at garasjeplassene vil bli flittigere brukt ved en slik
ordning ettersom attraktive plasser vil være tilgjengelige for langt flere brukere, plassene er lett
tilgjengelige ettersom man kan kjøre rett inn/rett ut, og bilene står mer beskyttet for vær og vind enn
om de hadde stått parkert ute på gaten.
Alternativ 2:
Hver husstand har fremdeles sin «egen» garasje, men garasjene omdisponeres slik at de som vil
bruke garasjeplassen til bilparkering vil få tildelt de mest attraktive garasjeplassene i forhold til hvor
de selv bor, mens de som av ulike årsaker ikke kan eller vil bruke garasjeplassene til parkering vil få
de garasjeplassene som blir til overs. Dette forslaget tar høyde for at beboere som allerede har
parkeringsplasser i nærheten av hvor de bor vil kunne beholde sine plasser. Det forventes at
medlemmer som oppgir at de vil bruke garasjeplassen sin til parkering, til enhver tid vil måtte holde
garasjeplassen fri for andre eiendeler.
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STYRETS ÅRSBERETNING 2013
Undelstad huseierlag
Tillitsvalgte
På generalforsamling 17.04.2013 fikk styret følgende styresammensetning;
Ragnhild Bjelland-Hanley
Stig Birkeland
Paul Bø
Audun Welander-Vatn

styreleder
styremedlem
styremedlem
styremedlem

- til 2014
- til 2014
- til 2014
- til 2015

Lars Kjos
Karoline Lozowski

varamedlem
varamedlem

- til 2014
- til 2014

Likestilling
Boligselskapets styre består av 2 kvinner og 4 menn. Styrets leder er kvinne. Boligselskapet følger
likestillingsloven, og tilstreber likestilling ved valg av tillitsvalgte samt ved nyansettelser. Det er ikke iverksatt
likestillingsfremmende tiltak i boligselskapet, men valgkomiteen er oppfordret til å ta dette med som en viktig
faktor i sitt arbeid.

Forretningsførsel og revisjon
Forretningsførselen er utført av Brækhus Dege Eiendom AS. Kontaktperson er Anders Nesteby. Styreleder har
jevnlig kontakt med forretningsfører.
Selskapets revisor er RSM Hasner Kjelstrup & Wiggen AS.
Steinseth AS leverer brøyting.
Lekeplasskontrollen AS fører kontroll med apparatene i barneparken.

Takster og forsikringer
Boenhetene har bygningsforsikring hos Gjensidige.

Møtevirksomhet
Styret har i perioden avholdt 11 styremøter. Styret og forretningsfører har i tillegg gjennomført saksbehandling
per telefon og e-post.
Det har vært 3 overdragelser i 2013. Styret ønsker de nye medlemmene velkommen!

Parkering
Vinteren 2013/2014 forverret parkeringssituasjonen på feltet seg. Styret har gjennom informasjonsskriv i
postkassene samt publisering på undelstad.net informert fortløpende om utviklingen. Her er en kort
oppsummering: I desember 2013 endret Asker kommune kjøreretningen på Undelstad. Kommunen foreslo
visstnok allerede i 2008 en slik endring da de mente at dette ville bedre trafikkavviklingen i kryssene
Jørgensløkka/Undelstad Terrasse og Undelstad Terrasse/Undelstadveien, men dette ble ikke fulgt opp. Endring
av kjøreretning ble så aktualisert igjen i forbindelse med brøyteforholdene på Undelstad; i et forsøk på å forbedre
forholdene for sitt brøytemannskap gjennomførte kommunen nå den foreslåtte endringen. Kommunen vurderte
det senere slik at den endrede kjøreretningen på området ikke hadde bedret fremkommeligheten for deres
brøytebiler, og vedtok derfor å innføre forbud mot parkering i Undelstad Terrasse fra og med lørdag 01.02.2014,
da forbudsskilt ble satt opp ved innkjøringen til terrassen.
Trafikkutvalget og styret har hatt utstrakt kontakt med kommunen for å målbære Undelstad huseierlags
interesser, men kommunen har altså valgt den ovennevnte løsningen på det de oppfatter som en vanskelig
brøytesituasjon. Styrets respons har vært å inngå en avtale med eieren av Markestad om å få låne
parkeringsplassen der til parkering av biler (noe han denne vinteren gir oss anledning til å gjøre vederlagsfritt),
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samt å informere naboer som ikke er medlemmer av Undelstad huseierlag om at gjesteparkeringen ved vaskeriet
kun skal brukes av huseierlagets medlemmer. Vi har gjort dette gjennom informasjonsskriv i postkassene deres,
samt at vi har satt opp et nytt skilt som slår fast at biler uten gyldig parkeringsbevis vil kunne bli tauet for eiers
egen regning og risiko. Parkeringsbevis til parkeringsplassene ved Markestad og ved vaskeribygningen har blitt
tilbudt medlemmene i Undelstad Terrasse som er de som først og fremst har blitt rammet av parkering forbudtvedtaket. Utover dette har vi oppfordret alle huseierlagets medlemmer til å bruke sine garasjeplasser til
parkering. Styret fremmer på generalforsamlingen flere forslag til mulige løsninger for å bedre
parkeringssituasjonen på feltet.

Tak
På generalforsamlingen i 2013 ble det vedtatt at huseierlaget skulle sette av 2.000.000 kroner, 1 million fra
huseierlagets egenkapital og 1 million ved låneopptak, for å skifte ut takpappen (det øverste takbelegget) på alle
takene som ikke har blitt skiftet nylig.
Våren 2013 hentet styret inn prisoverslag på denne jobben fra ulike entreprenører, og kostnadene lå som regel på
det dobbelte av det beløpet som ble satt av til prosjektet etter vedtaket på generalforsamlingen. I tillegg uttrykte
flere entreprenører at vedlikehold av takene ikke ble tilstrekkelig ivaretatt av å kun skifte ut det øverste belegget
på takkonstruksjonen, og anbefalte at man heller utførte et mer omfattende vedlikeholdsarbeid for å unngå å
gjøre en ugunstig økonomisk investering.
Årsaken til dette er at tak bygget på 1960-tallet ofte har utilstrekkelig isolasjonstykkelse og for lite utlufting i
konstruksjonen, noe som medfører at den ytterste takflaten blir for varm på vinteren slik at snø smelter og danner
istapper rundt takrennene. Isdannelsen ødelegger takrenner og sliter på takbelegget slik at levetiden begrenses og
faren for vannlekkasjer øker. I tillegg utgjør istappene en sikkerhetsrisiko for de som ferdes rundt husene på
vinterstid. En annen utfordring med utilstrekkelig isolasjon og utlufting er at det dannes kondensvann inne i
takkonstruksjonen når varm inneluft møter kald luft utenfra. Over tid kan taket bli skadet på grunn av sopp- og
råtedannelse i den fuktige konstruksjonen, og fuktflekker kan komme til syne på innsiden av takene selv om det
øverste laget med takpapp er tilstrekkelig vanntett. På sommeren kan den utilstrekkelige isoleringen bidra
negativt til innklimaet i boligen fordi inneluften blir "tett og varm", særlig i den øverste etasjen i boligen. Det
tynne isolasjonslaget i taket holder ikke varmen fra et soloppvarmet tak ute. I tillegg til at varmeisoleringen og
utluftingen kan være utilstrekkelig i hus fra 1960-tallet, har dampsperren i taket, som ligger under isolasjonslaget
og skal hindre vanndamp fra husets inneluft fra å drive opp i takkonstruksjonen, ofte for dårlig kvalitet, særlig
ettersom moderne husholdninger produserer mer vanndamp enn tidligere via matlaging, dusjing og bruk av
tørketromler og vaskemaskiner. Utett dampsperre øker faren for fuktproblemer i taket.
Styrets arbeid har i 2013 derfor bestått av å kartlegge utbedringsbehovet på takene nærmere og å hente inn
fagkyndige vurderinger av hvordan takene bør utbedres for å få bukt med utfordringene. Styret har også hentet
inn nye pristilbud på ulike utbedringsløsninger fra ulike entreprenører.
Vinterstid, som under kuldeperioden i januar 2014, er det stedvis store istappdannelser på takrennene på begge
sider av hustakene, og i enkelte husstander er det også tegn til fukt på innsiden av takene. Alle de fagkyndige
som har vurdert takene har frarådet huseierlaget å kun legge ny takpapp på takene, da dette ikke løser noen av
utfordringene. For å hindre fukt i takene og unngå fremtidige skader på takrenner og beboere, må det gjøres et
mer omfattende arbeid. Styret fremmer mulige løsninger på generalforsamlingen.

Drenering
På generalforsamlingen i 2013 ble det fattet et vedtak om at huseierlagets styre skulle gjennomføre en
kartlegging av fuktnivåer i kjellerne på boligfeltet for å kunne vurdere behovet for utskifting av felles
dreneringssystem rundt husene. Bakgrunnen for vedtaket var at vedlikehold av drenssystemet er anbefalt når
drensrørene nærmer seg sin forventede maksimale levetid på 60 år, at rådgivningsfirmaet OPAK i 2008 anbefalte
en oppgradering av dreneringen rundt alle boliger i løpet av en 10-års periode, samt at det fantes tegn til
sviktende drenering rundt enkelte boliger. Drensrørene rundt husene på Undelstad er laget av teglstein, som med
tiden har en tendens til å tettes igjen av slam og røtter, eller knekke og gli vekk fra sin opprinnelige plassering.
Utsiden av kjellermurene ble ved byggeåret (ca. 1960) beskyttet mot vanninntrengning med et sort, tjæreaktig
materiale som kalles Gydron. Dette materialets evne til å hindre fuktgjennomgang reduseres med årene, og
forventes ikke å fungere tilstrekkelig godt etter om lag 50 år. Problemer med drenssystemet kan komme til syne
ved at grunnvann siver inn i kjelleren, eller at de nederste delene av kjellerveggene har fuktflekker, avskallet
maling og liknende.

9
Ordinær generalforsamling

I løpet av 2013 har firmaet Norsk Fuktskadekontroll AS gjennomført fuktmålinger i alle boenheter, og levert en
rapport til styret i Undelstad huseierlag med en vurdering av behovet for oppgradering av dreneringen for hver
enkelt bolig i huseierlaget. I rapporten kommer det frem at sviktende drenering bør utbedres i nær fremtid rundt
3 boenheter, mens vedlikeholdet rundt resten av boligene i huseierlaget kan trekkes ut over en lengre tidsperiode.
På bakgrunn av disse opplysningene fremmer styret på generalforsamlingen forslag til fremtidig utbedring av
drenering rundt boligene.

Barneparken
I 2012 tegnet styret en 3-årig avtale med lekeplasskontrollen AS for å få en profesjonell vurdering av apparatene
i barneparken. Dessverre hadde alle apparatene med ett unntak (plastbåten) store feil eller mangler.
I 2013 vedtok Generalforsamlingen å bevilge 350 000 kroner over tre år til oppgradering av alle apparatene: 150
000 første år, deretter 100 000 i to påfølgende år for å oppgradere eventuelt bytte ut apparatene.
Noen av de oppmøtte på vårens dugnad ble bedt om å rive det store kombinertapparatet («borgen»), som var det
lekeapparatet med de alvorligste feilene. Styret leide inn en ekstra container til bortkjøring av avfallet. I løpet av
høsten ble så nytt lekeapparat satt opp. Styret vil gjerne rette en takk til barneparkkomitéen for deres hjelp i
prosessen. De andre lekeapparatene vil repareres eller byttes ut i løpet av 2014 og 2015.
Vi leier ut barneparken til to barnehager - Furuly og Båstadmyra - som bruker parken som turmål. I lys av at vi
nå oppgraderer barneparken, har vi økt den månedlige leien fra 500 kroner til 1000 kroner per barnehage fra og
med 1. januar 2014. Begge barnehagene har valgt å fortsette leieforholdet. I tillegg brukes parken jevnlig av
beboerne i området.

Hovedstoppekraner
Styret har hatt flere innmeldte saker vedrørende defekte hovedstoppekraner, både utvendige og innvendige.
Hovedstoppekranene er svært viktige for å stenge av vannet i tilfelle vannskade. Alle beboere bør vite hvor
utvendig og innvendig hovedstoppekran til egen boenhet befinner seg. Styret anbefaler at alle sjekker om
hovedstoppekranene fungerer som de skal.

Lading av el-biler
Garasjeanleggene er per i dag dessverre ikke dimensjonert for lading av el-biler. Flere garasjeplasser deler på
samme kurs, og dersom flere bruker denne kursen samtidig, ryker sikringen raskt. Vi har hatt noen tilfeller av
strømbrudd hvor lading av el-bil kan ha vært en medvirkende årsak.
Man kan under ingen omstendigheter lade på mer enn 10 ampere. Ideelt sett burde man gå til anskaffelse av en
lader som kan settes opp til å kun trekke 6 ampere - dermed har man litt mer «å gå på». Dersom man ser at også
naboen lader sin el-bil, må man avklare et eventuelt «laderegime» hvor man blir enige om hvem som lader
hvilke dager - to el-biler som lades samtidig på samme kurs vil bli for mye.

Get-avtalen
Avtalen med Get som ble inngått i 2012 er inne i sitt andre år. Avtalen har en varighet på 3 år med automatisk 2
års fornyelse dersom den ikke ønskes reforhandlet. Det blir opp til nytt styre å vurdere dette behovet ovenfor Get
og eventuelt fremme forslag til ny avtale og/eller vurdere andre leverandører til neste Generalforsamling. Styret
vet at Telenor har lagt fiber i store deler av området vårt siden sist.

Containere
Styret leide inn 4 containere i mai slik at medlemmene på en enkel måte kunne fjerne eget hageavfall. Dette
synes å være et tilbud som de fleste setter stor pris på, og styret ønsker derfor å opprettholde tilbudet. Styret
oppfordrer medlemmene til å i enda større grad komprimere avfallet sitt slik at plassen i containerne utnyttes best
mulig. Man unngår dermed at containerne fylles opp med «luft», og alle får således en mulighet til å kvitte seg
med eget hageavfall.

Generelt
Gunnar Sandvik har utført omfattende vedlikeholdsarbeid hva gjelder bekjemping av ugress samt beskjæring av
busker og trær på flere av fellesområdene. Dette har han gjort gratis. Styret retter en stor takk til Gunnar.
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Styret har verken ønske eller kapasitet til å detaljstyre og –administrere saker som angår enkeltbeboere, selv om
saken deres skal dekkes på huseierlaget regning. Styret har som prinsipp at beboere selv må innhente tilbud fra
entreprenører eller søke refusjon på forsikringen. Vi ber om forståelse for at man eier sin egen bolig og må være
forberedt på å måtte gjøre en del arbeid selv, til tross for at huseierlaget skal stå som fakturamottaker. Det er
nødvendig å rådføre seg med styret etter å ha innhentet tilbud, slik at styret kan gi økonomisk bekreftelse før
arbeidet starter.

Styrets epost og hjemmeside
Styret kan nås på følgende epost: styret@undelstad.net I tillegg administrer styret websiden www.undestad.net ,
hvor møtereferater og annen dokumentasjon og beskjeder legges ut.

Virksomhetens art
Selskapet er organisert etter de bestemmelser som følger av lov om eierseksjonssameier, og har til formål å drive
eiendommen i samråd med og til beste for sameierne. Virksomheten drives i Asker kommune.

Ansatte/arbeidsmiljø
Selskapet har for tiden en snørydder på timelister som rydder og strør stien over Pinesletta. Lønn og utgifter
viderefaktureres Undelstad Vel da dette egentlig er deres ansvar, men vellets organisatoriske form gjør at de ikke
kan ansette noen. Arbeidsmiljøet for snørydderen og i styret anses for å være veldig bra. Samarbeidet i styret har
fungert svært godt, og alle har tatt ansvar for å løse oppgavene vi har hatt det siste året.

Ytre miljø
Styret er ikke kjent med at selskapets virksomhet påvirker det ytre miljø utover det som anses som vanlig for et
boligselskap.

Forsknings- og utviklingsaktiviteter
Selskapet driver ikke FOU.

Økonomi
Regnskapet er avgitt under forutsetning av fortsatt drift. Selskapets likviditet er tilfredsstillende.
Styret vedtok å sette opp den månedlige husleia på bakgrunn av et behov for vedlikeholdsarbeid på drenssystem
og takkonstruksjon.
Resultatregnskapet viser et underskudd på kr. 750. For øvrig vises til regnskapet med noter, budsjett og
kommentarer under regnskapsbehandling på årsmøtet.
Styret foreslår at underskuddet pr 31.12.2013 føres mot egenkapitalen. Det bekreftes i denne sammenheng at alle
inntekter og utgifter som selskapet har hatt er medtatt i det framlagte regnskapet.
Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets slutt som påvirker resultatet eller selskapets stilling.

Asker, 27/02-2014
Ragnhild Bjelland-Hanley /s/
Styreleder
Paul Bø /s/
Styremedlem

Stig Birkeland /s/
Styremedlem

Audun Welander-Vatn /s/
Styremedlem
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Undelstad Huseierlag

2013

Resultatregnskap
Driftsinntekter

Regnskap
2013

Regnskap
2012

Budsjett
2013

Budsjett
2014

2
3

1 585 200
101 304
0
1 686 504

1 579 200
97 608
4 791
1 681 599

1 574 660
100 000
6 000
1 680 660

1 986 000
250 000
6 000
2 242 000

4
5

118 253
11 850
95 861
5 948
432 755
-629
38 073
380 748
28 505
679 834
5 326
1 796 522

46 082
7 628
94 815
4 292
397 490
20 880
37 739
222 448
33 637
628 502
14 958
1 508 471

120 950
8 500
95 000
15 000
400 000
25 000
24 000
205 000
34 600
844 000
10 000
1 782 050

120 950
8 500
98 000
15 000
400 000
25 000
40 000
370 000
34 600
1 000 000
10 000
2 122 050

-110 018

173 128

-101 390

119 950

109 438
170
109 268

100 988
0
100 988

10 000
0
10 000

10 000
0
10 000

-750

274 116

-91 390

129 950

Note

Husleieinntekter
Andre leieinntekter
Andre inntekter
Sum driftsinntekter

Driftskostnader
Lønnskostnader m.m.
Revisjonshonorar
Forretningsførerhonorar
Andre honorar
Forsikringspremier
Energikostnader
Kommunale avgifter
Andre driftskostn. eiendom
Driftskostnader administrasjon
Reparasjoner og vedlikehold
Andre kostnader
Sum driftskostnader

6
7
8
9
10
11

Driftsresultat

Finansinntekter og -kostnader
Finansinntekter
Finanskostnader
Resultat av finansposter
Årsresultat/Underskudd

12
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Undelstad Huseierlag

2013

Balanse
Eiendeler

Omløpsmidler
Kortsiktige fordringer
Bankinnskudd
Sum omløpsmidler

Note

2013

2012

13
14

43 839
3 010 876
3 054 715

50 288
3 103 666
3 153 954

3 054 715

3 153 954

2 946 781

15

2 946 781
-750
2 946 031

16

92 795
12 703
3 186
108 684

73 918
132 488
768
207 173

3 054 715

3 153 954

Sum eiendeler

Gjeld og egenkapital
Egenkapital
Egenkapital
Årets resultat/Underskudd
Sum egenkapital

Kortsiktig gjeld
Forskudd husleie
Leverandørgjeld
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld
Sum gjeld og egenkapital

2 946 781

Asker, 27/02-2014
Ragnhild Bjelland-Hanley /s/
Styreleder
Paul Bø /s/
Styremedlem

Stig Birkeland /s/
Styremedlem

Audun Welander-Vatn /s/
Styremedlem
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Undelstad Huseierlag
NOTER TIL ÅRSOPPGJØRET FOR 2013
Pr. dato: 31/12-2013 Periode: 1 - 12
2012

2013
Tekst
Note 1 Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, god
regnskapsskikk
og forskrift om årsregnskap for boligsameier.
Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen et år.
Kortsiktig gjeld balanses til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Øvrige
poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste
av anskaffelseskostnad og virkelig verdi.
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.

Driftsinntekter
Resultatføres i henhold til opptjeningsprinsippet, når tjenesten utført.
Note 2 Husleieinntekter
Innbetalt fellesutgifter
Leieinntekt Park
Utleie vaskeribygg
Sum husleieinntekter
Note 3 Andre leieinntekter
Kabel-TV
Sum andre leieinntekter
Note 4 Lønnskostnader
Lønn til fast ansatte
Påløpne feriepenger
Styrehonorar
Tidligere påløpt styrehonorar tilbakeføres
Arbeidsgiveravgift
Arbeid.avg. av feriepenger
Sum lønnskostnader
Antall ansatte og antall årsverk:
Selskapet har 1 deltidsansatt og har ikke forpliktelser til
obligatorisk tjenestepensjon.
Note 7 Revisjonshonorar
Revisjonshonorar
Sum revisjonshonorar
Honorar til revisor gjelder lovpålagt revisjon.

1 555 200
12 000
18 000
1 585 200

1 555 200
6 000
18 000
1 579 200

101 304
101 304

97 608
97 608

3 303
337
100 000
0
14 566
48
118 253

6 063
618
60 000
30 000
9 314
87
46 082

11 850
11 850

7 628
7 628
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Note 6 Andre honorarer
Juridisk bistand (BDA)
Andre tjenester/honorarer
Andre honorar

3 800
2 148
5 948

4 292
0
4 292

Note 7 Energikostnader
Strøm
Energikostnader

-629
-629

20 880
20 880

33 555
75 188
20 499
246 548
0
4 959
0
380 748

33 150
44 563
10 369
124 967
610
590
8 200
222 448

0
20 242
430
7 094
739
28 505

6 715
20 242
430
6 029
221
33 637

494 019
61 295
0
0
12 490
6 000
4 424
100 106
1 500
679 834

64 170
263 081
63 128
218 750
0
6 000
750
10 635
1 988
628 502

0
4 127
1 199
5 326

2 500
8 022
4 436
14 958

47 222
62 216
109 438

60 619
40 369
100 988

20 803
0
23 036
43 839

49 088
1 200
0
50 288

Note 8 Andre driftskostn. eiendom
Skadedyrutryddelse
Snøbrøyting og strøing
Containerleie
Avgifter tadio-/TV anlegg
Lyspærer, lysrør, sikringer etc
Driftsmateriell
Større anskaffelser for drift a eiendom
Sum andre driftskostn. eiendom
Note 9 Driftskostn. adm.
Trykksaker
Trykking giroer, L-Oppgaver
Datakommunikasjon
Porto
Reiseutgifter
Sum driftskostn. adm.
Note 10 Rep. og vedlikehold
Vedlikehold bygning
Vedlikehold VVS
Vedlikehold elektrikerarbeid
Blikkenslagerarbeid
Annet vedl.hold
egenandel forsikring
Gartnerarbeid - grøntanlegg
Sports- og lekeplasser
Vedlikehold garasjer
Sum rep. og vedlikehold
Note 11 Andre kostnader
Kostnader fellesarrangementer
Bank og kortgebyr
Andre kostnader
Sum andre kostnader
Note 12 Finansinntekter
Bankrenter
Utbytte Gjensidige
Sum finansinntekter
Note 13 Kortsiktige fordringer
Restanser
Mellomværende beboer
Andre fordringer
Sum kortsiktige fordringer
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Note 14 Bankkonti
Bank 6215 05 70528
Bank husleie 6215 05 70536
Bank Garasjenøkler depositum
Bank skattetrekk 6215 86 03743
Sum bankkonti

2 939 563
58 303
5 616
7 394
3 010 876

3 047 699
43 235
5 520
7 213
3 103 666

Note 15 Egenkapital
Egenkapital
Egenkapital 1.1.
Årets resultat/Underskudd
Sum egenkapital 31.12.

2 946 781
2 946 781
-750
2 946 031

2 946 781
2 946 781
0
2 946 781

I sameier føres ikke verdien av bygget i balansen. Årsaken er at den enkelte
sameier, og ikke selve sameiet, står som eier av boligene. Dette medfører at
all rehabilitering, også den delen som ansees som påkostning, kostnadsføres
fortløpende i den perioden arbeidene utføres. Eventuelle verdiøkninger som følge
av tiltakene tilfaller den enkelte sameier uten at det føres i sameiets balanse.
I situasjoner hvor slike tiltak finansieres gjennom felles låneopptak i sameiet,
vil låneopptaket fremkomme som gjeld i balansen og nedbetales gjennom
fremtidige felleskostnader.
Note 16 Kortsiktig gjeld
Leverandører
Påløpt arbeidsgiveravgift
Garasjenøkler, depositum
Påløpt feriepenger
Forskuddsbetalte leier
Purregebyr BDE
Sum kortsiktig gjeld

12 703
48
5 000
337
87 795
2 802
108 684

132 488
87
5 000
618
68 918
62
207 173
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FULLMAKT

Vennligst bruk blokkbokstaver ved utfylling.
Jeg, ……………………………… er eier av bruks nr. ………….. i
huseierlaget ……………………………………
Jeg kan ikke møte på generalforsamlingen den …../….. – 20…, og gir
med dette
…………………………………….. fullmakt til å møte for meg.

Asker, den ………………….
_____________________________
Underskrift
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Brækhus Dege

Brækhus Dege Consult AS

Brækhus Dege driver hovedsakelig med
advokatvirksomhet og eiendomsforvaltning i
selskapene, Brækhus Dege Advokatfirma DA og
Brækhus Dege Eiendom AS. Virksomheten har
en historie på ca 100 år, og eiendomsjus og
eiendomsforvaltning har vært en sentral del fra
starten. Vår visjon er å hjelpe virksomheter og
personer fremover. Vi tilstreber å være tydelige,
uavhengige og handlekraftige i arbeidet for
kundene og i forhold til deres motparter.

Brækhus Dege Consult AS leverer
regnskapstjenester og bistand innen
merverdiavgiftrelaterte problemstillinger til
norske og utenlandske oppdragsgivere som
driver virksomhet i Norge.

Brækhus Dege Eiendom AS
Brækhus Dege Eiendom AS forvalter i dag ca.
140 boligselskaper med til sammen ca. 7.100
boliger og 15 næringsselskaper tilknyttet
eiendomsbransjen hvor både kontorbygg,
kjøpesenter, kombinertbygg og utleiegårder er
en del av porteføljen. Selskapet eies av
partnerne i Brækhus Dege Advokatfirma.
Brækhus Dege Eiendom AS har felles
kontorlokaler med advokatfirmaet og gjennom
det en unik tilgang til juridisk kompetanse på alle
områder. Boligselskap forvaltet av Brækhus
Dege Eiendom AS får 20 % rabatt på
advokattjenester. Beboere får gunstige tilbud på
eiendomsmegler-tjenester i forbindelse med salg
og utleie av eiendom.

Brækhus Dege Advokatfirma DA
Brækhus Dege Advokatfirma er meget
kompetent innen fast eiendomsrettsforhold
herunder seksjonering, plan og bygningsrett,
selskapsorganisering, skatterett med mer.
Brækhus Dege Advokatfirma DA er et fullservice
advokatkontor som er representert med høy
kvalitet på de fleste forretningsjuridiske områder,
jf. f.eks. den anerkjente advokatrangeringen
Legal 500 hvor vi er topptrerangert innenfor 9 av
13 kategorier. Advokatfirmaet har lang erfaring
med å representere både byggherrer og
utbyggere i forskjellige faser av en
byggeprosess. Innenfor boligrett nevnes også
særskilt vår ukentlige ekspertspalte i
Aftenpostens papirutgave samt den som er
publisert på nettet. Advokatfirmaet tilbyr også
styrestøttefunksjon for de selskapene som måtte
ønske en slik løsning.

Rabattordninger for boligselskap og dets
beboere
Brækhus Dege Eiendom AS har framforhandlet
rabattavtaler for boligselskapene på en rekke
områder bl.a. forsikring, finansiering, fyringsolje,
tekniske konsulenttjenester, service- og
vedlikehold av heisanlegg, strøm,
vaktmestertjenester og revisjon. Boligselskapene
får i tillegg rabatt på tjenester fra Brækhus Dege
Advokatfirma (pt. 20 %). Beboere i selskaper
Brækhus Dege Eiendom AS forvalter får rabatt
på telefoni og på meglertjenester.

Brækhus Dege Advokatfirma DA
Dronning Mauds gate 10,
Pb. 1369 Vika, NO-0114 Oslo
Tel. + 47 23 23 90 90, Fax + 47 22 83 60 60
E-mail: advokat@bd.no
Brækhus Dege Eiendom AS
Dronning Mauds gate 10,
Pb. 1369 Vika, NO-0114 Oslo
Tel. + 47 23 23 90 50, Fax + 47 22 83 60 61
E-mail: eiendom@bd.no
Brækhus Dege Advokatfirma DA
avd. Sandvika
Kinoveien 12,
Pb. 216, NO-1300 Sandvika
Tel. + 47 67 80 90 60, Fax + 47 67 80 90 61

E-mail: advokat@bd.no
www.bd.no

Med handlekraft og tydelige råd
hjelper vi deg fremover
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