Til andelseierne i Torshov Kvartal VII Borettslag
Velkommen til generalforsamling, torsdag 9. mai 2019 kl. 18:00 i Aulaen Lilleborg
skole.

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 Torshov Kvartal VII 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 rett til å uttale seg.
Styremedlemmer, forretningsfører og leier av bolig i borettslaget har også rett til å være til
stede i generalforsamlingen og til å uttale seg.
En andelseier kan ta med en rådgiver til generalforsamlingen. Rådgiveren har bare rett til
å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det.
En andelseier kan møte ved fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn én
andelseier, men der flere eier en andel sammen kan de ha samme fullmektig.
En fullmakt kan trekkes tilbake når som helst.

Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.
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Innkalling til generalforsamling
Ordinær generalforsamling i Torshov Kvartal VII Borettslag
avholdes torsdag 9. mai 2019 kl. 18:00 i Aulaen i Lilleborg skole

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 (Se innkomne forslag pkt C)
4. INNKOMNE FORSLAG
A) Økning av priser ved salg av lofts- og kjellerareal (Styret)
B) Fullmakt til salg vaktmesterleilighet (Styret)
C) Forslag fra beboer om økt styregodtgjørelse
D) Forslag om fjerning av brannvinduer i opp. Omsengt 1 b
Innkomne forslag er tatt inn som egne vedlegg.
5. VALG AV TILLITSVALGTE
A) Valg av styreleder for 1 år
B) Valg av 1 styremedlem for 2 år
C) Valg av 2 styremedlem for 2 år
D) Valg av 5 varamedlemmer for 1 år
E) Valg av valgkomité for 1 år
Oslo, 11.04.2019
Styret i Torshov Kvartal VII Borettslag
Kaare Weider

Magnus Prestmo

Hermund Urstad

Sjur Joakim Fretheim

Kristoffer Andersen
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ÅRSRAPPORT FOR 2018
Tillitsvalgte
Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært:
Styret
Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Kaare Weider
Magnus Prestmo
Hermund Urstad
Kristoffer Andersen
Sjur Joakim Fretheim

Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem

Kirsten Hegsvold Andersen
Jill Dalviken
Jostein Fjeldskår
Tollef Taksdal
Tonje Harborg Thorn

Per Kvibergs Gate 2
Mastrups Gate 5
Per Kvibergs Gt 2
Hegermanns Gate 13 I
Hegermanns Gate 15 I
Omsens Gt 7
Per Kvibergs Gate 4
Peter Møllers Vei 39
Per Kvibergs Gt 6
Per Kvibergs Gate 8

Valgkomiteen
Benedicte Beccer Brandvold
Helle Nilsen
Arnt Maasø
Styrets medlemmer består i dag av 5 menn og ingen kvinner. Borettslaget sørger for at det
ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser.
Generelle opplysninger om Torshov Kvartal VII Borettslag
Borettslaget består av 155 andelsleiligheter. I tillegg kommer 1 tjenesteleilighet.
Torshov Kvartal VII Borettslag er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med
organisasjonsnummer 955361989, og ligger i bydel Sagene i Oslo kommune med
følgende adresse:
Mastrups Gate 2-5
Torshovgata 10
Omsens Gate 1-7
Hegermanns Gate 13-23
Per Kvibergs Gate 2-8
Gårds- og bruksnummer :
225
105 107 109 111 113 114 168 170
190 192 194 196 297 60 61 62 63
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.
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Torshov Kvartal VII Borettslag har ingen ansatte.
Forretningsførsel og revisjon
Forretningsførselen er utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS i henhold til kontrakt.
Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS.
Borettslagets revisor er BDO AS.
Styrets arbeid
Siden Generalforsamling 2018 har styret hatt 11 styremøter. Det ble avholdt dugnad vår
og høst. Størst aktivitet har vært knyttet til rørfornying av gårdens avløpsrør. Oppstart 19.
november 2018; planlagt ferdigstillelse ultimo september 2019.
Kulturkomiteen har arrangert Sommerfest, Fotballkamp, Halloween-kveld og
Julegrantenning. De etterlyser flere entusiaster. Det gjør hagelaget også.
I inneværende styreperiode er det solgt 17 leiligheter (pr 5. april). Forkjøpsretten ble ikke
benyttet i noen av salgene.
Tiltak styret vil orientere om i foregående periode 2018 / 2019
Entreprenør DVS fullførte utskifting av ca 750 vinduer og balkongdører våren 2018.
Div. reklamasjoner og justeringer ble tatt hånd om utover sommeren.
Brannmur ble etter pålegg satt opp i skur mot Torshovgata.
Ny og «innbruddsikker» vegg er bygget i sykkelskur øverst i gården.
Firesafe utførte brannalarmkontroll 29. aug. og 19. okt. Avvik ble løst.
Nye hovedstoppekraner for vann er montert i Per Kvibergsgt 2, 4b, 6, 8b og Mastrupsgt 2
Øvrige kjellere vil mht stoppekraner og vannrør bli ettergått høsten 2019.
Brannvinduer i leiligheter i 10 oppganger ble demontert i løpet av uke 11.
Nye Callinganlegg er montert i seks oppganger. Flere vil komme i løpet av høsten 19.
Ny betalingsløsning er innført i vaskeriene; Vipps og giro. Pengene er øremerket
Kulturkomite og Hagelag.
Nye matter er lagt foran alle utgangsdører.
Radonmålere ble i oktober 18 delt ut til de fleste leilighetene i oppgangenes første etasje.
Resultatene forelå i begynnelsen av mars. Div tiltak vil bli iverksatt. Nye målinger i alle
første og andre etasjer vil finne sted fra og med november 19.
Styret har fornyet avtalene med Borettslagservice (vaktmestertjenester),
Vaktmesterkompaniet (snørydding og strøing) og Absolutt Rent (trappevask.)
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Dette på bakgrunn av at styret stort sett er fornøyd.
Sykkelservicestasjon med stativ, stor pumpe og toolbox er under montering. Innkjøpt av
tildelte Grønne Midler fra Oslo kommune Bydel Sagene.
Skilt med forbud mot lufting av hunder er montert på porten mot Hegermannsgate, på
porten mot Torshovgata og ved grøntområdene i Omsensgate.

Planer neste periode 19 / 20
Vinduer over balkongdører blir skiftet uke 23. Jfr. vedtak fra Generalforsamlingen 2018.
Oppstart mandag 3. juni.
Ny dør, produsert etter originaltegninger, er bestilt til Zachariassen Jernvare AS.
Oppgradering av lekeplass.
Styret har behov for en egen komite og ønsker at flere engasjerer seg.
Nye lufteventiler skal bores ut i utvalgte kjellere; i løpet av juni.
Vedlikeholdsplan utarbeides for gårdens elektriske anlegg; herunder brannsikkerhet.
Nødvendige tiltak utføres etter tilbud og nærmere avtale høsten 2019.
Vedlikeholdsplan utarbeides for alle gårdens vannrør. Nødvendige tiltak utføres etter tilbud
og nærmere avtale høsten 2019 / vinter 2020
Tilstandsrapport alle balkonger og takterrasser planlagt vår 2020
Rensing av gårdens ventilasjonskanaler planlagt vår 2020
Flere av gårdens trappeløp trenger en oppussing. Dette vil styret komme tilbake til i løpet
av neste periode.

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.
Borettslaget har negativ egenkapital i balansen (udekket tap). Dette er nærmere omtalt i
årsregnskapet under noten for udekket tap.
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Inntekter
Driftsinntekter i 2018 var til sammen kr 8 095 464,-.
Andre inntekter består i hovedsak av innbetaling forkjøpsrett.
Kostnader
Driftskostnadene i 2018 var til sammen kr 19 998 672,-.
Dette er kr 14 436 422,- høyere enn budsjettert og skyldes kostnader utskifting av vinduer.
Resultat
Årets resultat fremkommer i resultatregnskapet som et underskudd på kr 12 505 260,- og
foreslås dekket ved overføring fra egenkapital. Eventuelt avdrag på langsiktig gjeld (lån) er
ikke tatt hensyn til.
Disponible midler
Borettslagets disponible midler (omløpsmidler fratrukket kortsikt gjeld) var pr 31.12.2018
kr 290 176,- 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 7 500 000 til større vedlikehold som
omfatter rørrehabilitering.
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.
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 for 2019.
Forsikring
Forsikringspremien for 2019 har økt med kr 45 995,-. Premieendringen er en følge av
indeksjustering på bygninger på 3,7 % fra 1. januar, samt forsikringsselskapets individuelle
prisjustering basert på skadehistorikken i Torshov Kvartal VII Borettslag.
Lån
Torshov Kvartal VII Borettslag har lån i OBOS-banken.
Lånene er annuiteslån med flytende rente på 2,15%.
For opplysninger om opprinnelig lånebeløp og restsaldo henvises til note i regnskapet.

7

Torshov Kvartal VII Borettslag

Innskuddsrente i OBOS-banken (pr. 1.1.2019)
Driftskonto
0,15 % p.a
Sparekonto
0,80 % p.a
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.
Budsjettet er basert på uendrede felleskostnader for året 2019.
For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet.

BORETTSLAGET TORSHOV KV VII
ORG.NR. 955 361 989, KUNDENR. 5200
INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET
Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag.
Regnskapsloven stiller strenge krav til hvordan et regnskap skal føres og presenteres. I
tillegg krever forskriften om årsregnskap og årsberetning i borettslag at man må gi mer
informasjon. Dette innebærer blant annet at man må gi informasjon i form av noter, og
utarbeide en oversikt over de disponible midlene i årsregnskapet. Det vil også være
informasjon om borettslagets økonomi i styrets årsmelding. På de neste sidene presenteres
borettslagets resultatregnskap, balanse og tilhørende noter.

Årsregnskapet gir imidlertid ikke en fullstendig oversikt over borettslagets disponible midler
ved årsskiftet. I resultatregnskapet presenteres det en oversikt over borettslagets inntekter
og kostnader. Det regnskapsmessige overskuddet tar ikke hensyn til en del viktige
økonomiske forhold som påvirker borettslagets disponible midler. Dette gjelder for eksempel
avskrivninger, opptak og avdrag på lån, samt kjøp og salg av anleggsmidler. Borettslagets
disponible midler er de økonomiske midlene som borettslaget har til rådighet, og de
defineres som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld. Størrelsen på de disponible midlene
kan blant annet benyttes til å vurdere om det er nødvendig å endre størrelsen på innkrevde
felleskostnader som den enkelte beboer betaler, og om det er behov for å ta opp lån eller om
det er mulighet til å betale ned ekstra på eksisterende gjeld.
DISPONIBLE MIDLER
Note

Regnskap
2017
1 447 685

Budsjett
2018
3 924 594

Budsjett
2019
290 176

B. ENDRING I DISP. MIDLER:
Årets resultat (se res.regnskapet)
-12 505 260 -1 636 706
Tillegg for nye langsiktige lån
16 10 000 000 26 877 430
Fradrag for avdrag på langs.
16 -1 129 159 -22 763 815
lån
B. ÅRETS ENDR. I DISP. MIDLER
-3 634 419
2 476 909

981 750
0
-762 000

-4 954 500
0
-1 357 331

219 750

-6 311 831

4 144 344

-6 021 655

A. DISP. MIDLER PR. 01.01.

C. DISP. MIDLER PR. 31.12.

Regnskap
2018
3 924 594

290 176

3 924 594

SPESIFIKASJON AV DISPONIBLE MIDLER:
Omløpsmidler
1 632 999
Kortsiktig gjeld
-1 342 823
C. DISP. MIDLER PR. 31.12.
290 176

8 367 119
-4 442 525
3 924 594
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BORETTSLAGET TORSHOV KV VII
ORG.NR. 955 361 989, KUNDENR. 5200
RESULTATREGNSKAP
Note

Regnskap
2018

Regnskap
2017

Budsjett
2018

Budsjett
2019

2
3

7 997 120
98 344
8 095 464

7 939 022
110 706
8 049 728

7 967 000
55 000
8 022 000

7 973 000
5 000
7 978 000

4
5
6

-35 955
-255 000
-16 223
0
-222 633
-27 796
-16 159 179
-540 441
-163 310
-1 262 830
-202 588
-439 326
-673 392
-19 998 672

-32 430
-225 000
-12 473
-5 000
-216 890
-124 063
-5 392 934
-518 260
-163 310
-1 164 347
-160 396
-523 130
-764 432
-9 302 665

-11 903 208

-1 252 937

2 459 750

-4 053 500

93 753
-695 805
-602 052

83 570
-467 339
-383 769

45 000
-1 523 000
-1 478 000

70 000
-919 000
-849 000

ÅRSRESULTAT

-12 505 260

-1 636 706

981 750

-4 832 500

Overføringer:
Udekket tap

-12 505 260

-1 636 706

DRIFTSINNTEKTER:
Innkrevde felleskostnader
Andre inntekter
SUM DRIFTSINNTEKTER
DRIFTSKOSTNADER:
Personalkostnader
Styrehonorar
Revisjonshonorar
Andre honorarer
Forretningsførerhonorar
Konsulenthonorar
Drift og vedlikehold
Forsikringer
Festeavgift
Kommunale avgifter
Energi/fyring
TV-anlegg/bredbånd
Andre driftskostnader
SUM DRIFTSKOSTNADER

7
8

9

10

DRIFTSRESULTAT
FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER:
Finansinntekter
11
Finanskostnader
12
RES. FINANSINNT./-KOSTNADER

-36 000
-36 000
-255 000
-255 000
-14 000
-14 000
0
0
-222 000
-228 000
-278 000
-100 000
-1 528 000 -8 041 000
-544 000
-568 000
-164 000
-164 000
-1 169 250 -1 284 000
-150 000
-205 000
-580 000
-480 000
-622 000
-656 500
-5 562 250 -12 031 500

12

Torshov Kvartal VII Borettslag

BORETTSLAGET TORSHOV KV VII
ORG.NR. 955 361 989, KUNDENR. 5200
BALANSE
Note

2018

2017

13

12 947 611
12 947 611

12 947 611
12 947 611

39 689
5 788
723 150
390 379
473 992
1 632 999

24 617
988
654 322
2 624 287
5 062 905
8 367 119

14 580 610

21 314 730

15 800
-22 389 137
-22 373 337

15 800
-9 883 878
-9 868 078

35 611 124
35 611 124

26 740 283
26 740 283

82 467
1 255 578
4 195
0
583
1 342 823

157 194
4 168 541
41 827
74 380
583
4 442 525

14 580 610

21 314 730

EIENDELER
ANLEGGSMIDLER
Bygninger
SUM ANLEGGSMIDLER
OMLØPSMIDLER
Restanser på felleskostnader
Kundefordringer
Kortsiktige fordringer
Driftskonto OBOS-banken
Sparekonto OBOS-banken
SUM OMLØPSMIDLER
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SUM EIENDELER
EGENKAPITAL OG GJELD
EGENKAPITAL
Innskutt egenkapital 158 * 100
Udekket tap
SUM EGENKAPITAL

15

GJELD
LANGSIKTIG GJELD
Pante- og gjeldsbrevlån
SUM LANGSIKTIG GJELD
KORTSIKTIG GJELD
Forskuddsbetalte felleskostnader
Leverandørgjeld
Påløpte renter
Påløpte avdrag
Annen kortsiktig gjeld
SUM KORTSIKTIG GJELD
SUM EGENKAPITAL OG GJELD

16

17

13

Pantstillelse
Garantiansvar

Torshov Kvartal VII Borettslag
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50 000 000
0

50 000 000
0

Oslo, 11.04.19.2019,
Styret i Borettslaget Torshov Kv VII
Kaare Weider

Hermund Urstad
Sjur Joakim Fretheim

Kristoffer Andersen
Magnus Prestmo
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NOTE: 1
REGNSKAPSPRINSIPPER
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god
regnskapsskikk for små foretak.
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 verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på
etableringstidspunktet.
Andre varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes økonomiske
levetid.
FORDRINGER
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for
avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av
de enkelte fordringene.
SKATTETREKKSKONTO
Selskapet har egen separat skattetrekkskonto i OBOS-banken. Innskuddet tilhører
myndighetene og kan ikke disponeres fritt.
NOTE: 2
INNKREVDE FELLESKOSTNADER
Felleskostnader
Leie Loft/Kjeller
Forretningslokaler
Parkering
Internett
Kabel-TV
Eiendomsskatt
Sykkelparkering
Barnevogngarasje
SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER

5 803 836
1 056 916
432 000
223 200
222 768
200 304
72 796
14 400
11 760
8 037 980

REDUKSJON GRUNNET TOMME LEIEFORHOLD
Felleskostnader
Parkering
Sykkelparkering
Internett
Kabel-TV
SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER

-35 748
-600
-1 800
-1 428
-1 284
7 997 120
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NOTE: 3
ANDRE INNTEKTER
Barnevognparkering
Bolig, forkjøpsrett
Refusjon Gjensidige, skadesak 2017
Korrigeringer på reskontro
Leie, kjellerareal
Salg, kjellerareal
Utlysningsgebyr
SUM ANDRE INNTEKTER

210
62 400
4 365
67
7 436
21 866
2 000
98 344

NOTE: 4
PERSONALKOSTNADER
Arbeidsgiveravgift
-35 955
SUM PERSONALKOSTNADER
-35 955
Det har verken vært ansatte eller lønnsutbetalinger i selskapet gjennom året. Selskapet er
derav ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.
Arbeidsgiveravgiften knytter seg til styrehonoraret.
NOTE: 5
STYREHONORAR
Honorar til styret gjelder for perioden 2017/2018, og er på kr 255 000.
I tillegg har styret fått dekket overnatting for kr 800, jf. noten om andre driftskostnader.
NOTE: 6
REVISJONSHONORAR
Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr 16 223.
NOTE: 7
KONSULENTHONORAR
Juridisk bistand
Tilleggstjenester, OBOS Eiendomsforvaltning
Andre konsulenthonorarer
SUM KONSULENTHONORAR
NOTE: 8
DRIFT OG VEDLIKEHOLD
Prosjektledelse
DVS Entreprenør AS
Proline Norge AS
SUM STØRRE BYGNINGSMESSIGE VEDLIKEHOLD
Drift/vedlikehold bygninger
Drift/vedlikehold VVS
Drift/vedlikehold elektro
Drift/vedlikehold utvendig anlegg
Drift/vedlikehold fellesanlegg
Drift/vedlikehold brannsikring
Drift/vedlikehold vaskerianlegg

-17 531
-5 390
-4 875
-27 796

-283 439
-14 079 566
-1 084 723
-15 447 728
-326 650
-125 389
-14 578
-31 173
-11 636
-133 271
-5 156
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Egenandel forsikring
Kostnader dugnader
SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD
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-60 000
-3 599
-16 159 179

Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse
av bygningene
NOTE: 9
KOMMUNALE AVGIFTER
Eiendomsskatt
Vann- og avløpsavgift
Feieavgift
Renovasjonsavgift
SUM KOMMUNALE AVGIFTER
NOTE: 10
ANDRE DRIFTSKOSTNADER
Lokalleie
Container
Skadedyrarbeid/soppkontroll
Driftsmateriell
Lyspærer og sikringer
Vaktmestertjenester
Vakthold
Renhold ved firmaer
Snørydding/gressklipping
Andre fremmede tjenester
Kontor- og datarekvisita
Trykksaker
Andre kostnader tillitsvalgte
Andre kontorkostnader
Telefon, annet
Porto
Reisekostnader
Bank- og kortgebyr
Velferdskostnader
SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER
NOTE: 11
FINANSINNTEKTER
Renter av driftskonto i OBOS-banken
Renter av sparekonto i OBOS-banken
Renter av for sent innbetalte felleskostnader
Kundeutbytte fra Gjensidige
SUM FINANSINNTEKTER

-86 222
-728 735
-29 165
-418 708
-1 262 830

-1 200
-54 139
-5 833
-13 769
-2 182
-186 244
-1 650
-252 998
-98 270
-804
-4 392
-4 152
-800
-6 063
-3 704
-11 699
-292
-5 155
-20 046
-673 392

2 715
11 087
5 141
74 810
93 753
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NOTE: 12
FINANSKOSTNADER
Andre rentekostnader
Renter og gebyr på lån i OBOS-banken
Renter og gebyr på lån i OBOS-banken
Renter og gebyr på lån i OBOS Boligkreditt
SUM FINANSKOSTNADER
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-1 660
-4 056
-424 052
-266 037
-695 805

NOTE: 13
BYGNINGER
Kostpris/Bokf.verdi 1917
2 837 170
Tilgang 1988
9 379 627
Tilgang 1989
684 753
Tilgang 1990
46 061
SUM BYGNINGER
12 947 611
Tomten er bygslet av Oslo kommune i 70 år fra 01.11.1951.
Gnr.225/bnr.60, 61, 105, 107, 109, 111, 113, 114, 168, 170, 190, 192, 194, 196 og 297.
Borettslaget eier leilighet 146. Innskudd og andel er ikke beregnet og bokført.
Bygningene er ikke avskrevet. Styret har i stedet vurdert at tilstrekkelig vedlikehold er
gjennomført, jf. noten om drift og vedlikehold.
NOTE: 14
KORTSIKTIGE FORDRINGER
Utlegg skadesaker
19 288
Andre forskuddsbetalte kostnader (blir kostnadsført i 2019)
703 862
SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER
723 150
Posten "Andre forskuddsbetalte kostnader" inkluderer mottatte, ikke forfalte fakturaer som
vedrører 2019, med motpost i leverandørgjeld. Utbetaling vil skje i 2019.
NOTE: 15
UDEKKET TAP (NEGATIV EGENKAPITAL)
Udekket tap betyr at egenkapitalen i sameiet er negativ. Sameiet har gjennomført
rehabiliterings- og vedlikeholdsprosjekter som innebærer at sameiet fra stiftelsen frem til
31.12. i regnskapsåret har hatt høyere kostnader enn inntekter. Den manglende likviditeten
som dette medfører, er blitt finansiert ved låneopptak.
I eierseksjonssameier føres ikke verdien av bygget (boligene) 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 anses 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.
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NOTE: 16
PANTE- OG GJELDSBREVLÅN
OBOS Boligkreditt AS
Rentesatsen pr. 31.12.18 var 2,15 %. Løpetiden er 30 år.
Opprinnelig 2017
Økning i år
Nedbetalt tidligere
Nedbetalt i år
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-5 000 000
-10 000 000
10 344
360 383
-14 629 273

OBOS-banken AS
Lånet er et annuitetslån med flytende rente.
Rentesatsen pr. 31.12.18 var 2,15 %. Løpetiden er 23 år.
Opprinnelig 2017
Nedbetalt tidligere
Nedbetalt i år
SUM PANTE- OG GJELDSBREVLÅN
NOTE: 17
ANNEN KORTSIKTIG GJELD
Gebyr
Purregebyr
SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD

-21 877 430
126 802
768 776
-20 981 852
-35 611 125

-342
-241
-583

NOTE: 18
PANTSTILLELSE
Av anleggets bokførte gjeld er følgende sikret ved pant:
.
Pantelån:
35 611 124
Påløpne avdrag:
0
TOTALT
35 611 124
.
Eiendommen som er stillet som sikkerhet hadde pr. 31.12.2018 følgende bokførte verdi:
.
Bygninger:
12 947 611
TOTALT
12 947 611
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A) Forslag om økning av prisene på loft og kjeller.
Styret foreslår å heve prisene pr. kvm loft til kr 6 000 og til kr 4 000 pr kvm kjeller.
Nåværende priser er fra 2010: 700 pr kvm kjeller og 1200 pr kvm loft. Med
indeksregulering blir det i dag ca kr 1 450 kroner pr kvm loft. Styret mener det er på høy
tid med en justering. Siden 2010 har boligprisene i bydelen fordoblet seg, og er nå på
ca. 80 000,- pr kvm. Andre gårder vi kan sammenligne oss med har 6000 til 8000 for
kjeller kvm. Og 10 000 til 12 000 for lofts kvadratmeter.
Utbygginger av loft og kjeller er enormt ressurskrevende for styret, og tar en masse tid.
Ikke bare under prosessen med oppmålinger og kontroll med at alle forskrifter,
regelverk og lover overholdes; men også i etterkant med div henvendelser fra utbygger
og naboer. Den nærmest symbolske prisen som betales står ikke i forhold til
kostnadene borettslaget har.
Samtidig har vi et ønske om at leiligheter som kan bli større blir større, slik at familier
kan og vil bli boende i gården. Det er i dag 21 muligheter for kjellerutbygging og 8
muligheter for loftsutbygging. Pt bygges det kjellerrom i Mastrupsgt 2 og loftsleilighet i
Mastrupsgt 5. Planer for loftsutbygging foreligger i Omsensgt 1 b.
Gården har selvsagt også behov for de økte inntektene en slik justeringen vil gi oss. Vi
har det siste året hatt meget store utgifter til nye vinduer og til rørfornying. I neste
periode vil vi bli nødt til å gjennomgå det elektriske anlegget, vi må ta en gjennomgang
på alle vannrør etc etc. Vi er i ferd med å bygge opp en vedlikeholdsplan for årene
framover. Med andre ord nok å bruke penger på. Vi har i inneværende år ikke planlagt
noen husleieøkning, utover kanskje en indeksregulering.
Det presiseres at kjøp ikke kan gjennomføres før alle planer og søknader er godkjent
og kontrollert. Ledige kjeller- eller loftsareal kan kun kjøpes av beboere rett over eller
rett under det aktuelle areal. Styret er suverene i behandlingen av søknader. De nye
prisene, om de blir vedtatt, vill gjelde fra vedtaksdato.

Styrets innstilling
BRL Torshov Kvartal VII har i generalforsamling av 9. Mai 2019 vedtatt at ved
utbygging av kjeller kan arealet overdras beboer for kr 4 000 pr kvm. For loft kan
arealet overdras for kr 6 000 pr kvm. Ellers gjelder retningslinjer som tidligere.

B) Forslag om fullmakt til salg av vaktmesterlelighet
Styret vurderer å selge vaktmesterleiligheten i Per Kvibergsgt 4 b. Den har i mange år
stått tom og generer som sådan ingen inntekter til gården. Leiligheten er på ca. 60 kvm.
Den trenger en oppussing til anslagsvis 1 millioner kroner. Megler som har vært på
befaring anslår en prisantydning på kr 4 600 000. Med andre ord kan vi ved salg
realisere en del av
borettslagets felles verdier, som kan brukes til å dekke framtidige utgifter framfor å øke
husleien. Gården får selvsagt også husleie-inntekter på ca. kr 3 400 pr mnd. Uten
oppussing antyder megler en pris på ca. 3 500 000.
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Styrets innstilling:
BRL Torshov Kvartal VII har i generalforsamling av 9. Mai 2019 vedtatt at styret gis
fullmakt til å selge vaktmesterleligheten i Per Kvibergsgt 4 b, leilighet H0201, andel
146.

C) Forslag om økning av styrehonorar. Fra beboer.

1. Engangsøkning av honorar til styret til fra kr. 255 000 til kr. 275 000, en økning på
kr. 20 000. Fordeling av honoraret skal bestemmes av styret.
2. Årlig økning av styrehonoraret i takt med konsumprisindeksen. Begrunnelse:





Styrehonoraret burde reflektere det gode arbeidet styret gjør.
Styrehonoraret burde
insentivere at godt kompetente personer søker seg
til styreverv.
Styrehonoraret burde reguleres i takt med inflasjonen fra forrige normalnivå
(kr. 250 000 bestemt i 2015). Dette tilsvarer ca. kr. 20 000. Jeg ser da bort i
fra den midlertidige justeringen i 2016 / 2017.
Styrehonoraret burde inflasjonsjusteres i hvert år fremover slik at ikke et fast
honorar reelt sett vil bety en reduksjon av honoraret over tid. Pr nå vil dette
bety ca. 5 000 økning i året, men beløpet vil gradvis øke.

Andreas Forfang
Styrets innstilling.
Tiltredes

D) Forslag om fjerning av brannvinduer i oppgang. Forslag fra beboergruppe.
Vi fremmer herved forslag om fjerning av brannvinduene i oppgangen i Omsens gate
1b ettersom dette kan forsvares jmf siste brannrapport fra COWI. Følgende punkter
ligger til grunn for dette: - svært dårlig inneklima hele året, med uttalt forverring på
sommeren. Dette påvirker livskvaliteten hos beboere også inni leilighetene da lukten
trenger inn i leilighetene. - mangel på ventilasjon vil på lang sikt også ha en negativ
effekt på bygningsmassen. Vi er kjente med at det planlegges en lufteluke, men dette
vil ikke kunne erstatte muligheten til å ha åpne vinduer. Dette vil etterhvert føre til
uplanlagte og uforutsigbare kostnader for borettslaget. Ytterdøren kan av
sikkerhetsmessige grunner dessverre ikke brukes til lufting da det er stor trafkk av
mennesker som passerer gjennom Lillegården og som også har blitt observert
speiende rundt. Vi har også hatt innbrudd kjeller på dagtid iforb med åpen ytterdør. brannvinduene i oppgangen gir en umiddelbar følelse av institusjon og reduserer
trivselen for beboerne Vi ber derfor Generalforsamlingen vurdere dette tiltaket.
Vennlig hilsen Christian Yri, Toini Blom,Thomas og Luna Stenberg ,Tove og Arnout
Klinkenberg, Kalle og Ragnhild Østby, Ida Michalsen og Atle Strøm
Styrets innstilling.
Støttes ikke
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VALGKOMITEEN INNSTILLER FØLGENDE PERSONER:
Styreleder (velges for 1 år):
 Lena Hammerø

2 faste medlemmer (velges for 2 år):
 Tonje Harborg Thorn
 Sofie B. Andresen

1 fast medlem (velges for 1 år, suppleringsvalg for Kristoffer Andersen)
 Kaare Weider

(I tillegg fortsetter Hermund Urstad, som ikke er på valg før 2020).
Varamedlemmer (for 1 år):
 Ylva Søvik
 Tollef Taksdal
 Joakim Fretheim
 Magnus Prestmo
 Carola Ruud

Med vennlig hilsen,
Benedicte Beccer Brandvold, Helle Nilsen og Arnt Maasø
Valgkomiteen i Torshov Kvartal VII Borettslag
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Annen informasjon om borettslaget
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.
Vaktmester
Borettslagsservice ivaretar borettslagets vaktmesterfunksjonen.
Nøkler/skilt
Nøkler kan bestilles hos styret.
Skilt til ringeklokke og postkasse bestilles via hjemmeside.
Vaskeri
Fellesvaskeriet ligger i Omsens gate 1B og Per Kvibergs gate 8 og skal brukes i henhold til
gjeldene regler. Vaskekort og påfylling av disse gjøres hos styret hver 1. og 3. torsdag i
måneden.
Forsikring
Borettslagets eiendommer er forsikret i Gjensidige Forsikring med polisenummer
57325313. Forsikringen dekker bygningene og fellesareal. Forsikringen dekker også
veggfast utstyr, bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig.
Oppstår det skade i leiligheten, skal andelseier sørge for å begrense skadeomfanget mest
mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden. Skaden meldes til forsikringsavdelingen i
OBOS på telefon 02333, eller e-post forsikring@obos.no. Forsikringsavdelingen melder
skaden til forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig håndverker for reparasjon og sørger
for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller betalt av forsikringsselskapet.
Selv om borettslagets forsikring brukes, kan andelseier belastes hele eller deler av
egenandelen dersom forholdet ligger innenfor andelseiers ansvar.
Den enkelte andelseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre.
Brannsikringsutstyr
I følge forskrift om brannforebygging skal alle boliger ha minst én godkjent røykvarsler i
hver etasje, samt manuelt slokkeutstyr i form av pulverapparat eller brannslange. Det er
borettslagets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er andelseiers ansvar å
sørge for tilsyn og kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette
til styret.
HMS – Helse, miljø og sikkerhet
Internkontroll innebærer at borettslaget er pålagt å vurdere risiko, planlegge, organisere,
utføre, vedlikeholde og dokumentere forhold knyttet til helse, miljø og sikkerhet.
Styret ivaretar internkontrollen av blant annet brannvern, felles elektrisk anlegg og
lekeplassutstyr. Har borettslaget ansatte må det også oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven
om vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet. Ved innkjøp av tjenester og ved dugnad er
det spesielle rutiner som sikrer forsvarlig HMS.
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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.
Avtale om leveranse av elektrisk kraft
OBOS har fremforhandlet en kraftavtale med LOS på vegne av selskapene forvaltet av
OBOS. Torshov Kvartal VII Borettslag er tilsluttet avtalen med kraftleveranse til våre
fellesanlegg.
Energimerking
Ved salg eller utleie av boliger skal det utarbeides en energiattest. På
www.energimerking.no kan andelseieren utarbeide energiattest for sin bolig.
Kabel-TV
Canal Digital er borettslagets leverandør av TV- og bredbåndstjenester. Har du spørsmål
knyttet til dette kan du ringe Canal Digital på telefon 06090 eller besøke deres nettside
www.canaldigital.no.
Større vedlikehold og rehabilitering
2018
Utskifting av vinduer og balkongdører
2016
Byttet rørstamme og soilrør i Torshovgata 10 A
2015
Drenering i Hegermannsgate
2014
Installasjon av felles brannvarslingsanlegg
2013
Rehabilitering tak i Hegermannsgt. 13 A
2010/11
Piperehabilitering
Taktekking
Varmekabler i renner
2009/10
Branntetting og utskifting av branndører og montering dørpumper
2004/05
Drenering og stanse setningskader
Gjennomført nødvendige arbeider for å stanse setningsskader og
Forbedre dreneringen rundt bygningene
2002/03
Fasadene ble rehabilitert 2000/01
Oppgangene ble pusset opp og malt
1988/89
Gårdene ble rehabilitert

