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Styrets oppgaver 

 

 Styret skal lede selskapet i tråd med lov, vedtekter, 

husordensregler og vedtak i årsmøtet 

 Styret skal treffe vedtak i alle saker, med mindre 

beslutningsmyndigheten gjennom lov eller vedtekter er flyttet 

til årsmøtet 

 Styret skal anvise fakturaer til betaling 

 Styret skal avholde styremøter iht. loven og etter behov, og føre 

protokoll fra sine drøftelser. 

 Styret skal behandle klager, og andre henvendelser fra eierne. 
 

 

Styret er, som hovedregel, mottaker av alle henvendelser fra 

seksjons-/andelseiere i boligselskapet. 

 

 

 

Spørsmål knyttet til betaling/restanser av felleskostnader bes 

imidlertid rettet til forretningsfører: SEBRA Forvaltning  

Benytt  e-post: post@sebraforvaltning.no 

 

 

Vi minner også om at eier må sørge for å melde 

adresseforandring til forretningsfører, slik at korrekt 

tilskriveradresse for informasjon og fakturaer er registrert. 

Benytt kontaktskjema på www.sebraforvaltning.no/meld-adresseendring

  

mailto:post@sebraforvaltning.no
http://www.sebraforvaltning.no/


Forretningsførers oppgaver 

 

 På vegne av selskapet kreve inn felleskostnader, føre kontroll 

med innbetalinger, og foreta purringer av restanser 

 På vegne av selskapet overføre saker til inkasso for inndrivelse 

av restanser. 

 På vegne av selskapet utarbeide ligningsdata til eierne 

 På vegne av selskapet utføre løpende regnskapsførsel, og 

fremme forslag til årsregnskap og årsberetning 

 Bistå styret med å fremme forslag til budsjett 

 Bistå styret med råd og tilrettelegging av årsmøtet 

 Etter avtale med styre, og ved behov, delta i styremøter og 

følge opp vedtak i styret og årsmøtet 

 På vegne av selskapet registrere overdragelser, slik at 

eierregisteret oppdateres 

 Bistå med utbetaling av styrehonorar og evt. lønn til selskapets 

ansatte (for eksempel vaktmester/renholder) 

 Oversende nødvendige oppgaver til myndighetene 

 

 

SEBRA Forvaltning AS er i henhold til kontrakt selskapets 

forretningsfører. 



Fullmaktsblankett

Seksjonseiere som ikke har mulighet til å møte på årsmøtet 2019 i Lørenparken
Boligsameie,  kan stille ved fullmektig. Dersom denne retten benyttes, må nedenstående
fullmakt fylles ut.

Det gjøres oppmerksom på at fullmektig ikke kan få bundet fullmakt, det vil si at den ikke kan
inneholde forbehold som binder fullmektigen til å stemme på en bestemt måte. Slike
fullmakter vil ikke bli godkjent.

FULLMAKT

Eier av seksjon ___________ gir herved fullmakt til:

Fullmektigens navn: ______________________________________ (bruk blokkbokstaver)

Seksjonseiers underskrift og dato:

………………………………………………………… ………………
(Seksjonseiers underskrift) (Dato)
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INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2019

Årsmøte i Lørenparken Boligsameie avholdes tirsdag 26. mars kl 18.30 i Sinsen kirke,
menighetssalen, Lørenveien 13.

Det vil bli avholdt beboermøte etter at ordinært årsmøte er avholdt.

Til behandling foreligger:

1. KONSTITUERING
A) Valg av møteleder.
B) Valg av referent og minst en seksjonseier til å underskrive protokollen.
C) Godkjenning av de stemmeberettigede.
D) Godkjenning av møteinnkallingen.

2. ÅRSBERETNING FOR 2018

3. ÅRSREGNSKAP FOR 2018
Styret foreslår overføring av årets resultat mot konto for egenkapital.

4. GODTGJØRELSER
 A) Styrehonorar, forslag om kr 268 800 eks. arbeidsgiveravgift.
 B) Revisor, foreslås godkjent etter regning.

5. VALG AV TILLITSVALGTE
A) Valg av to styremedlemmer for 2 år.
B) Valg av et varamedlem for 2 år.
C) Valg av valgkomitè.
D) Valg av to representanter til Løren Velforenings årsmøte

 Oslo, 6.3.2019
Styret i Lørenparken Boligsameie

Alle seksjonseiere har rett til å delta i årsmøtet med forslag-, tale- og stemmerett. Det er kun
én stemme per seksjon.
Seksjonseiere har rett til å møte ved fullmektig. Benytt vedlagte fullmaktsblankett.

Seksjonseiere bekrefter sin deltagelse med signatur ved ankomst.
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ÅRSBERETNING FOR 2018

TILLITSVALGTE
Siden ordinært årsmøte den 19.4.2018 har sameiets tillitsvalgte vært:

Styret: Valgt:

Leder : Jan Egil Trondsen 2018-2020
Styremedlem : Stine Håtuft 2018-2020
Styremedlem : Henrik Vorkinn 2018-2020
Styremedlem : Hanne Aannestad 2017-2019
Styremedlem : Ole Christian Rønningen 2017-2019
Varamedlem : Madelen Skogstad 2018-2020
Varamedlem : Katarina L. Sørensen 2017-2019

Valgkomitè : David Boyle 2018-2020
Valgkomitè : Silva Bonora 2018-2019

GENERELLE OPPLYSNINGER OM SAMEIET

Eiendommen:
Sameiet består av 10 bygninger med til sammen 200 boligseksjoner.
Sameiets eiendom har gårdsnr.124 bruksnr.206 i Oslo kommune
Sameiet er registrert i foretaksregisteret med organisasjonsnummer 989 038 583.

Med seksjon forstås eierandel i bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av bolig eller
annen bruksenhet i eiendommen.

Sameiet driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter.
Sameiet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø.
Styret er ikke kjent med at det ytre miljøet forurenses i vesentlig grad.

Forretningsførsel og revisjon:
Forretningsførselen er i henhold til kontrakt utført av Sebra Forvaltning AS.
Sameiets revisor er Revisoren AS

Vaktmestertjeneste:
Sameiet har avtale med Bygårdservice AS.
Alle henvendelser som omfattes av avtalen skal gå via styret: styret@lorenparken.no

Lån:
Sameiet har ikke lån.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS):
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten
(Internkontrollforskriften) ble fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996 med virkning fra 1. januar
1997. Forskriftene stiller krav til at den enkelte virksomhet skal systematisere arbeidet med å
etterleve bestemmelsene i lover og forskrifter gitt av det offentlige.
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Boligselskap er definert som virksomhet og skal derfor ha internkontrollsystem. Dette omfatter
blant annet kontrollsystem og oppfølging av brannvern, byggherreforskrifter ved bygge- og
anleggsarbeid, lekeplasser og med elektrisk anlegg og elektrisk utstyr.

Boligselskapet er ansvarlig for at det elektriske anlegget og utstyret i fellesarealet til enhver tid
er i orden. I forhold til anlegg og utstyr i den enkelte boenhet er det styrets plikt å gjøre eier
og/eller bruker av den enkelte leilighet oppmerksom på det ansvar som eier har for å holde
elektrisk utstyr i orden etter gjeldende lov og forskrift. Denne plikten er etter styrets oppfatning
oppfylt gjennom dette punktet i årsberetningen.

Brannsikringsutstyr:
I henhold til forskriftene skal det være installert røykvarsler og brannslokningsapparat eller
brannslange i alle leilighetene. Eier/beboer har ansvaret for at utstyret finnes og fungerer.

TV og bredbånd:
Spørsmål rettes til Vikenfiber, e-post: kundeservice@vikenfiber.no eller telefon: 21 45 45 00.

Forsikring:
Sameiets eiendom er fullverdiforsikret i Gjensidige med forsikringsnummer 78132583.

Fullverdiforsikring vil si at forsikringsselskapet har ansvar for at sameiet til enhver tid har de
riktige forsikringssummer. En forutsetning for dette er at forsikringsselskapet får melding om
vesentlige verdiøkninger på bygninger, f.eks. ved rehabilitering og påbygging. Ved totalskade
skal erstatningsbeløpet dekke oppføring av ny bygning av samme standard og størrelse.
Forsikringen omfatter også bygningsmessige forandringer den enkelte seksjonseier gjør inne i
boligen.

Egenandelen pr. skade utgjør kr 6 000.
Sameiet har skadedyrforsikring, der det ikke er egenandel.

Sameiet har i 2018 mottatt utbytte fra Gjensidige på kr 33 145 for 2017.

Den enkelte seksjonseier må selv sørge for å ha forsikring som dekker innbo og løsøre.

Hvis sameiets forsikring skal benyttes, må seksjonseier straks melde skaden til styret.

Årsoppgave – Ligningsverdi - Eiendomsskatt
Seksjonseier får tilsendt årsoppgave med oppstilling over den enkelte seksjonseiers andel av
sameiets skattepliktige inntekter, kostnader, formue og gjeld.
Ligningsverdien får den enkelte oppgitt hos Skatteetaten.
Eventuell eiendomsskatt faktureres seksjonseier direkte fra Oslo kommune v/Kemnerkontoret.

Energimerking av bolig
Fra og med 1. juli 2010 ble det obligatorisk med energiattest for alle boliger som skal selges
eller leies ut. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvaret for implementeringen
av ordningen. På www.energimerking.no kan seksjonseierne selv utarbeide en energiattest for
sin bolig.
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STYRETS ARBEID

Styrets arbeid
Styret har avholdt 10 ordinære styremøter i perioden siden årsmøtet i 2018.

Vedlikehold:

Filterutdeling: Vi har hatt filterutdeling to ganger dette året. Vi minner om at dette filteret er
inkludert i felleskostnadene og at det derfor ikke koster noe å hente dette ved utdelingen. Til
tross for dette, er det fremdeles en relativt stor andel av seksjonseierne som ikke benytter seg
av den tjenesten.

Ventilasjonsanlegget i boligen skal alltid være påslått for å ivareta et godt inneklima.
Leilighetene er veldig tette, dvs. uten ventiler i vinduer etc., og det er derfor nødvendig at
ventilasjonsanlegget er i bruk og brukes på korrekt måte, for å unngå problemer med
fukt/kondens. Det anbefales at ventilasjonsanlegget skrus opp (minst på «normal») ved tørking
av tøy innendørs, og at det settes på maks ved dusjing.

Fasadearbeider: Sameiet har som kjent tatt ut forliksklage vedrørende fuktproblematikk i ytre
deler av fasaden mot Betonmast (tidligere Selvaag). Saken ligger fremdeles i forliksrådet uten
å være tatt opp til behandling. Styret har fremdeles en dialog med Betonmast om ytterligere
undersøkelser rundt årsakssammenheng med bistand fra Multiconsult og Sintef Byggforsk.
Styret er ikke fornøyd med fremdriften i denne prosessen, blant annet med bakgrunn i den
påvirkning disse skadede veggene har i forhold til bomiljøet/estetikk i Lørenparken. De
skadede veggene ødelegger for helhetsinntrykket av et godt vedlikeholdt boligsameie.

På bakgrunn av dette, har styret engasjert Multiconsult til å innhente anbud fra prekvalifiserte
entreprenører for nødvendig utbedring av de skadede fasader. Straks anbud er innhentet, vil
dette kunne bidra til å konkretisere dialogen med Betonmast.

Vi gjentar for ordens skyld at det ikke er slik at konstruksjonen i byggene er alvorlig skadet.
Det er kun skader i den ytre vindsperren som kan bidra til at vindtettingen blir dårligere, som
igjen kan føre til at veggens isolasjonsevne kan bli svekket. Dette er uheldig på kort sikt, men
påvirker ikke konstruksjonens bæreevne eller stabilitet. Skadene er også begrenset til den ytre
fasaden, og de vil dermed ikke påvirke inneklimaet i leilighetene på en negativ måte.

Elektronisk oppslagstavle: I 2018 ble det montert nye elektroniske oppslagstavler i
oppgangene. Dette fungerer bra og vi oppfordrer alle seksjonseiere til å følge med på
informasjonen på skjermene.

Avvikling av fellesmåling strøm: Hafslund pålegger sameier som er fellesmålt å installere
smarte AMS-målere. I utgangspunktet fikk sameiet frist til høsten 2017 med å få dette i orden,
men dette lar foreløpig vente på seg en stund til. Det er fortsatt en pågående prosess.

Utbedring dreneringslister

Styret engasjerte i 2018 BK Anlegg AS til utbedring av utvendig dreneringslister.
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Søppelhåndteringen:

Det har også i 2018 vært noe problem med søppelhåndteringen.  Problemene er fremdeles
det REN kaller for «brukerfeil», dvs. at vi beboere ikke håndterer søppelet på korrekt måte.
Dette har blitt bedre men det er fremdeles slik at vi opplever at nedkastet sperres ved at det
kastes for store pappbiter eller presses ned for store søppelposer. Det er viktig at beboerne tar
hensyn til dette, da vi i de fleste tilfeller må leie inn relativt kostbar bistand for å få fjernet de
proppene som oppstår i nedkastet.

Restavfallsposer må ikke fylles for fulle og skarpe/spisse gjenstander der som skader posen
må unngås. Plast- og matavfall skal i egne poser og heller ikke disse må fylles for fulle/tunge. I
vårt sameie suges søppelet fra Lørenveien, og det er derfor viktig at posene som benyttes er
hele og tåler å suges fra innerste blokk og helt frem til veien, opp mot 200 meter på det
lengste.

Styret minner ellers om at vi har en fin miljøstasjon på baksiden av Løren Torg som har åpent
alle hverdager.

Fokus på brannsikkerhet

Styret har fokus på brannsikkerhet. Vi oppfordrer årlig til egenkontroll av boliger ved utdeling
og innsamling av HMS-skjema. Vi håper dette øker bevisstheten om underliggende farer som
kan befinne seg i egen bolig. Vi minner også særskilt om kontroll av røykvarslere, som i våre
boliger er det eneste varslingssystemet ved brann- og røykutvikling. Røykvarslere bør byttes
ut etter 10 år selv om de fremdeles virker.

Vi påpeker at det ikke er tillatt å oppbevare brannfarlige materialer, herunder gass til gassgrill
etc, i boden da dette gjør at brannpersonale ikke kan gå inn for å slukke eventuelle branner i
bodområdet. Dette må oppbevares utendørs også om vinteren.

Utvendig malingsarbeider

Styret inngikk etter en anbudskonkurranse avtale med Cej Malerservice AS. De startet opp rett
etter sommerferien og ferdigstilte Blokk1, 2 og 3 i 2018. Blokk 4 og 5 blir påbegynt straks det
passer klimamessig og avsluttes etter planen før sommerferien 2019. Styret har hatt god
bistand fra BORI v/Katrine Muller til å følge opp dette arbeidet.

Fjernvarme/varmt forbruksvann

Det har over tid vært en dårlig stabilitet når det gjelder forsyning av fjernvarme til oppvarmning
samt varmtvann til forbruk. Styret har hatt fokus på dette og vi har engasjert INVA AS til en
helhetlig gjennomgang av systemet når det gjelder anlegget/infrastrukturen i sameiet. Det er
en omfattende prosess å gjennomgå hele dette anlegget og det vil medføre at alle seksjoner
må befares minst 2 ganger.

Vi håper og tror at denne gjennomgangen med påfølgende justeringer/utbedringer vil resultere
i at beboerne for fremtiden vil oppleve en bedre komfort både når det gjelder oppvarming og
varmtvann til forbruk.
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Løren Velforening:

Vaktmesteravtale:
Boligsameiet har avtale med Bygårdsservice AS om utførelse av vaktmestertjenester. Styret er
godt fornøyd med Bygårdsservice. Arbeidet følges opp med høy grad av service.

Som tidligere, skal alle henvendelser som omfattes av avtalen gå via styret,
styret@lorenparken.no. Her kan man melde ifra om manglende lys, tette søppelnedkast, fulle
søppeldunker, ødelagte dørlåser på ytterdører eller annet dere oppdager at trenger ettersyn.
Vi setter stor pris på at flere av dere er flinke til å hjelpe oss med å vedlikeholde boligmassen
og området rundt oss.

Dekkhotell:
Løren Velforening har fremforhandlet en rammeavtale for oss med Mittdekkhotell - Økern. Her
får våre beboere gode priser på avtale om dekkhotell. Som dekkhotellkunde blir man også
medlem i deres fordelsprogram, som bl.a. gir tilgang til deres maskinvask for bil med 40-50%
rabatt. Mer informasjon om avtalen finner du her: http://www.lorenparken.no/ny-rammeavtale-
for-dekkhotell-og-bilvask/

Lørenparken Parkering AS:

Lørenparken Parkering AS har et telefonstyrt portåpnersystem for garasjen. Systemet erstatter
de gamle portåpnerne. Å bli bruker av det telefonstyrte systemet er kostnadsfritt. Tjenesten må
bestilles gjennom eier av parkeringsplassen og man kan få registrert to telefonnummer per
parkeringsplass. Det gjøres oppmerksom på at åpninger registreres og lagres.

Registrere/endre/slette telefonnummer gjøres ved å sende mail til Lørenparken Parkering AS,
styret@lorenparkenparkering.no. E-posten må inneholde: Navn på bruker(e), mobilnummer til
eier av p-plass, mobilnummer(e) som skal åpne porten, adresse, seksjonsnummer, p-
plassnummer og e-postadresse.

Leier du p-plass av private, er det eier som må foreta registreringen. Når informasjonen er
registrert og telefonnummer klart til bruk, vil brukeren få en e-post med veiledning. Det vil
fremdeles være mulig å åpne porten med nøkkel.
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ÅRSREGNSKAPET FOR 2018
Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld,
finansielle stilling og resultat.

Forutsetning om fortsatt drift er tilstede, og årsregnskapet for 2018 er satt opp under denne
forutsetning. Styret er ikke kjent med hendelser etter 31.12.18 som påvirker regnskapet i
vesentlig grad.

Inntektene i 2018 var totalt kr 6 101 536. Dette er i samsvar med budsjett satt for
regnskapsåret.

Kostnadene i 2018 var totalt kr 6 634 573.
Dette er kr 950 173 mer enn budsjettert og skyldes i første rekke usikkerhet rundt
oppstartstidspunktet og fremdriften i utbedringsarbeidene i forbindelse med skaden på
fasaden.

Resultatet av driften året 2018 viser et negativt årsresultat på kr 477 448.
Årets resultat fremkommer i resultatregnskapet for 2018 og er overført til balansen under
konto for egenkapital.

Sameiets egenkapital pr. 31.12.2018 er kr 7 103 115.

Forøvrig vises til de enkelte tallene i regnskapet og den regnskapsmessige oversikt som
fremkommer under noter til regnskapet.

BUDSJETT 2019
Styret har satt opp en oversikt over forventede inntekter og kostnader i 2019.
Budsjettet ligger vedlagt.

Budsjettet er basert på en økning av felleskostnader med 3,5%, og akto. fjernvarme/strøm
med 7,5% fra 1.1.2019.

Budsjettet gir et forventet underskudd på kr 761 400.
Forøvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet.

Strøm og Fjernvarme:
Energiprisene varierer gjennom året avhengig av årstid, temperatur, nedbør og andre årsaker.
Disse nevnte forhold gjør det vanskelig å forutse utviklingen i energiprisene. I tråd med
estimater fra aktuelle leverandører har styret budsjettert med økte energikostnader
sammenlignet med 2018.

Strøm og Fjernvarme avregnes hver seksjonseier årlig, via Techem Norge AS,
kundeservice@techem.no, eller tlf. 22 02 14 59.

Forsikring:
Det vil bli en generell økning av forsikringspremien i 2019 på 3,7%.
Indeksreguleringen er lik for alle forsikringsselskap. Boligselskapets forsikringspremie kan i
tillegg bli regulert ut fra skadefrekvens og skadeforebyggende tiltak.
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Kommunale avgifter i Oslo kommune:
Renovasjonsavgiften øker med 8,8 % i 2019.
Vann- og avløpsavgiften øker med 10,5 % i 2019.

Øvrige driftskostnader:
For øvrige kostnader i budsjettet er det hovedsakelig lagt til grunn generell prisøkning
(KPI)/lønnsvekst.

Oslo, 6.3.2019
Styret i Lørenparken Boligsameie

Jan Egil Trondsen/s/           Hanne Aannestad/s/            Stine K. Håtuft/s/
       Styreleder                           Styremedlem                Styremedlem

          Henrik Vorkinn/s/            Ole Christian Rønningen/s/
   Styremedlem                 Styremedlem





















Gladengveien 1
0661 Oslo
Telefon: 23 89 10 20 
post@s-f.no
www.sebraforvaltning.no

Ta vare på heftet SEBRA FORVALTNING - en del av BORI-gruppen

Sebra Forvaltning ble i april 2016 kjøpt opp av BORI BBL og ble da en 

del av BORI-gruppen.

BORI BBL er et av Norges største boligbyggelag med ca. 35 500 

medlemmer og ca. 25 000 boliger til forvaltning.  BORI BBL er 

totalleverandør av boligrelaterte tjenester til boligselskap og er en del 

av BORI-gruppen som i tillegg består av bl.a. virksomhetene Sebra 

Forvaltning, BORI Utbygging AS og BORI Utleiemegler. BORI-gruppen 

har hovedkontor på Lillestrøm og lokalkontor i Mysen og i Oslo.
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