
ORDINÆRT ÅRSMØTE  
INTERESSELAGET PAULINE HALLS VEI 
  
 
STED:  Vestre Ingieråsen Grendehus 
TID:   Tirsdag 24. februar 2015 kl. 19.30 
 
 
DAGSORDEN: 

 
1) Godkjenning av innkallelse 

2) Godkjenning av dagsorden 

3) Valg av referent og protokollførere 

4) Styrets årsberetning for 2014 

5) Godkjennelse av regnskap for 2014 og budsjett for 2015 

6) Ansvarsfrihet for avgående styre 

7) Grendehuset - årsberetning og informasjon  

8) Revisor for styret 

9) Styremedlemmer 2015-2016 (valg av ett nytt medlem) 

10) Innkomne forslag 

a) Eierforhold vann- og avløpsnettet 

b) Oppmerking parkeringsplasser 

11) Eventuelt 

 
Har du/dere ikke anledning til å delta kan fullmakt gis til en i styret eller en annen 
beboer som skal delta. 
 
 
Vel møtt! 
 
 
Med vennlig hilsen  
Styret 
 
 
Terje Lundsten    Kaare Granå  Joachim K. Johannessen    Bård B. Hauge 
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INTERESSELAGET PAULINE HALLS VEI 

STYRETS ÅRSBERETNING 2014 

 

STYRETS SAMMENSETNING 
 
Bård B. Hauge  styreleder   ett år igjen (valgt i 2014) 

Kaare Granå   styremedlem (uteområder) ett år igjen (valgt i 2012) 

Terje Lundsten  styremedlem (garasjer) ett år igjen (valgt i 2014) 

Joachim K. Johannessen kasserer   trer ut (valgt i 2013) 

 
STYREMØTER 
 
Det har vært avholdt fem formelle styremøter siden forrige årsmøte.  

 
INFO/NETTSIDE 
 
Nettside for interesselaget:  www.paulinehallsvei.org 

E-post til styret:   postmaster@paulinehallsvei.org 

Organisasjonsnummer:  989 407 295 

 

Styret oppfordrer alle til å melde inn ny eller endret e-postadresse til styret. Med en oppdatert 

e-postadresseliste kan styret raskt og enkelt formidle informasjon gjennom hele året. 

 
 
REGNSKAP 2014 OG BUDSJETT 2015 
 
Regnskapet for 2014 viser et underskudd på kroner kr. 302.643,- som primært skyldes 

asfaltering av parkeringsplasser og private stikkveier. Vi har hatt overskudd f.o.m 2009 og 

sakte men sikkert bygget opp litt kapital siden den gang, noe som medfører at vi pr. 

31.12.2014 hadde kr. 104.514,- på bok.  

Se vedlegg for detaljert oversikt.  

 

Noen kommentarer til enkelte av postene i regnskapet/budsjettet: 

 

 Årsavgift inkl. garasjestrøm:  
En beboer ikke betalt (betalt januar 2015). 
Posten er antagelig lavere enn budsjettert siden styremedlemmene har betalt kr. 2.000,-. 
 
 

http://www.paulinehallsvei.org/
mailto:postmaster@paulinehallsvei.org
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 Asfaltering av parkeringsplasser og private stikkveier: 
Totalkostnad ble kr. 322.360.- inklusive mva. (dekker alle utførte arbeider innenfor grave- 
og asfaltarbeider). Summen er høyere enn rammen vedtatt på forrige årsmøte som var 
Kr. 280.000.-. Etter styrets skjønn og vurdering har det vært fornuftig å ta en noe høyere 
kostnad nå mens arbeidene var igangsatt. Se mer detaljert beskrivelse under punktet 
“Uteområder”. 
 

 Vedlikehold garasjer:  
Årsaken til høyere utgifter enn budsjettert skyldes at begge fjærene til garasjeport i rød 
garasje måtte byttes. 
 

 Canal Digital: 
Prisen på kabel-tv abonnement ble fra 1. juli 2014 oppjustert med kr. 15,- pr. husstand pr. 
måned.  
 

 Tilskudd til Grendehuset: 
Tilskudd til Grendehus er tatt inn som en egen post i regnskapet (lå tidligere kun som en 
merknad under budsjett og regnskap). 
 

 I 2015 er det budsjettert med et overskudd på kr. 24.800,- (eventuell oppmerking av 
parkeringsplasser er ikke hensyntatt).    
 

o Inntekt fra årsavgift inkl. garsjestrøm er justert for redusert beløp for 
styremedlemmer og beboer som utførte utvendig maling av garasjene (kr. 
5.000,-). I tillegg oppjustert for forsinket betalt avgift fra en beboer i 2014.  

o Forsikring/vedlikehold av garasjer er oppjustert ifht regnskap 2014. 
o Vedlikehold av fellesarealet er satt til kr. 50.000,- (evt. oppmerking av 

parkeringsplasser ikke hensyntatt). Fratrukket asfalteringen var denne posten 
ca kr. 56.000,- i 2014.  
Posten vil kunne bli justert avhengig av hva årsmøtet går inn for vedrørende 
oppmerking av parkeringsplasser, se eget punkt under “Uteområder”. 

o Canal Digital har varslet en prisøkning med kr. 5,- pr. husstand f.o.m april 
2015. Budsjettet er oppjustert på bakgrunn av dette.  

o Ellers ligger tallene ca. på 2014 nivå. 
 

 
ARRANGEMENTER 

 

 Brannvernøvelse 
I samarbeid med Nordre Follo Brannvesen gjennomførte styret en brannvernøvelse for 
alle beboere samt våre nabointeresselag 23. oktober ved Grendehuset. 
Omkring 25 personer møtte opp i det noe våte og kalde høstværet. Det ble avholdt en 
god og vel gjennomført øvelse, hvor hovedvekten ble lagt på at flest mulig fikk anledning 
til å slokke brann med pulverapparat. I tillegg demonstrasjon av liten gassboks som blir 
overopphetet, og hvordan vi skal slokke brann i en smultgryte. 

 

 Adventsamling 
Første søndag i advent arrangerte styret samling ved Grendehuset med tenning av 
“juletre”. Enkel servering med varm saft og pepperkaker, bål og gaveposer til barna. 
Mange takk til Kjell i nr. 21 som sørget for vakkert trompetspill. Til denne samlingen 
møtte det opp ca 35 personer. 
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GARASJEANLEGGENE 

 Uvendig vedlikehold 
Alle garasjene har blitt malt utvendig, både mur-og trevegger. Jobben ble utført av fam. 
Slenes (nr. 110) for et avtalt honorar på kr. 5000,-. Honoraret vil bli avregnet mot 
årsavgiften til interesselaget for 2015.   
 

 Garasjeporter 
Fjærene til garasjeport for rød garasje skiftet ut (en fjær røket, men begge byttet siden 
det rent kostnadseffektivt lønnet seg å bytte begge når motoren først var nede). 
 

 Elektrisk anlegg - lading elbil 
Foreløpig foregår lading av elbiler i våre garasjer uten problemer. Det vil sannsynligvis bli 
en økning av antall elbiler de neste årene. Styret vil derfor vurdere nærmere hvilke 
begrensninger vårt eksisterende elektriske anlegg kan ha, og mulige alternativer for 
oppgradering.   
 

 Utekraner 
Vannkranene som i sin tid ble montert ute før hver enkelt husstand fikk egen vannmåler, 
er avstengt for allment bruk og interesselaget bidrar ikke til vedlikehold av disse. 
 
Utekranen ved rød garasje har vært benyttet også i de senere år. Det fins en egen 
vannmåler og stoppekran til denne, men ukjent for styret hvem som eventuelt har betalt 
for forbruket.  

 

VANN- OG AVLØPSNETTET 

I 2006-2007 tok daværende styre opp eierforholdet til vann- og avløpsnettet vårt i Pauline 

Halls vei med kommunen. Det ble her avklart at kommunen kun eier hovedledningene, mens 

resten er privat eid av interesselaget/beboere. Dette eierforholdet har blitt bekreftet fra 

kommunen også nå. Nærmere informasjon finnes på hjemmesiden. 

Imidlertid er ikke eierforholdet mellom interesselaget og den enkelte husrekke/huseier 

tidligere formelt avklart.  

Se vedlegg “Eierforhold vann- og avløpsnettet” for styrets forslag til eierforhold for det 

private vann- og avløpsnettet. 

Bakgrunnen for at en formell avklaring av eierforholdet nå blir tatt opp er at husrekkene i nr. 

69, 71, 73, 75, 77 og 79 fikk tidlig på høsten et dårlig vanntrykk inn til sine respektive boliger. 

Kommunen mente årsaken kunne være problemer med det privat eide innlegget (kran/ventil) 

i kum nr. 5153, men at det også var mulig at andre ventiler på vårt private nett kunne være 

delvis stengt eller delvis grodd igjen. Interesselaget engasjerte også to rørleggere som var 

på befaring i kum nr. 5153 for prisoverslag ved mulig feilretting. Begge bekreftet kommunens 

utsagn. I desember ble imidlertid vanntrykket bedre igjen. Kommunen mener dette skyldes at 

de skiftet en reduksjonsventil i kum nr. 5151. 

Med tanke på framtidige behov for vedlikehold, reparasjoner, forsikring etc av ledningsnettet  

ønsker styret nå å få formelt avklart eierfoldet mellom interesselaget og den enkelte 

husrekke/huseier. 
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GRENDEHUSET 
 
Egen komitee har blitt dannet for Grendehuset.  
Primæroppgavene er ansvar for nøkkel og utleie, nødvendige innkjøp og generelt 
vedlikehold inkludert innbo og uteareal. 
 
Grendehuskomiteen består av: 
Birgitte Lygren (leder, nr. 76), Elisabeth K. Staring (nr. 66) og Line Foss Hals (nr. 68). 
Ånund Austenå er fremdeles ansvarlig for regnskap/økonomi. 

I år ble dugnad for Grendehuset arrangert som en del av høstdugnaden til interesselaget. 
Komiteen vil sammen med styret vurdere om denne praksisen skal fortsette eller om det kan 
være behov for egne dugnader for Grendehuset.    

Formell eier av Grendehuset og som har festeavtale med Oppegård kommune for tomten,  er 
Vestre Ingieråsen Velforening. Dette er en ikke-aktiv forening som for enkelthets skyld består 
på papiret. Velforeningen er formelt sett part overfor kommunen når det gjelder formaliteter, 
hovedsaklig festeavgiften og andre kommunale avgifter. Denne ordningen har fungert 
uproblematisk i de senere årene, og vil bli videreført. 

To andre interesselag gir tilskudd til driften, Fartein Valens vei G3 og Klaus Egges vei. 
Erfaringene fra de siste årene er at det i praksis er vårt interesselag som har størst interesse 
og eierskap til Grendehuset, og dermed må ta hovedansvaret for vedlikehold etc. 
Årsregnskapet er vedlagt. 
 
 
UTEOMRÅDENE 

2014 har vært et aktivt år hvor flere omfattende tiltak har blitt gjennomført og avsluttet. 

Nedenfor er det også tatt med enkelte orienteringer som er en selvfølge for de som har bodd 

i boligfeltet en tid. Siden vi det siste året har fått en del nye naboer er det naturlig at styret 

gjentar disse sakene her. 

 Dugnader 
Det er til sammen gjennomført to dugnader- det antallet vi ble enige om på årsmøtet i 

2014 om å gå tilbake til, fra prøveordningen som ble gjennomført med fire dugnader i 

2013. Hagekomiteen ble lagt ned i 2014, og oppgavene deres ble lagt direkte under 

styret. Det er gjennomført noe beplantning, og kjøpt inn 15 m3 med dekkbark til fordeling i 

boligfeltets fellesområder. 

 Containere for hageavfall 
Det leies inn containere for hageavfall til hver dugnad. Dette gjør det mulig for oss å 
holde det ryddig både i privat- og fellesområdene. I 2014 leide vi inn noen ekstra 
containere for å bli kvitt det resterende avfallet etter den omfattende trehogsten rundt 
boligfeltet vårt som ble avsluttet i 2013. 
I og med at grunneierne Oppegård kommune og firmaet Brødrene Sundt byggeselskap 
AS ikke aksepterer at vi dumper hageavfall på deres eiendommer, må vi mellomlagre 
hageavfall frem til første dugnad for så å kaste avfallet i innleid container. Plastsekker og 
annet avfall må ikke kastes i containere beregnet for hageavfall da dette medfører at 
avfallet som hentes blir innveid med en langt høyere pris enn hageavfall. Ikke organisk 
avfall må den enkelte som har slikt avfall, selv levere til en av kommunens miljøstasjoner. 
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 Vedlikehold av området i umiddelbar nærhet til egen bolig 
Mange er meget flinke til å vedlikeholde det umiddelbare nærområde til egen bolig med 
blant annet planting, plenklipping og rydding av søppel mm.- saker som gjør det trivelig 
rundt oss. En uskreven og god praksis er at vi selv tar ansvar for området ut til halve 
vegen som går utenfor egen bolig, eller om nødvendig i full veibredde der hvor det ikke er 
noen bolig på den andre siden av veien. 
 

 Trehogst i felt 2 mot Christian Sindings vei 
Styret er kjent med at det er gjennomført noe hugging av trær i området mellom Christian 
Sindings vei og felt 2 i Pauline Halls vei i regi av Oppegård kommune i 2014, uten at 
dette berører styret direkte. Imidlertid har styret, etter oppfordring fra Oppegård kommune 
ved landskapsarkitekten, sørget for at det i det berørte området er tatt ut to 
kontaktpersoner fra felt 2 for å representere P.H. vei i det videre arbeide med å eventuelt 
ta ned flere trær. 
 

 Fartsdempere 
Det ble ikke montert fartsdempere i felt 1 og 2 i 2014, noe styret vil sørge for blir gjort i 
2015. Søknad om utplassering av fartsdempere som har vært vedtatt på flere årsmøter 
har blitt akseptert av kommunen, så lenge de kun er utplassert mellom 1. april og 1. 
november. Plasseres de ut før 17. mai, må vi selv fjerne grus rundt dem. 
 

 Soneparkering og gatetun mm. 
Som angitt på skilt ved innkjøring til Pauline Halls vei er det soneparkering i hele 
Pauline Halls vei. Det betyr at det er tillatt å parkere bare på anviste plasser, det vil si på 
parkeringsplassene ved rød, gul og blå garasje og selvsagt inne i garasjene. Alle andre 
steder kan man risikere å bli ilagt bot for ulovlig parkering. Styret ser på dette som en 
gode i forhold til våre barn som leker i området, men også i forhold til redusert støy og 
annen forurensning. 
 
Ved innkjøring til felt 1 og 2 har Oppegård kommune “renset opp” i gamle skilt og montert 
skilt Gatetun. Disse skiltene angir i henhold til Veitrafikkloven blant annet:  
-  at området er ment å fremme opphold og lek på steder hvor trafikk med kjøretøy har 
 begrenset omfang og hvor blanding av trafikk er på fotgjengernes premisser.  
-  at farten til biltrafikken skal reduseres sterkt (gangfart er styrets anbefaling). 
-  at det ikke skal forekomme gjennomgangstrafikk i området. 
 
Den merkede fotgjengerovergangen i Pauline Halls vei, ved innkjøringen til felt 1, ble 
fjernet i forbindelse med kommunens asfaltering på kommunal vei i 2013. Årsaken til 
dette er nye retningslinjer for oppmerking av gangfelt. Statistikk viser at mange ulykker 
skjer nettopp i oppmerkede gangfelt der få krysser veien. Dette fordi de gående tror de 
kan gå trygt samtidig som de kjørende sjeldent ser gående i feltet. Statens vegvesen har 
derfor begynt å fjerne enkelte gangfelt for derigjennom å bedre trafikksikkerheten. I 
denne forbindelse; lær opp barna til riktig observasjon før kryssing av veibane. 
 

 Lekeplasser 
Alle lekestativ i boligfeltet er nå oppgradert så nær som huskestativet nord i felt 2 hvor 
selve monteringsarbeidet av ny huske gjenstår. 
Det har blitt fylt på ny sand i alle sandkassene, inkludert ved Grendehuset. 
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 Snørydding og sandstrøing 
Det er fortsatt firma H. Fjellstad AS på Ski som måker våre 10 «private» stikkveier og 
parkeringsplasser ved behov. Mens brøytingen skjer i hht. avtalen uten oppfordring fra 
styret, er det den ansvarlige for uteområdene som ringer firmaet hver gang det bør strøs. 
De to første strøingene er innbakt i prisen for snøbrøytingen. Strøing ut over dette betaler 
vi ekstra for. Vi betaler også ekstra ved behov for oppfylling av våre seks kasser med 
strøsand som er plassert rundt i boligfeltet. 
 

 Felles oppslagstavle 
Ved ut/ innkjøringen til gul garasje finnes det en låst oppslagstavle hvor styret henger opp 
tidsaktuell informasjon. På tavlen kan også den enkelte beboer henge opp ulik 
informasjon. Ta kontakt med en i styret for utlån av nøkkel til tavlen ved behov. 
 

 FolloRen 
Beboere i rød garasjerekke, nr. 43-55, har gått sammen om en felles papirbeholder 
plassert på parkeringsplassen utenfor rød garasje. For dette krevde FolloRen en 
engangskostnad på kr. 100,- pr. boenhet for fjerning av gamle papirbeholdere og 
utlevering av nøkler til den nye fellesbeholderen. 
 

 Innbrudd 
Som en del kjenner til ble det gjennomført ett innbrudd i et av husene i 2014. 
Styrets generelle råd i den forbindelse er å holde dører og vinduer lukket og låst, og 
kanskje avtale med naboen som er bortreist, om å plassere litt søppel i søppelkassa, ta 
inn post, og gå opp noen spor ved snøfall mm. 
 

 Tagging 
På høsten i 2014 ble det gjennomført en del tagging på steinmurer, transformatorer ol. i 
boligfeltet vårt. Styrets råd er å melde slike saker til politiet. 
 

 Grave- og asfaltarbeider 
Høsten 2014 ble følgende grave- og asfaltarbeider utført: 
- Asfaltert parkeringsplasser (som planlagt kun deler ved gul garasje). 
- Følgende stikkveier: Nr. 26-28, nr. 27-35, nr. 57-59, nr. 70-80 og nr. 85-83. 
- Installert ny dreneringskum ved gul garasje. 
 
Etter at arbeidene ble ferdigstilt orienterte styret om saken i en avsluttende 
situasjonsrapport via e-post og på oppslagstavlen. 
 
Totalkostnaden for asfalteringen og installering av ny dreneringskum ble på kr. 322.360.-. 
inklusive mva. (dekker alle utførte arbeider innenfor grave- og asfaltarbeider). Summen 
er høyere enn rammen vedtatt på forrige årsmøte som var kr. 280.000.-. 
Etter styrets skjønn og vurdering har det vært fornuftig å ta en noe høyere kostnad nå 
mens arbeidene var igangsatt. Dette begrunnes hovedsakelig ved at ekstra 
kvadratmetere asfalt ved garasjene har gitt fem nye biloppstillingsplasser, og at det ble 
valgt å asfaltere også prioritet 3- områdene. En eventuell utsettelse og senere asfaltering 
av prioritet 3 områdene ville bli dyrere per kvadratmeter siden vi nå hadde maskinparken 
for både graving- og asfaltering tilgjengelig. Å skulle starte opp igjen med maskinparken 
om noen få år ville gitt oss en større ekstrautgift, som vi sparte ved å gjøre arbeidene nå. 
 
 
Ekstrarbeidene omfattet følgende: 
-  En utvidelse av antall kvadratmeter på alle de tre parkeringsplassene, noe som blant 
 annet ga oss fem nye oppstillingsplasser for privatbiler ved blå garasje, en bredere 
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 innkjøring i området/ svingen fra den kommunale veien og inn mot blå garasje og 
 derigjennom mindre vann i det området. I den forbindelse: For ett år siden ga 
 kommunen oss 4m3 med subus som ble lagt i denne svingen hvor vanndybden til 
 tider var svært farlig for små barn. Dette bedret forholdene noe. 
  Ved den nylig gjennomførte asfalteringen "spanderte" vi noen m2 for å minske 
  vanndybden i området til kommunen. Kommunen var nemlig ikke villige til å heve  
 asfalten på sitt område tilstrekkelig. I tillegg har vi fått et renere innkjøringsparti ved 
 den nye dreneringskummen ved gul garasje ved at det ble asfaltert en del ekstra 
 kvadratmetere der. 

 

-  Noen steder ble grus- og asfaltlaget noe tykkere enn først beregnet, spesielt inn mot 

 hus nr. 26-28 og inn mot hus nr. 83, hvor det begge steder ble gravd ned i grunnen 
 for å fjerne en del røtter og derigjennom hindre at asfalten ville sige ned da røttene 
 råtner. Inn mot hus nr. 83 ble det også lagt noe lenger inn med asfalt for å oppnå et 
 renere område på slutten av veien. 
 
-  Prioritet 3 områdene, veien mellom hus nr. 70-80 samt mellom hus nr. 27-35, ble 
 valgt asfaltert nå og ikke utsatt til en ny behandling med derpå ekstra utgifter som 
 beskrevet høyere opp i dette punktet. 
 
- Det er også blitt asfaltert noen kvadratmeter over betongterskelen og inn i blå og rød 
 garasje, og som i utgangspunktet ikke var tatt med i budsjettet, men som 
  entreprenøren på rent faglig grunnlag anbefalte at vi gjennomførte nå, hvilket vi også 
 gjorde for å fjerne dype hjulspor. 
 
 
Fremtiden: 
- Oppmerking av parkeringsplasser: 
 Det er en kjent sak at de aller fleste er flinke til å parkere innenfor oppmerkede felt på 
 parkeringsplasser. Ved en slik oppmerking også her i boligfeltet vårt kan vi få plass til, 
 kanskje en til to ekstra biler på hver av de tre parkeringsplassene våre. 
 Se vedlegg “Oppmerking av parkeringsplasser” for styrets forslag til løsning.  
 
- Dreneringskum ved innkjøringen til nr. 83-81, rett nord for nr. 85: 
 Dette var oppe som en diskusjon med blant annet entreprenøren. Asfaltkanten ble 
 imidlertid lagt relativt høyt her pluss at det er en viss drenering i grunnen, noe som til 
 sammen gjør at vannet i liten grad vil renne over og videre nedover. Viser det seg 
 imidlertid at det vil bli behov for en dreneringskum i denne delen av boligfeltet, så 
 kjenner vi til at prosjektet vil koste i underkant av kr. 6.000.- i 2014- kroner. 
 
 
Konklusjon grave- og asfaltarbeider 
Om vi ser to ting i sammenheng, nemlig at Oppegård kommune asfalterte den 
kommunale veien gjennom boligfeltet vårt i felt 2 i 2013, og de nylig 
gjennomførte grave- og asfaltarbeidene, vil styret påstå at vi har fått en betydelig 
oppgradering av fellesområdene våre som vi vil ha glede av i mange år fremover.  
I tillegg har vi blant annet fått fem sårt tiltrengte oppstillingsplasser for privatbiler og en 
rimelig god drenering. 
Asfaltering på den kommunale veien i felt 1, som ikke ble gjennomført samtidig med 
tilsvarende asfaltering i felt 2, har vi allerede anmodet Oppegård kommune om å ta med 
på lista deres for asfaltering i 2015. Svaret fra kommunen er at de av økonomiske 
grunner sannsynligvis ikke kan prioritere dette oppdraget i 2015 heller. 
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OPPDRAG FOR 2015 
 

Styret har foreløpig følgende punkter for mulige oppdrag for kommende periode: 

1) Oppmerking av parkeringsplasser? 
2) Reasfaltering på kommunal vei i felt 1. 

Følge opp anmodningen fra styret, til Oppegård kommune, om å asfaltere den 
gjenstående delen av kommunal vei gjennom felt 1. 

3) Få vurdert det elektrisk anlegget i garasjene med tanke på lading av flere elbiler. 
4) Enkel beplantning i felt 1 og 2, der hvor planter og busker dør ut, etter beboernes 

ønske. 
5) Vurdere forsikring av vann- og avløpsnettet (nettet som er interesselagets eie/ansvar).  
6) Oppgradering av dekket på idrettsbanen ved Grendehuset?.  

I dag er dette en kommunal bane som etterhvert gror til med gress inn fra sidene. 
Styret har tatt opp med Oppegård kommune om de kan påta seg en oppgradering av 
banen som brukes, ikke bare av våre beboere men også beboere fra andre 
interesselag. Svar foreligger ikke fra kommunen på tross av purring. Kanskje det er like 
bra at banen etter hvert gror til med gress for deretter å bli klippet? 

7) Forberede bytte av motor til garasjeport blå garasje? 
8) Mulig oppgradering av tilbud via kabelnettet (Canal Digital har i praksis monopol i vårt 

område). 
9) Rengjøring/spyling av garasjer (sist utført i 2013, neste gang i 2016?) 

 
 

 

Kolbotn, 08. februar 2015 

 

Terje Lundsten  Kaare Granå          Joachim K. Johannessen    Bård B. Hauge 

(sign.)    (sign.)           (sign.)       (sign.) 



Budsjett 2015 Regnskap 2014 Budsjett 2014 Regnskap 2012 Regnskap 2011

Regnskap 

2010

Regnskap 

2009

Regnskap 

2008

Regnskap 

2007

Regnskap 

2006

Regnskap 

2005

Inntekt

Årsavgift 436 500                430 096 445 000 453 394 440 000 325 539 320 000 320 000 240000 240000 240 000

Garasjestrøm -                       3 126 0 1 744 2603 2519 3 623

Renteinntekter og andre innt. 2 500                    3 696 2 000 877 262 2 303 1 241 4 963 533 364 224

Sum inntekter 439 000                433 792 447 000 454 271 440 262 330 968 321 241 326 707 243136 242883 243 847

Kostnader

Garasjestrøm 18 000                  17 379 17 000 10 085 19 853 18 146 12 683 12 067 17251 20413 14 720

Forsikring/vedlikehold garasje 45 000                  42 804 35 000 20 397 27 006 60 929 31 496 65 896 14584 43203 37 280

Snørydding/sand 25 000                  27 667 50 000 49 635 0 42 978 24 548 16 496 18649 15223 16 999

Kabel-TV                              248 000                240 660 225 000 212 580 190 140 122 970 179 700 208 950 109440 106668 104 577

Vedlikehold fellesareale        50 000                  378 484 70 000 75 567 59 675 16 321 20 202 20 352 15329 26466 25 800

Tilskudd Grendehuset         8 000                    8 000 8 000 8 000 0 0 0 12 029 65924 50345 6 031

Styremiddag 5 000                    6 250 5 000 5 000 5 000 5 000 4 900 3 300 3991 3549 4 251

Bankkostnader 200                      155 250 655 115 102 118 70 88 94 41

Diverse utgifter 15 000                  15 037 10 000 9 557 5 562 11 020 13 181 11 598 10880 2671 14 909

Sum kostnader 414 200                736 435 420 250 391 494 307 351 277 465 286 828 350 758 256137 268631 224 606

Resultat 24 800                  -302 643 26 750 62 776 132 911 53 503 34 413 -24051 -13002 -25748 19 240

BALANSE

Bank pr. 01.01. 104 515 407 158 407 158 282 521 154 462 100 959 66 546 90 597 103 599 129 347 110 106

Årets resultat 24 800                  -302 643 26 750 62 776 132 911 53 503 34 413 -24 051 -13002 -25748 19 240

Bank pr. 31.12. 129 315                104 515 433 908 345 297 287 373 154 462 100 959 66 546 90598 103599 129 347

Kontanter 31.12. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EK pr 31.12. 129 315                104 515 433 908 345 297 287 373 154 462 100 959 66 546 90597 103599 129 347

Budsjett og regnskap 2014
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EIERFORHOLD VANN- OG AVLØPSNETTET 

 

I 2006-2007 tok daværende styre opp eierforholdet til vann- og avløpsnettet vårt i Pauline 

Halls vei med kommunen. Det ble her avklart at kommunen kun eier hovedledningene, mens 

resten er privat eid av interesselaget/beboere. Dette eierforholdet har blitt bekreftet fra 

kommunen også nå. Nærmere informasjon finnes på hjemmesiden. 

Imidlertid er ikke eierforholdet mellom interesselaget og den enkelte husrekke/huseier 

tidligere formelt avklart. 

Med tanke på framtidige behov for vedlikehold, reparasjoner, forsikring etc av ledningsnettet  

ønsker styret nå å få formelt avklart eierfoldet mellom interesselaget og den enkelte 

husrekke/huseier. 

 

Styrets forslag til deling av eierforholdet, se vedlagte skisser: 

1) Interesselagets ansvar:  

Spredernettet fra kommunalt nett til den enkelte husrekke sin kum.  

Dvs kum nr.: 5090/5091, 5153/5154, 5175/5176, 16238, 16244 og 16291. 

(Kummer fra kommunalt nett eies av kommunen, mens innlegget til det private nettet har 

interesselaget ansvaret for.) 

2) Den enkelte husrekkes/huseiers ansvar:  

Stikkledning fra og med den enkelte husrekke sin kum (inkludert ventil/stoppekran) og 

inn i bolig.  

 

For rekkehusene over garasjene:  

Nr. 11-19: Felles ansvar fra avgreiningspunktet på fellesledningen og inn i bygningen.  

Nr. 43-55 og nr. 109-121: Felles ansvar fra avgreiningspunktet på kommunal 

hovedledning og inn i bygningene. 
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OPPMERKING AV PARKERINGSPLASSER 
 
Det er en kjent sak at de aller fleste er flinke til å parkere innenfor oppmerkede felt på 
parkeringsplasser. Ved en slik oppmerking også her i boligfeltet vårt kan vi få plass til, 
kanskje en til to ekstra biler på hver av de tre parkeringsplassene våre.  
 
Ved blå og rød garasje kan parkeringslommene merkes helt opp (anslagsvis 17 plasser 
ved blå og 14 plasser ved rød garasje), mens det ved gul garasje kun er aktuelt å merke 
plassene ved asfaltkantene på begge sider (ca 15 plasser).  
 
 
Styret har tre forslag til løsning: 
 
1)  Profesjonelt merke opp alle oppstillingsplassene for privatbiler med plastisk maling 
 av en slik type som brukes på fotgjengerfelt, kommunale parkeringsplasser ol. 
 En slik oppmaling vil vare i mange år. Innhentet pris for dette er ca kr. 900.- per hel 
    plass angitt i 2014-kroner, dvs. ca kr. 30.000.- totalt. 
 
2)  Selv gjøre jobben gjennom å leie/kjøpe en rimelig merkemaskin og bruke hvit 
 spraylakk som kjøres ut. Innhentet pris for kjøp av maskin inkludert tilstrekkelig  
 spraylakk for førstegangsoppmerking er ca kr. 5.000,-.  
 En slik oppmaling må vi regne med å måtte gjenta kanskje hvert 5. år, til en 
 kostnad på ca 4-5.000,- pr. gang.  
 
3)  Ikke foreta noen form for oppmaling og derigjennom spare de pengene, samt håpe at 
 folk parkerer "disiplinert." 
 
 
Styrets anbefaling: Alternativ 1.  
Dette gir en "varig" og profesjonelt utført oppmerking, men koster selvsagt noe mer enn 
om vi gjør jobben selv- en jobb som vil kreve en remerking, kanskje hvert 5. år. 
 



VESTRE INGIERÅSEN VELFORENING
GRENDEHUSET 2014 / kto. 1614.27.62521 DnBNOR

SALDO 31.12.2013 37743,65

UTGIFTER dato ut tall for 2013

21.jan 434,81
26.feb 412,98

26.mar 411,03
28.apr 348,08
19.mai 72,56

01.jul 225,88
28.jul 183,59

27.aug 165,48
26.sep 183,46
27.okt 202,48
01.des 166,89
29.des 190,93

HAFSLUND 2998,17 -2998,17 3546,63

28.feb 849,54
31.mar 697,96
05.jun -34,05
31.jul 211,86

02.okt 383,99
15.des 447,58

NORGESENERGI 2556,88 -2556,88 3356,99

If forsikring 01.okt 5474 -5474 5229

20.jan 100
20.mar -208
20.jun 781

01.sep 781
01.des 781

KOMMUNALE AVGIFTER 2235 -2235 4759

Rørleggerarbeid 13.02.14 5181
Utlegg husholdningsartikler 09.08.14 533,5
Utlegg maurmiddel 03.09.14 558
VEDLIKEHOLD 6272,5 -6272,5

INNTEKTER dato inn

BANK OG GEBYRER 37,74 37,74

UTLEIE 20 stk. 6000 6000 8000

Pauline Halls vei / 80b 09.des 8000
Fartein Valens vei G3 / 58b 12.mai 5000
Fartein Valens vei G3 / 58b 12.mai bet. 2013 5000
Klaus Egges vei / 27b 10.des 2700
INNBET. INTERESSELAG 20700 20700 18400

SALDO 31.12.2014 44944,84
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