ORDINÆRT ÅRSMØTE
INTERESSELAGET PAULINE HALLS VEI
STED: Vestre Ingieråsen Grendehus
TID: Tirsdag 28. februar 2017 kl. 19.00
DAGSORDEN:
1)

Åpning, godkjennelser og valg
a)

Åpning

b) Godkjenning av innkallelse og dagsorden
c) Valg av referent og protokollførere
2) Styrets årsberetning for 2016
3) Godkjennelse av regnskap for 2016 og budsjett for 2017
4) Ansvarsfrihet for avgående styre
5) Grendehuset - årsberetning og informasjon (hvis dette er klart)
6) Revisor for styret
7) Styremedlemmer 2017-2018 (valg av to nye medlemmer)
8) Innkomne forslag fra beboere
a) Flagging og eventuelle flaggansvarlig
b) Juletre i parken og eventuelle ansvarlige
c) Kjøring og parkering i boligområdet – finnes det unntak fra reglene
9) Forslag fra styret
a) Alternative løsninger for å lade el-/hybridbiler
10) Eventuelt
Har du/dere ikke anledning til å delta, kan fullmakt gis til en i styret eller en
annen beboer som skal delta.
Med vennlig hilsen
Styret
Robert Pettersson

Ingar Narvhus

Espen D. Skau

Ildrid Myrseth

INTERESSELAGET PAULINE HALLS VEI
STYRETS ÅRSBERETNING 2016
STYRETS SAMMENSETNING
Ingar Narvhus

styreleder

ett år igjen (valgt i 2016)

Ildrid Myrseth

styremedlem (uteområder)

ett år igjen (valgt i 2016)

Robert Pettersson

styremedlem (garasjer)

trer ut (valgt fra 1. juli 2015)

Espen Dyring Skau

kasserer

trer ut (valgt i 2015)

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 2016 OG BUDSJETT 2017
Interesselaget Pauline Halls vei
Kommentarer til årsregnskap 2016:
2016 (regnskap):
Pr. 31.12.2016 hadde Interesselaget Pauline Halls vei kr. 301.047,- på bok.
Regnskapet for 2016 viser et reelt overskudd på kr. 117.670,- (mot budsjettert kr. 28.050,-). Den
positive differansen på kr. 89.620,- skyldes primært:
a) Ca. kr 80.000,- i lavere utgifter til vedlikehold av fellesarealene enn budsjettert. Beløpet består av kr
20.000,- i lavere forbruk enn budsjettert, samt kr. 30.000,- til bytte av sikringsskap i 3 x garasjer og kr.
30.000,- til innkjøp av nytt lekestativ. Innkjøp av nye sikringsskap og nytt lekestativ er ikke foretatt i
2016.
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b) Noe lavere utgifter til garasjestrøm og diverse-posten enn budsjettert.
Kommentarer til postene:
a) Årsavgift inkl. garasjestrøm:
Totalt innbetalt fra beboere kr. 436.700,- , herav kr. 415.500,- (årsavgift) og kr. 21.700,(garasjestrøm).
b) Garasjestrøm:
Den positive differansen på kr. 5.000,- regnskap vs. budsjett skyldes lavere kwh pris. enn budsjettert.
Gjennomsnittlig kwh pris for 2016 ble ca kr. 1,- (inkl strøm og nettleie). Det anbefales at
Interesselagets gjeldende kwh sats i 2017 justeres ned fra kr. 1,50,- til kr. 1,00,-.
2017 (budsjett)
I 2017 er det budsjettert med underskudd kr 18.760,-.
Årsaken er økning i Canal Digital grunnpakke (TVN og TV2), oppgradering av nye sikringsskap i
garasjer og innkjøp av nytt lekestativ.
a) Årsavgift
Inkl. 76 boenheter a kr 5.500,- + 4 boenheter a kr 2.000,- (styremedlemmer).
b) Canal Digital:
Forventet prisøkning for 2017 er kr. 38.400,- (kr. 480,- pr boenhet).
Fra 01.01.2017 øker prisen for Canal Digital grunnpakke med kr. 30,- pr. boenhet.
Fra 01.07.2017 øker prisen med ytterligere (max) kr. 20,- pr. boenhet.
Forfall 15.02.2017: kr. 104.730,-. (ifjor 90.330,-)
Forfall 01.07.2017: kr. 114.330,- (ifjor 90.330,-)
Total sum 2017

219.060,- (ifjor 180.660,-)

Total prisøkning 2017
Total prisøkning pr enhet

38.400,- (diff mellom 219.060,- og 180.660,-).
480,- (38400,-/80 stk = 480,- pr stk)

Årsregnskapet er revidert og godkjent av
Morten Rivelsrud (sign)
Pauline Halls vei 68
(for styret i Pauline Halls vei):
Espen Dyring Skau
styremedlem – kasserer / Pauline Halls vei 45
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Budsjett 2017 og regnskap 2016 - Interesselaget Pauline Halls vei
Budsjett 2017 Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Budsjett 2015 Regnskap 2014

Inntekt
Årsavgift

426 000

415 000

426 000

431 500

436 500

Garasjestrøm

-

21 700

15 000

11 953

-

Renteinntekter og andre innt. 2 500

218

2 500

2 969

2 500

3 696

Sum inntekter

428 500

436 918

443 500

446 422

439 000

433 792

430 096

Kostnader
Garasjestrøm

20 000

19 968

25 000

21 219

18 000

17 379

Forsikring/vedlikehold garasje 45 000
Snørydding/sand
30 000

45 109
26 508

45 000
30 000

41 370
25 798

45 000
25 000

42 804
27 667

Kabel-TV

219 060

180 660

181 000

208 140

248 000

240 660

Vedlikehold fellesareale

110 000

30 329

110 000

50 809

50 000

378 484

Tilskudd Grendehuset

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

Styremiddag
Bankkostnader

5 000
200

6 250
176

6 250
200

7 500
145

5 000
200

6 250
155

Diverse utgifter

10 000

2 247

10 000

4 580

15 000

15 037

Sum kostnader

447 260

319 248

415 450

367 560

414 200

736 435

Resultat

(18 760)

117 670

28 050

78 862

24 800

-302 643

301 047

183 377

183 377

104 515

104 515

407 158

Bank pr. 31.12

(18 760)
282 287

117 670
301 047

28 050
211 427

78 862
183 377

24 800
129 315

-302 643
104 515

Kontanter 31.12

0

0

0

0

0

0

EK pr 31.12

282 287

301 047

211 427

183 377

129 315

104 515

BALANSE

Bank pr. 01.01.
Årets resultat
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GARASJEANLEGGENE
Under er det priset oppgradering av el-anlegget i garasjene. Med denne oppgraderingen får
vi sirka 30-40 plasser totalt à 10A. Med en splitt-løsning så burde det være lademulighet for
alle.
(dette må vurderes mer nøyaktig etter generalforsamling)
Tanken med disse tallene er å estimere en kostnad for oppgraderingen som det kan
stemmes på i årsmøte. Dette vil bli gjennomgått på møte.
For at styret skal fortsette med dette arbeidet så ser vi for oss to realistiske alternativer:
1) Årsmøte vedtar at vi i første omgang vedtar en løsning med å utnytte kapasiteten til
eksisterende trafo, nye kabler inn til sikringsskap, spredenett i garasjene, 30 til 40
ladeplasser etc. estimert til 5 til 600 000,- for interesselaget.
2) Årsmøte vedtar en løsning med ”smartsystem” som gir 6 til 10 plasser i hver garasje
hvor vi benytter eksisterende kabler fra trafo. Denne løsningen er estimert til
260 000,- for interesselaget.

Vi har i denne omgang valgt å ikke ta med en total løsning som gir kapasitet til 80
ladeplasser med tilhørende utbytte av trafo, nye kabler inn til sikringsskapene, nye
sikringsskap, spredenett i garasjene etc. estimert grovt til 1,5 til 2 mill for interesselaget.
For alle løsninger tilkommer egen ladeboks/smartboks og strømmåler som må betales av
den enkelte beboer. Estimert til 15 til 20 000,-

Prisestimat med kapasitet på ca. 35kW i hver garasje - Storm Elektro 8 – 14
plasser/garasje
1. Arbeide fra Storm Elektro, se spesifikasjon under.
2. Ny stikkledning fra trafo til garasjeanleggene inkl. graving og
etablering.
Totalt inkl. mva.
3. Etablering av ladeboks og kabling

ca. 213 830,312 500,ca. 526 330,15 365,-
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1. Tilbud fra Storm Elektro

2. Stikkledning fra Hafslund ca 37 500,- pr. garasje.
Graving og føring av ledning fra Trafo til garasjeanleggene ca 200 000,-. (pris fra
Nettpartner)
Disse er prisoverslag og kan variere

3. Ladeboks med arbeide og kabling. Bekostes av
beboere.

Alternativt tilbud fra Helseth elektro:
Dette ser veldig bra ut og er litt mer fremtidsrettet en de andre løsningene vi sett på.
Dette er et smartsystem som fordeler tilgjengelig strøm.
Dette system gir med dagens kapasitet mulighet til ca 6-10 plasser pr garasje.
Denne løsning er i tillegg fremtidsrettet og har vi behov for flere plasser så er det bare
kapasiteten fra Trafo vi trenger oppgradere:
Tilbudet:

Side 5 av 10

For Sameiet
Pristilbud inklusiv merverdiavgift kr. 260.469,For beboer
ZapCharger inklusiv merverdiavgift Kabel over 2m fra koblingsboks kr. 16.750,ZapCharger inklusiv merverdiavgift Ettermontering: kr. 19.719,- pluss kr. 250,-/m for kabel ut
over 2 meter
Montering av ZapCharger, underside, ca. 1.20m over bakkenivå. Kabelstrekk fra
koblingsboks ca. 2m.
Leveringsbestemmelser:
 Leveringstid: Etter fremdriftsplan
 Betalingsbetingelser: 10 dager
 Pristilbudets gyldighet: 90 dager
 Vi forbeholder oss retten til a-konto fakturering
 Vi forventer normal fremdrift i henhold til fremdriftsplan. Blir det forlangt forsert
fremdrift, eller mindre rasjonell fremdrift, må vi betinge oss tillegg for dette.
 Garasjeanlegget og bod må være fri for biler og ryddet.
 Det kan ikke henge ting på vegg der trasé for kabel, eller der montering for
ZapCharger er tiltenkt.
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Garasjeporter
Har fått reparert skade på garasjedør på gul garasje. Denne var påkjørt fra innsiden. Vi
oppfordrer alle til å melde fra hvis de skader dørene. Ta da eventuelle skader på egen
forsikring. Styret anmoder alle om å utvise forsiktighet ved inn-/utkjøring gjennom
garasjeportene.

GRENDEHUSET
Til info:
Line Foss Hals (leder, PHv nr. 68), Elisabeth K. Staring (PHv nr. 66), Anneli Pellerud (FVv nr.
84) og fra Klaus Egges vei vil en fra deres styre rullere på å være med.
Line og Elisabeth har nøkkelansvaret, og en av disse skal kontaktes ved leie.
Komiteen vil ta ansvaret for den daglige driften inkludert utleie, nøkkelutlevering, innkjøp av
forbruksartikler etc. De vil også vurdere nødvendig større vedlikehold både utvendig og
innvendig. Planlegging og gjennomføring vil i første rekke bli utført i samarbeid med styret i
interesselaget Pauline Halls vei, og etter behov med de to andre styrene.

UTEOMRÅDENE
I 2016 er det som tidligere år arbeidet en del for å holde uteområdene våre i orden.
Nedenfor er det tatt med enkelte orienteringer som er en selvfølge for de som har bodd i
boligfeltet en tid. Imidlertid, siden vi det siste året har fått enkelte nye naboer er det naturlig
at styret gjentar disse sakene her.


Dugnader
Det er til sammen gjennomført to dugnader, en vår og en høst. Et antall det anbefales blir
videreført. Det er 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 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. Jord kan
imidlertid kastes over de gamle avfallsplassene. 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.



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.



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 kun er tillatt å parkere 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 i 2014 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.



Brunskogsnegler
Det har vært en sommersesong preget av et stort antall brunskogsnegler.
Styret informerte beboere om mulige tiltak som kunne minimere problemet. I tillegg ble
det organiserte en felles aksjon i juni hvor Nemaslug ble plassert ut i våre fellesområder.
Neste sommersesong anbefales det at flere fellestiltak gjennomføres. Eventuell
spredning av Nemaslug bør skje tidlig om våren eller sent om høsten.



Felles oppslagstavle
På veggen 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.

OPPDRAG FOR 2017
Styret har foreløpig følgende punkter for mulige oppdrag kommende periode:
1) Gjennomføre den eventuelle valgte løsningen for mulig oppgradering av det elektrisk
anlegget i garasjene med tanke på lading av el-/hybridbiler.
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2) Vurdere felles tiltak mot brunskogsnegler, mest effektivt tidlig om våren eller sent på
høsten.
3) Vurdere forsikring av vann- og avløpsnettet (nettet som er interesselagets eie/ansvar).
4) Følge opp anmodningen fra styret, til Oppegård kommune, om å asfaltere den
gjenstående delen av kommunal vei gjennom felt 1.
5) Vurdere 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. Svar foreligger ikke fra kommunen på tross av to purringer.

Kolbotn, 10. februar 2017

Robert Pettersson

Ingar Narvhus

(sign.)

(sign.)

Espen D. Skau
(sign.)

Ildrid Myrseth
(sign.)
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