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Agenda

• Konstituering
• Årsrapport 2018
• Årsregnskap 2018
• Godtgjørelse  til styret
• Budsjett 2019
• Saker til behandling
• Valg

• Helle Cecile Østbye
• Anne Bråthen
• Sebastian H.Mathisen



Budsjett 2019
2018 2018 2019

RESULTAT NOTE REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT

Inntekter 2 3 459 786 3 450 000 3 567 959

Leieinntekter vaktmesterleilighet 96 000 120 000 144 000

Enøk-tilskudd 0 0 0

SUM DRIFTSINNTEKTER 3 555 786 3 570 000 3 711 959

Lønn og styrehonorar 3 171 664 170 000 170 000

Revisjon 4 14 450 15 000 15 000

Forretningsførsel 147 834 149 000 155 000

Drift - vedlikehold 5 733 482 600 000 500 000

Vedlikehold bygg 1 200 000

Vaktmester/snøbrøyting 157 468 160 000 160 000

Kabel-tv/bredbånd 348 667 380 000 350 000

Forsikring 299 356 270 000 300 000

Kommunale avgifter 426 059 410 000 460 000

Energi/fyring 6 1 030 234 1 050 000 1 050 000

Andre driftskostnader 7 27 271 65 000 40 000

SUM DRIFTSKOSTNADER 3 356 484 3 269 000 4 400 000

DRIFTSRESULTAT 199 302 301 000 -688 041

Renteinntekter 2 561 0 0

Kundeutbytte Gjensidige 40 318 38 000 41 000

Rentekostnader -215 171 -212 690 -199 687

SUM FINANSPOSTER -172 292 -174 690 -158 687

ÅRETS RESULTAT 27 010 126 310 -846 728

Korrigert for 5% økt husleie 
6 mnd (87.023). 

Vedlikehold bygg er estimert på 
grunnlag av mottatte tilbud

I løpet av 2019 vil det være nødvending
med ytterligere låneopptak. Langsiktig
gjeld er pt 5,7 Mkr. Fremtidig behov vil
medføre en dobling til ca 12 Mkr. Styret 
vil fremlegge egen sak når behov oppstår



Eiermøte april
2019

Langaardløkken boligsameie



Gårdene våre 
behøver 
omsorg

• Tilstandsrapport og vedlikeholdsplan: 
Bygningsvernhuset AS

• Rådgiving, kvalitetssikring og byggeledelse: WSP 
Norge AS

• Samarbeide med Murbyen Oslo og Byantikvaren



Bygningene

• Bygningene er overordnet sett i god stand, med 
unntak av balkonger og verandaer 

• Imidlertid har bygningene enkelte begynnende 
skader og svakheter som er viktige å utbedre for 
å unngå større følgeskader. 

• Bærende innervegger kjeller, gulv på grunn 
kjeller, takrenner og nedløp og utvendige 
trapper.

• Videre bør murverk bærende yttervegger, 
taktekning og rammer for glasstak/overlys 
undersøkes og/eller utbedres som beskrevet.

• Øvrige tiltak er i hovedsak av estetisk karakter. 



Balkonger og 
verandaer

• Balkonger og verandaer har svært varierende tilstand, og har 
behov for ulike typer tiltak. 

• 37 balkonger/verandaer har TG 1 (og én veranda er nybygd, TG 0), 
og trenger kun enkelt, forebyggende vedlikehold (tiltaksgruppe 1, 
samt noe pussarbeid på den nybygde). 

• 18 balkonger/verandaer har TG 2, og trenger middels tiltak, som 
innebærer korrosjonsbehandling (tiltaksgruppe 2) og/eller mindre 
murreparasjoner (tiltaksgruppe 4

• 13 balkonger/verandaer har TG 3, og trenger omfattende tiltak. 
Dette innebærer riving og støping av nye balkongdekker 
(tiltaksgruppe 3), eller mer omfattende murarbeid (tiltaksgruppe 
4). 

• Ett av verandadekkene (L20-G-Ø-2) har såpass langt utviklede 
skader at det er en viss risiko for at betongbiter kan falle ned på 
undersiden. Det bør derfor vurderes å begrense bruken, eller 
montere nett som sikringstiltak inntil verandaen utbedres. 
Undersidene av andre dekker må holdes under oppsikt, for å 
fange opp eventuell skadeutvikling som øker risiko for at deler 
kan løsne.



Diffusjonstett maling











Aktiviteter 
2019/20 

vedlikehold

• Utbedring av balkonger og fasade 
Løvenskioldsgate 20

• Utbedring av drenering Briskebyveien 84 
grunnet fukt i kjeller 

• Rens av varmeanlegget samt tilstandskontroll 
Skifte/reparere defekte kjellervinduer

• Reparere utvendige trapper (mindre skader)

• Reparere/skifte gang/kjøreporter (er bestilt)

• Vedlikehold og utvikling av grøntarealer

• EL Kontroll

• Kontroll av varmemålere (Ista)



Aktiviteter 
2020/25 

vedlikehold

• Fullføre vedlikeholdsplan

• Utbedring av balkonger og fasade alle gårder

• Avløp og membran Løvenskioldsgate 22

• Reparere trapp i hage og støttemur

• Oppussing av sykkelstall

• Forebyggende vedlikehold



Finansiering

• Oppussing vil koste 

• Løvenskioldsgate 20 er estimert til ca 900.000,-
(usikkert mht eventuelle skader i tak)

• Må øke fellesgjelden i løpet av 2019. 

• Styret vil fremlegge egen sak på ekstraordinært 
årsmøte så snart som mulig etter sommeren. 

• Per i dag estimeres behovet til mellom 5 og 6 
millioner noe som motsvarer en dobling av 
fellesgjelden



Andre tiltak

• Det er gjennomført søknads eller meldepliktige 
tiltak i sameiet som for eksempel flytting av 
våtrom/avløp som ikke er omsøkt og ikke i 
henhold til forskrift

• Skader som oppstår som følge av slike tiltak 
dekkes ikke av sameiets forsikring

• Disse må rettes av eiere, styret vil følge opp 
direkte



Rammeavtale 
vinduer og 

markiser

• Vinduer: Smølavinduet 
• Bytte av vinduer er søknadspliktig tiltak og i følge 

byantikvaren skal de være lik med originale i form og 
funksjon. Styret vil koordinere kjøp dersom det er 
interesse for det, da får vi også best pris (Med 
økende energikostnader lønner det seg fort å skifte)

• Markiser: Avtale kommer
• Legges ut på hjemmesiden når klar



Brannvern

• Brannsikring er viktig i gamle bygårder, spesielt i 
gårder som våre som ikke har støpte 
etasjeskiller, og gamle tørre loft

• Det er eiers plikt å sikre egen leilighet mht
slukke og varsleutstyr og å sikre at alle beboere 
er kjent med rutiner brann, oppmøteplass osv.

• Trappene er eneste rømningsvei, de skal holdes 
ryddige og fri fra gjenstander til enhver tid.



Bølgen&Støy

• Hva kan vi gjøre?

• Dokumentere
• Ta bilder/video
• Noter tidspunkt
• Noter hendelser
• Ring Politiet 02800 og meld uønsket adferd for 

eksempel når gjestene bruker plenen som toalett

• Det er ikke bare støy vi kan klage på
• Farlige trafikksituasjoner (drosjer mm)
• Berusede personer
• Drikking på offentlig plass
• Mistanke om bruk/omsetting av droger 
• Osv

• Meld fra til styreleder



Ny grillplass?



Sykkelparkering?





Dugnad

• 7de mai kl 18 - ?

• Vanlige oppgaver, 
• Plante blomster

• Fjerne gress mellom heller på uteplass

• Fjerne hensatte sykler

• Montere nye sykkelstativ

• Montere grill

• Container fra 7 mai tom 10 mai

• Brus, Pizza, Pølser



Arkitekt 
Kr. Lange

Byggmester Karl W Johnsen

• Ferdigstilt 1930

• Boligflate totalt 7.130 M²

• Total byggekostnad 1.450.000 .. Dvs 203,- pr. M²

• Sist omsatt … 86.949,- pr. M²


