Til aksjonærer og beboere i Tveteråsen Eiendom as
Velkommen til Generalforsamling og årsmøte i selskapet for driftsåret 2017

Tid : Onsdag 21. mars klokken 1900
Sted : Bøler klubbhus på Haraløkka 2. etg.
Til behandling foreligger:
• Godkjenning av innkalling
• Valg av møteleder
• Valg av 2 representanter til å underskrive protokoll sammen med møteleder
• Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap
• Godkjenning av styrets honorar
• Godkjenning av revisors honorar
• Orientering om budsjett 2018
• Innmeldte saker
• Valg av styre
• Valg av valgkomite
		
Forslag fra styret, valget tas blant de fremmøtte.
Aksjonærer som ikke selv møter, kan møte med fullmektig, disse må ha skriftlig datert
fullmakt.
Kopi av årsregnskap, revisors beretning, budsjett og valgkomiteens forslag er vedlagt
sammen med styrets årsrapport med nyttig informasjon.
Tveteråsen den 20. februar 2018
Styret i Tveteråsen Eiendom as
• Innmeldte saker:
Sak fra Linda Milford, Olav Nygards veg 71, Fjerning av gjerde i svingen ved innkjøringen til
området, Mikkel Revs vei.
Gjerdet i hovedveien v / Mikkel Revs vei fører til at denne veien blir smal ved brøyting og fortauet brukes av
biler. Dette medfører farlige situasjoner. Foreslår at gjerdet fjernes.
Forslag til avstemming: Gjerdet tas ned og erstattes ikke med nytt.

Sak fra Stig Opstad, Olav Nygards veg 88,
Jeg foreslår at vi etablere bommer på innkjøringene til Tveteråsen. Jeg synes
at i perioder er det for mye bilkjøring på veiene på området og jeg ønsker at
dette skal begrenses. Bommene vil også sende et signal til bilfører at dette er
et område hvor barn leker og at man må kjøre varsomt. Jeg forstår at etablering
av bommer ikke vil fjerne all bilkjøring, og det er heller ikke hensikten.
Bommene bør være korte slik at de ikke er i veien for de som sykler eller triller
barnevogn, men lange nok til at de som kjører bil må gå ut av bilen for å åpne
bommen. Bommene bør være automatiske og uten nøkler, slik at de enkelt kan
åpnes. Bommene bør settes opp på alle veier som grenser mot bilvei. Estimert kostnad for 6 bommer kr 350 000,Forslag til avstemming: Det etableres selvlukkende bommer på alle interne veier på Tveteråsen som grenser
mot bilvei.
Sak fra Erik Halvorsen, Olav Nygards veg 86, Forslag om etablering av infrastruktur og strømuttak for ladning i
garasjehus

Oslo kommune arbeider kontinuerlig for å få ned forurensing fra biltrafikk i Oslo. En av virkemidlene er å gjøre
det stadig dyrere å kjøre biler med diesel og bensin. Har du en bil som drives av strøm eller hydrogen vil det være
svært gunstig. Hva byrådet vil bestemme seg for er avhengig av den parlamentariske sammensetning og politiske
strømninger. Det som er helt sikkert, er at det nåværende byrådet vil fortsette å sette opp prisen på passering i
bommer samt innføre flere bommer. Oslo Kommune gir tilskudd til etablering av infrastruktur på 20% opptil 1
million kroner. For å få dette tilskuddet må vi legge fra tall på anleggsomkostninger fra et firma og det må foreligge
et generalforsamlingsvedtak. Når dette foreligger får vi et tilsagn om tilskudd. Tallene på hva et slikt prosjekt vil
koste har vi fra sist det ble utredet. Disse tallene kan brukes for at generalforsamlingen kan fatte et vedtak. Estimert
til kr 3 500 000,-, hvor vi kan få 20 % refundert. Kostnadene vil innbefatte oppgradering av transformator og
kabling til hver garasjeplass. Hver garasjeplass må betale for sitt strømuttak med måler, estimert til kr 15 000,Forslag til avstemming: Generalforsamlingen gir Styret fullmakt til straks å starte arbeidet med
infrastruktur til ladestasjoner til samtlige garasjeplasser i garasjehuset.
Sak fra Karin og Torgeir Røst, Olav Nygards veg 81,
Belysningen av våre interne veier på Tveteråsen krever en oppgradering etter mange år uten forbedringer.
Belysningen har, så vidt vi har erfart, ikke vært forbedret/utviklet siden området ble utbygget på slutten av 60-tallet.
Flere deler av vårt svært gode bofellesskap har en utebelysning som ikke tilfredsstiller dagens krav til sikker og
god belysning på kvelds- og nattetider, spesielt i den mørke årstiden. Vi har forståelse for at dette vil kunne bli en
økonomisk krevende oppgave, men de tekniske og økonomiske konsekvensene av en oppgradering bør nå utredes
nærmere – spesielt i den gode økonomiske situasjonen Tveteråsen Eiendom befinner seg i per nå.
Forslag til avstemming: Generalforsamlingen ber styret nedsette en arbeidsgruppe med mandat, innenfor en
ramme på kr 1 000 000,-, å utbedre og oppgradere dagens belysning av de interne veiene på Tveteråsen.
Sak fra Linda Norvard, Olav Nygards veg 214 B
Jeg ber om at installeringen av 3 metalltrapper i fellesområdene sensommeren 2017 skal tas opp i den hensikt å få
endret avgjørelsen i generalforsamlingen våren 2018. Saken meldes inn da flere beboere føler at denne prosessen
har vært dårlig varslet, og at valget falt på en ikke optimal trappemodell. Trappene er ikke brukervennlige for
allmennheten. Som nevnt i tidligere korrespondanse med styret, er trappene ikke tilpasset folk som må bruke
stokk, gåstaver eller krykker, folk med høyhælte sko, hundeeiere etc. Folk som trappene ikke er egnet for har
styret bedt om å gå utenom, hvilket er et lite tilfredsstillende avbøtende tiltak. Nå som vinteren er godt i gang, ser
vi også at styrets argumenter for valg av nettopp denne trappemodellen (vedlikeholdsfrie og vintersikre) er dårlig
fundamenterte, da det har vært nødvendig å strø trinnene i minst en av trappene, og de har måttet tråkkes opp av
beboerne etter snøfall.
Forslag til avstemming: De 3 metalltrappene på området erstattes av tretrapper som er brukervennlige for
alle som bor på Tveteråsen (som de tidligere tretrappene var)

Årsrapport fra styret for driftsåret 2017
Informasjon til aksjonærer og beboere i
Tveteråsen Eiendom as
Tveteråsen, februar 2018

Styret i Tveteråsen Eiendom as leverer her sin årlige rapport om hendelser som har
skjedd i selskapet gjennom året som er over, samt informasjon som er god å ha for
beboere og aksjonærer om området og eiendommene.
Styret sin hovedoppgave og intensjon er å sikre at aksjonærer og beboere har et
godt og trygt sted å bo, samtidig som fellesareal blir vedlikeholdt og ivaretatt på best
mulig måte. Videre skal styret sikre og ivareta en forsvarlig og trygg økonomistyring
av selskapet midler på vegne av aksjonærene.
Driftsåret 2017 har vært et godt og rolig år for selskapet, det har også forløpt uten
ulykker eller alvorlige hendelser på vårt fellesområde eller i garasjehuset.
Det har blitt omsatt 6 eiendommer gjennom året; 1 leilighet og 5 rekkehus.

Vi benytter anledningen til å ønske de nye aksjonærene og
beboere velkommen til Tveteråsen. – vårt deilige sted å bo

Styret
Styret blir årlig valgt på selskapets Generalforsamling og årsmøte.
Styret har i 2017 hatt en delt sammensetning av kjønn, forskjellig ekspertise og
fordelt alderssammensetning. Styret har avholdt 4 styremøter og befaringer,
samtidig som de har hatt kontakt på telefon og epost ved behov.
Styret har ukentlig kontakt med regnskapsfører og vaktmester.

Økonomi
Driften av selskapet i 2017 har blitt gjennomført på en forsvarlig og økonomisk god
måte. Vedlikehold og oppgradering av fellesarealet er gjennomført etter gjeldende
FDV plan og etter behov. Økonomien i selskapet er ved utgangen av året god, og
Tveteråsen Eiendom er godt rustet for fremtidige kostnader.
Selskapet har etablert høyrentekonto i DNB for best mulig rentemargin på vårt
innestående.

Regnskapsfører og Revisor
Selskapet og styret er godt fornøyd med arbeidet Gurid S. Bonsaksen gjør som
regnskapsfører, hun er engasjert av selskapet for å ivareta våre regnskaps- og
faktureringsoppgaver. Gurid er også aksjonær og bor på området.
Styret i samarbeid med regnskapsfører ivaretar øvrige forretningsføreroppgaver.
Boligsameiet, som for øvrig har eget styre, har også egen forretningsfører.
Revisor har for driftsåret 2017 ingen negative kommentarer til driften av Tveteråsen
Eiendom as. Styret har valgt å opprettholde vår avtale til revisor på tross av at det nå
er anledning til ikke å ha revisor i små aksjeselskaper.

Vaktmestere
Knut Andersen mottok Tveteråsen Eiendom sin hederspris for lang og tro
tjeneneste sent i 2017. Knut har fremdeles ansvaret for det daglige vedlikehold og
tilsyn av fellesarealet og garasjehuset. Styret har i tillegg engasjert Stein Aastorp
Andersen, som også er aksjonær og bor på området, som ass. vaktmester på
området. Begge vil arbeide deltid som vaktmestere.

Roder
Rodeløsningen, som er beboerdrevet, fungerer godt. Det er frivillige rodeledere i
alle roder. Det ble gjennomført vårdugnader i regi av hver enkelt rode i nesten alle
rodene i forbindelse med våropprydding. Styret oppfordrer hver enkelt rode til å
ivareta og vedlikeholde sin del av fellesarealet.
Styret ønsker også å takke alle rodeledere for innsatsen for fellesskapet.

Tveterasen.no
Nettstedet www.tveterasen.no blir oppdatert jevnlig med informasjon til beboere.
På nettstedet ligger det også informasjon om selskapet og området. Bloggen kan
brukes til kommunikasjon mellom beboere. Tveteråsen har egen lukket face book
side hvor det jevnlig blir lagt ut saker og hvor man kan kommunisere med øvrige
beboere og aksjonærer.

Lekeplass
Lekeplassen ved trykkeriet er et godt besøkt treffsted for små og store.
Lekeplassen er sikker i henhold til offisielle krav, på tross av at den begynner å bli
av eldre format.

Vaskeplass
Vaskeplassen med strøm og vann er åpen fra ca. april til oktober, i forhold til
utetemperatur. Styret oppfordrer alle til bruk av plassen ved vask og stell av bil.
Vask med kjemikalier og såpe er ikke lov utenfor egen bolig.

Brøyting og strøing
Vår eksterne avtale om snømåking og strøing på området fungerte etter en lett
vinter i 2017 bra. Styret har fornyet avtalen med selskapet Frode Gran Service med
ett år, og vil nok en gang etter sesongen 2018 evaluere samarbeidet.

Trefelling og nyplanting
Etter søknader, befaringer og vurderinger blir det hvert år evaluert og bestemt av
styret om trær skal felles eller ikke. Tre felling skjer hver vår i forkant av henting av
hageavfall. Ønske om innkjøp av nye trær og busker til nyplanting kan søkes om til
styret.

Våropprydding og bort kjøring av hageavfall
Hver vår gjennomføres feiing av eksternt selskap på området, dette for å rydde opp
grus etter vinteren og gjøre det pent på fellesarealene.
Det vil bli avsatt plass ved Ecco rommet, på midten av garasjehuset, for hensetning
av hageavfall. Det vil ikke være anledning til å legge hageavfall på vaskeplassen som
tidligere. Bort kjøring vil skje før 17. mai.
Nærmere informasjon vil legges ut på nettsiden vår og distribueres i postkassene.

Adventsmarkering
Vår gode tradisjon med å arrangere julegrantenning 1. søndag i advent var også
dette året et hyggelig arrangement med stor oppslutning av både store og små.
Bøler skoles aspirantkor underholdt med flott sang og vår aksjonær-trubadur spilte
til allsang. Det ble servert varm gløgg, noe å bite i og Tveteråsen - nissen hadde satt
av tid til å glede små og store med julegodtepose.

Kinovisning av Snømannen
Styret inviterte til lukket visning av filmen Snømannen, som delvis ble filmet på
området vårt. Symra kino var nesten fullsatt og alle som ønsket billetter fikk plass.
Tveteråsen Eiendom fikk betalt for leie av området og deler av dette ble brukt til
filmkveld for beboere og aksjonærer.

Juletrær
Kommunen sørger for henting av juletrær tidlig i januar måned. Vi avsetter område
ved Ecco rommet for hen-setting av juletrær i forkant av hentingen. Trær som ikke
er lagt her før henting må oppbevares på egen eiendom frem til våropprydding.

Garasjehuset
Garasjehuset fremstår som en solid og god bygning for parkering av biler.
Vi minner om at det kun skal oppbevares bilrelaterte saker som dekk og hengere i
tillegg til bil på plassene. Brannfarlige væsker eller hensetning av skrot skal ikke
forekomme, og nødutgangene skal ikke benyttes som inn – og utgang. Automatiske
port åpnere kan bestilles direkte hos Crawford eller annen portleverandør– ta
kontakt med vaktmester for nærmere informasjon. Disse må i etterkant
programmeres av vaktmester for å virke på våre porter.

Hengere

Selskapet har gått til innkjøp av egen henger som er til utlån for aksjonærer og
beboere. Ta kontakt med vaktmester eller via kontakt på nettsiden vår.
Det oppfordres sterkt om at private hengere plasseres i garasje i bakkant av bilplass.
Dette da det begynner å bli mange hengere som opptar mange parkeringsplasser på
garasjetaket. Styret vil måtte vurdere å forby hengere parkert på taket hvis dette ikke
respekteres.

Garasjetaket
På garasjetaket skal det kun parkeres biler som jevnlig blir brukt, og som er eiet av
aksjonærer og beboere som bor på området. Hensetning av bilvrak og / eller
kjøretøy uten kjennetegn, campingbiler, campingvogner eller øvrige ting kan bli
fjernet uoppfordret for eiers kostnad og risiko.
Vinterstid ved mye snø er det ønskelig at det ikke parkeres der det er avsatt plass til
snø depot.
Vær nøye med å overholde parkeringsrestriksjonene ovenfor trykkeriet. Det er nå
reservert 5 plasser i arbeidstid mellom 0800 -1600 i ukedager for trykkeriet. Disse
plassene er for å ta imot varer og lastebiler på en forsvarlig måte.

Ladestasjoner til elektriske biler
Det er etablert 10 ladestasjoner for elbiler på garasjetaket. Det kreves oblat for
ladning og ladeavtale med selskapet. Makstid for ladning og parkering på plassene
er 12 timer per gang. Ta kontakt med regnskapsfører eller styret for nærmere
informasjon.
Det er meldt inn sak til Generalforsamlingen om etablering av ladestasjoner i hele
garasjehuset.

Vedlikeholdsplan
Det arbeides i styret etter en 5 års rullerende vedlikeholdsplan for området.
Hensikten er å skaffe en oversikt over arbeider og kostnader som må utbedres og /
eller vedlikeholdes i årene fremover. Vedlikeholdsplanen og gjennomføring av
prosjektene blir løpende vurdert i henhold til behov, økonomi og likviditet i
selskapet. I året er området oppgradert med ny asfalt og heller på gangveier flere
steder, det er etablert 3 nye funksjonelle trapper og gangvei ned mot Haraløkka er
gruset og oppgradert. Videre er det etablert 6 nye ladestasjoner på garasjetaket for
ladning av el- og hybridbiler. Av vedlikeholdsarbeider er det foretatt gjennom året,
plenklipping, strøing og snørydding, feiing og bort kjøring av grus samt trefelling
etter godkjente søknader og oppmaling av garasje hus og betongvegger.
Det er meldt inn sak til Generalforsamlingen om å tilbakestille de nye trappene til
tretrapper, slik det var tidligere.

Get digital tv
Vår kollektive avtale med Get digital tv og bredbånd fungerer godt. Get har
ferdigstilt oppgraderingen av kabler og utstyr på området vårt.
Informasjon om Get finnes på www.get.no

Fellesareal
Styret takker for innsatsen til vår flaggansvarlig som har påtatt seg oppdraget med å
heise og fire flagget, på flaggdager, på vår egen Tveteråsen – flaggstang.
Vi har et felles ansvar for at fellesarealet blir holdt pent og ryddig. Foran, bak og på
enden av egen eiendom er hver enkelt aksjonær / beboer ansvarlig for dette.
Det er ikke anledning til å etablere private og personlige soner på fellesarealet.
Saker og ting som oppbevares på fellesarealet er å regne som felles eie.
Avfyring av fyrverkeri mellom rekkehusene skal ikke forekomme, dette pga.
brannfare. Det vil etableres en utlåns – rom i Ecco rommet, hvor beboere kan dele
og låne utstyr og ting. Nærmere informasjon vil komme.
Det er meldt inn sak til Generalforsamlingen om ny belysningsplan og
oppgradering av utebelysningen på området.
Det er meldt inn sak til Generalforsamlingen om å fjerne gjerde ved innkjøringen til
området på Mikkel revs vei.

Utbygging og utvikling av eiendommer
Ved utbygging eller oppgradering av eiendommene skal berørte naboer og styret
informeres i forkant. Naboer bør bli tatt med på planer og det bør være enighet om
fremdriftsplan og ferdigstillelsesdato. Det bør også tas hensyn i forhold til støy og
belastning for berørte. Fellesarealet som blir berørt skal minimum settes tilbake i
den stand det var i før inngripen. Ved søknadspliktige endringer skal dette meldes
og søkes om til Plan og bygningsetaten i forkant av oppstart av arbeidene.

Kjøring på området
Styret oppfordrer til forsvarlig og forsiktig kjøring på området. Kjøring på
stikkveiene på fellesarealet skal kun skje for korte leveringer og i svært lav fart.
Det er meldt inn sak til Generalforsamlingen om etablering av små bommer ved
alle innkjøringsveier til området.

Parkering i stikkveier
Styret oppfordrer alle til å respektere parkeringsforbudet inne på området. Vi
plikter å ha frie veier for utrykningskjøretøy på stikkveiene. Det er ikke anledning
til å parkere utenfor husene, annet enn for kortere av og på lessing. Husk også å gi
besøkende beskjed om at parkering ikke skal forekomme på fellesarealet. Styret
har anledning til å få fjernet parkerte biler på fellesarealet for eiers regning og
risiko.

Miljø
Selskapet har avtale om lovpålagt prøvetaking av oljeutskiller på vaskeplassen. For
øvrig forurenser vårt selskap ubetydelig det ytre miljø.

Skadedyr
For å forebygge skadedyr på området er det satt ut et stort antall ”rottebokser” på
fellesarealet. Vaktmester har ansvaret for oppfølging og vedlikehold.
Det oppfordres til at det ikke settes ut søppelposer, legges ut mat eller mates fugler
på bakken. Dette for å minimere og forebygge skadedyr på området.

Felleskostnader
Styret foreslår, med grunnlag i budsjett for 2018, ikke å øke felleskostnadene for
inneværende år.
Styret i Tveteråsen Eiendom as / Februar 2018

www.tveterasen.no

Til aksjonærer i TVETERÅSEN EIENDOM AS
Det inviteres til ordinær generalforsamling i
Tveteråsen Eiendom as
Sted: Bøler Klubbhus på Haraløkka, 2 etg.
Tid : Tirsdag den 4. mars 2014 kl. 1900
Til behandling foreligger :
• Godkjenning av innkalling
• Valg av møteleder
• Valg av 2 representanter til å underskrive protokoll
sammen med møteleder
• Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og
årsberetning
• Godkjenning av styrets honorar
• Godkjenning av revisors honorar
• Sak fra styret; Gjennomføring av asfaltprosjekt med
nyasfaltering på hele området, styret vil legge dette ut på
anbud. Kostnadsoverslag ca. 1 million kroner.

Forslag fra styret: Generalforsamlingen godkjenner at
asfaltprosjekt gjennomføres.
”Det er steder det ikke har vært lagt ny asfalt siden området
var nytt og det er kostnadsbesparende å asfaltere hele
området samtidig. ”

• Orientering om budsjett 2014
• Valg av styre
• Valg av valgkomite
Forslag fra styret: Valget tas blant de fremmøtte, minimum
1 av dagens medlemmer gjenvelges.
Aksjonærer som ikke selv møter, kan møte ved fullmektig, disse må ha
skriftlig datert fullmakt.
Kopi av årsregnskap med styrets og revisors beretning, budsjett for
2014 samt valgkomiteens forslag er vedlagt.
Årsrapport fra styret er også vedlagt.
Tveteråsen den 14. Februar 2014
For styret i Tveteråsen Eiendom as
Svein Erik Mathisen
Styrets leder

