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Tilaksjonærer
aksjonæreri TVETERÅSEN
i TVETERÅSENEIENDOM
EIENDOMAS
AS
Til
Det inviteres til ordinær generalforsamling og årsmøte i Tveteråsen Eiendom as
Det inviteres til ordinær generalforsamling og årsmøte i Tveteråsen Eiendom as

Sted:Bøler
BølerKlubbhus
KlubbhuspåpåHaraløkka,
Haraløkka,2 2etg.
etg.
Sted:
Tid: :Tirsdag
Tirsdagden
den2.2.april
april2019
2019kl.kl.1900
1900
Tid
Til behandling foreligger :
Til behandling foreligger :
• Godkjenning av innkalling
• Godkjenning av innkalling
• Valg av møteleder
• Valg av møteleder
• Valg av 2 representanter til å underskrive protokoll sammen med møteleder
• Valg av 2 representanter til å underskrive protokoll sammen med møteleder
• Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap
• Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap
• Godkjenning av styrets honorar
• Godkjenning av styrets honorar
• Godkjenning av revisors honorar
• Godkjenning av revisors honorar
• Orientering og godkjenning av budsjett 2019
• Orientering og godkjenning av budsjett 2019
• Valg av styre
• Valg av styre
• Valg av valgkomite
• Valg av valgkomite
Forslag fra styret: Valget tas blant de fremmøtte, minimum en av dagens medlemmer
Forslag
fra styret: Valget tas blant de fremmøtte, minimum en av dagens medlemmer
gjenvelges.
gjenvelges.

Aksjonærer som ikke selv møter, kan møte ved fullmektig, disse må ha skriftlig datert fullmakt.
Aksjonærer som ikke selv møter, kan møte ved fullmektig, disse må ha skriftlig datert fullmakt.

Kopi av årsregnskap med revisors beretning, budsjett for 2019, årsrapport for driftsåret
Kopi av årsregnskap med revisors beretning, budsjett for 2019, årsrapport for driftsåret
2018 samt valgkomiteens forslag er vedlagt.
2018 samt valgkomiteens forslag er vedlagt.
Tveteråsen den 11. mars 2019
Tveteråsen den 11. mars 2019
Styret i Tveteråsen Eiendom as
Styret i Tveteråsen Eiendom as

Tveteråsen Eiendom AS

Tveteråsen Eiendom AS
Balanse
Resultatregnskap
Eiendeler

Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Tomt og fellesområde
Driftsinntekter/driftskostnader
Periodiserte vedlikeholdskostnader
Sum varige driftsmidler
Inntekter
Sum driftsinntekter
Sum anleggsmidler
Omløpsmidler
Personalkostnader
Fordringer
Styrehonorar
Restanser felleskostnader
Kommunale
avgifter
Andre kortsiktige
fordringer
Snøbrøyting,
trefelling, beplanting
Sum fordringer
Drift og vedlikehold garasje
Likvide
midler
Drift
og vedlikehold
uteområder
Bankinnskudd
Drift og vedlikehold kabel/tv-anlegg
Sum likvide midler
Revisjonshonorar

Forsikring
Sum omløpsmidler
Andre driftskostnader
Sum eiendeler
Periodisert
vedlikehold/avskrivninger
Sum driftskostnader
Egenkapital/gjeld
Driftsresultat
Egenkapital
Innskutt egenkapital
Finansinntekter/finanskostnader
Aksjekapital
Renteinntekter
Sum innskutt aksjekapital
Rentekostnader

Note

2018
Note

5
5
7

4

2, 8
2

3
2
5

2018

2017

9 418 950
52 636
93471
045586
826
3 045 826
9 471 586

9 418 950
1 028 343
10
447700
293
3 013
3 013 700
10 447 293

-335 447
-100
000
21 630
-143
687
396 438
-332068
448
418
-41 447
-246 696
5 906
-760064
894
5 906
-13064
000
-14 075
6 324 132
-104 222
15 795
-975718
707
-3 067 623

-307 146
-1009000
000
-95
381149
047
-272
390622
047
-68 408
-730 852
5-751
361585
168
5 -12
361188
168

-21 797

1

390
21600
797
390 6000

Resultat
av finansposter
Sum egenkapital

Gjeld
Årsoverskudd
Langsiktig gjeld
Obligasjoner
Sum langsiktig gjeld

2017

21600
797
390

-39 449
5 751 215
-99 602
16-560
198154
508
-3 037 155
-23 455

390
600
23 455
390 600
0
23 455
390
600

0

6

0

15 278 621
15 278 621

15 278 621
15 278 621

4 150
47 442
25 206
9 300
40 399
126 497

411 083
43 197
21 697
13 310
40 000
529 287

Sum gjeld

15 405 118

15 807 908

Sum egenkapital/gjeld

15 795 718

16 198 508

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Skyldige offentlige avgifter
Påløpne feriepenger
Forskuddsbetalte felleskostnader
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld

3

Tveteråsen 14. februar 2019
Svein Erik Mathisen
Styreleder

Tom Mathisen
Styremedlem

Siv Marilyn Kristiansen
Styremedlem

Stein Aastorp Andersen
Styremedlem

Tina Hasaas
Styremedlem

Tveteråsen Eiendom AS
Balanse
Eiendeler
Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Tomt og fellesområde
Periodiserte vedlikeholdskostnader
Sum varige driftsmidler

Note

5
5

Sum anleggsmidler

2018

2017

9 418 950
52 636
9 471 586

9 418 950
1 028 343
10 447 293

9 471 586

10 447 293

Omløpsmidler
Fordringer
Restanser felleskostnader
Andre kortsiktige fordringer
Sum fordringer

4

21 630
396 438
418 068

9 000
381 047
390 047

Likvide midler
Bankinnskudd
Sum likvide midler

3

5 906 064
5 906 064

5 361 168
5 361 168

6 324 132

5 751 215

15 795 718

16 198 508

390 600
390 600

390 600
390 600

390 600

390 600

15 278 621
15 278 621

15 278 621
15 278 621

4 150
47 442
25 206
9 300
40 399
126 497

411 083
43 197
21 697
13 310
40 000
529 287

Sum gjeld

15 405 118

15 807 908

Sum egenkapital/gjeld

15 795 718

16 198 508

Sum omløpsmidler
Sum eiendeler
Egenkapital/gjeld
Egenkapital
Innskutt egenkapital
Aksjekapital
Sum innskutt aksjekapital

1

Sum egenkapital
Gjeld
Langsiktig gjeld
Obligasjoner
Sum langsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Skyldige offentlige avgifter
Påløpne feriepenger
Forskuddsbetalte felleskostnader
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld

6

3

Tveteråsen 14. februar 2019
Svein Erik Mathisen
Styreleder

Tom Mathisen
Styremedlem

Siv Marilyn Kristiansen
Styremedlem

Stein Aastorp Andersen
Styremedlem

Tina Hasaas
Styremedlem

Tveteråsen Eiendom AS
Balanse

Noter til årsregnskapet for 2018
Eiendeler

Note

2018

2017

Årsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Fordringer
er vurdert til pålydende redusert med avsetninger for mulige tap, og regnskapet er utarbeidet
Tomt forutsetning
og fellesområde
5
9 418 950
9 418 950
under
om fortsatt drift.
Periodiserte vedlikeholdskostnader
5
52 636
1 028 343
Sum varige
driftsmidler
9 471 586
10 447 293
Selskapet
plikter
ikke å levere selvangivelse da det ikke har erverv som formål.
9 471 586

Sum anleggsmidler

10 447 293

Note
1 Egenkapital, aksjer, aksjeeiere mv.
Omløpsmidler

Aksjekapitalen
Fordringer i selskapet pr 31.12.2018 består av 1.953 aksjer a kr 200, totalt kr 390.600.
Alle
eierne av
rekkehus og leiligheter på Tveteråsen4 er aksjonærer i selskapet.21
Til 630
sammen er det 9 000
Restanser
felleskostnader
251
aksjonærer.
Andre kortsiktige fordringer
396 438
381 047

418 068

Sum fordringer

Oversikt over aksjonærer:
Likvide
midlereier 8 aksjer hver
242
aksjonærer
8Bankinnskudd
aksjonærer eier 2 aksjer hver
1Sum
aksjonær
1 aksje
likvideeier
midler

3

390 047

Antall aksjer
1 936
516
906 064
1 064
5 906
1 953

5 361 168
5 361 168

6 324 132

5 751 215

Antall aksjer
15 795 718
8
8
8
8
8

Eierandel
16 198 508
0,4 %
0,4 %
0,4 %
0,4 %
0,4 %

390 600
390 600

390 600
390 600

Langsiktig gjeld
Obligasjoner
6
15 278 621
Sum langsiktig
gjeld
Note
2 Lønnskostnader,
antall ansatte, godtgjørelser mv. 15 278 621

15 278 621
15 278 621

Sum omløpsmidler
Aksjer
som eies av medlemmer av styret:
Sum eiendeler
Svein Erik Mathisen (styreleder)
Tom Mathisen (styremedlem)
Egenkapital/gjeld
Siv Marilyn Kristiansen (styremedlem)
Tina
Hasaas (styremedlem)
Egenkapital
Stein
Aastorp
Andersen (styremedlem)
Innskutt
egenkapital

Aksjekapital

Spesifikasjon
av egenkapitalbevegelser:
Sum innskutt aksjekapital

Sum egenkapital
Egenkapital
pr 1.1.2018
Årets resultat
Gjeld
Egenkapital pr 31.12.2018

1

Aksjekapital
Annen egenkapital
390 600
390 0600
390 600
0
0
390 600
0

Kortsiktig gjeld

Antall
årsverk
Leverandørgjeld
4 150
Selskapet
hadde 3 deltidsansatte
i 2018 som til sammen
arbeidet i underkant av
årsverk.
Skyldige offentlige
avgifter
3
471442

Påløpne feriepenger

25 206

Lønnskostnader
Forskuddsbetalte felleskostnader
Lønninger
Annen kortsiktig gjeld
Styrehonorar
Sum kortsiktig gjeld
Arbeidsgiveravgift
Andre
personalkostnader
Sum gjeld
Sum

2018
9 300
277 519
40 399
100 000
126 497
49 676
815
252
405 118
435 447

Herav ytelser til ledende personer
Lønninger
Tveteråsen 14. februar 2019
Annen godtgjørelse
Sum

Styret
100 000
0
100 000

Sum egenkapital/gjeld

15 795 718

Svein Erik Mathisen

Tom Mathisen

Siv Marilyn Kristiansen
Styremedlem

Stein Aastorp Andersen
Styremedlem

411 083
43 197
21 697
2017
13 310
245 115
40 000
100 000
529 287

45 529
502908
1516
807
407 146

16 198 508

Tina Hasaas

Revisor
Styreleder
Styremedlem
Styremedlem
Kostnadsført revisjonshonorar for 2018 utgjør kr 13.000 inkl mva. Det er ikke kostnadsført
honorar til revisor for andre tjenester.

Note 3 Bundne midler

Av innestående i bank er kr 33.240 bundne skattetrekksmidler pr balansedagen. Bokført skyldig

Sum
390 600
0
390 600

Kostnadsført revisjonshonorar for 2018 utgjør kr 13.000 inkl mva. Det er ikke kostnadsført
honorar til revisor for andre tjenester.

Tveteråsen Eiendom AS
Balanse

Note 3 Bundne midler

Note

2018

2017

Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Tomt og
fellesområde
5
Note
4 Kundefordringer
Periodiserte
5
Ingen
latente vedlikeholdskostnader
tap på utestående fordringer pr balansedagen.
Sum varige driftsmidler

9 418 950
52 636
9 471 586

9 418 950
1 028 343
10 447 293

Sum anleggsmidler

9 471 586

10 447 293

Av
innestående i bank er kr 33.240 bundne skattetrekksmidler pr balansedagen. Bokført skyldig
Eiendeler
skattetrekk utgjør kr 33.120 pr balansedagen.

Note 5 Varige driftsmidler/periodisert vedlikehold/avskrivninger
Omløpsmidler
Fordringer
Restanser felleskostnader
Andre kortsiktige
fordringer
Bokført
verdi pr 1.1.2018
Periodiserte
vedlikeholdskostnader
Sum fordringer
Avskrivninger
Likvideverdi
midler
Bokført
pr 31.12.2018

Bankinnskudd
Sum likvide midler

Periodiserte
4
vedlikeholdskostn.
1 028 343
-975 707

3

52 636

Note
6 Obligasjoner
Sum omløpsmidler

Alle aksjonærene har andelsobligasjoner i selskapet.

Sum eiendeler

Egenkapital/gjeld

Obligasjoner à kr 3.500
Egenkapital
Obligasjoner à kr 24.500
Innskutt egenkapital
Obligasjoner
à kr 24.429
Aksjekapital à kr 36.643
Obligasjoner
Sum innskutt
Oppbygging
avaksjekapital
obligasjonsinnskudd
Sum obligasjoner

Garasjehus

21 630
396
0 438
418 068
0
0

5 906 064
5 906 064

Tomt og
9 000
fellesområde
381
047
9 418
950

390 047

9 418 950

5 361 168
5 361 168

6 324 132

5 751 215

15 795 718

16 198 508

Pr 01.01.2018
Antall
Beløp
239
836 500
238
5 831 000
48
1 172 592
1
390 600
203
7 438 529
728

390 600

15 278 621

728

390 600

390 600

15
278 621
2018
2 95015
120
278 621

15 278
2017621
215
949
330
278
621

Gjeld

Langsiktig
gjeld felleskostnader
Note
7 Inntekter
Obligasjoner
Innkrevde
felleskostnader
Sum langsiktig
gjeld

6

Leieinntekter
Kortsiktig
gjeld
Gebyr
vedr eierskifte
Leverandørgjeld
Andre inntekter
Skyldige
offentlige avgifter
Sum
inntekter

24 800
69 500
1 406 4 150
3 045 82647 442

12 850
50 000
411
1 520083
197
3 01343
700

3
Påløpne feriepenger
25 206
Forskuddsbetalte felleskostnader
9 300
Annen8kortsiktig
gjeld tjenestepensjonsordning
40 399
Note
Obligatorisk
Sum kortsiktig
gjeld
126 er
497
Selskapet
har kun
3 deltidsansatte. Ingen av disse arbeider over 50%. Selskapet
derfor ikke

21 697
13 310
40 000
529 287

pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Sum gjeld

15 405 118

15 807 908

Sum egenkapital/gjeld

15 795 718

16 198 508

Tveteråsen 14. februar 2019
Svein Erik Mathisen
Styreleder

Tom Mathisen
Styremedlem

Siv Marilyn Kristiansen
Styremedlem

Stein Aastorp Andersen
Styremedlem

10 447 293
-975 707
0
9 471 586

Pr 31.12.2018
Antall
Beløp
239
836 500
238
5 831 000
48
1 172 592
390
600
203
7 438 529

390 600

Sum egenkapital

Sum

Tina Hasaas
Styremedlem

15 278 621

Tveteråsen Eiendom AS
Tveteråsen Eiendom AS

Balanse

BUDSJETT 2019
Eiendeler
Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Tomt og fellesområde
Inntekt
felleskostnader
Periodiserte
vedlikeholdskostnader
Andre
inntekter
Sum varige
driftsmidler
Sum inntekter

Sum anleggsmidler

Omløpsmidler
Lønn
inkl aga

Fordringer
Styrehonorar
Restanser felleskostnader
Sum lønnskostnader
Andre kortsiktige fordringer
Sum fordringer
Festeavgift

Note

2018

Regnskap

Budsjett

Budsjett

2018

2018

2019

5

9 418 950
9 418 950
2 956
000 uendret
52 636
1 028 343
50 000
ladeparkering
9 471
586 ifbm. Boligsalg,
10 447
293

2 955
5 720

2 956 000

90 106

30 000

3 045 826

2 986 000

-335 447

-430 000

-430 000

-100 000

-100 000

-100 000

-435 447

-530 000

-530 000

4

2017

3 006 000

9 471 586

21 630
396 438
418 068

vaktmestere og regnskapstjenester

9 000
381 047
390 047

-20 686

-21 000

-123 001

-80 000

-252 692

-250 000

-66 250

-40 000

-13 506

-10 000

-41 447

-100 000

Egenkapital/gjeld
Reparasjon
og vedlikehold uteområde

-189 187

-300 000

-300 000

Reparasjon
og vedlikehold lekeplasser
Egenkapital

-57 509

-60 000

-60 000

-760 894

-755 000

-765 000

-58
1 321

-50 000

-13 000

-15 000

-50 600
000
390
390
-15 600
000

390 600
390 600

-14 075

-40 000

-45 901

-50 000

-20 600
000
390

390 600

-975 707

-705 000

-3 067 623

-3 006 000

-21 797

-20 000

21 797

20 000

0

0

0

0

Likvide midler
Bankinnskudd
Snøbrøyting, strøing, feiing
Sum likvide midler
Strøm, renovasjon, vann

Trefelling, fjerning av kvist

Sum omløpsmidler
Beplanting
trær/busker

Reparasjon
og vedlikehold garasje
Sum eiendeler

3

Etablering og infrastruktur ladestasjoner

Drift/vedlikehold
kabel/tv-anlegg
Innskutt egenkapital
Utstyr
Aksjekapital

Sum innskutt aksjekapital
Revisjonshonorar
Forsikring
Sum egenkapital

Andre driftskostnader

Gjeld
Langsiktig gjeld
Sum driftskostnader
Obligasjoner
Sum langsiktig gjeld

Periodisert vedlikehold/avskrivninger

-21 000

10 447 293

-120 000

5 906 064
-260 000
5 906 064

5 361 168
5 361 168

6 324
-10 132
000

5 751 215

-40 000

000 ny garasjeporter
og utbedring
ihht. FDV plan
15 -100
795 718
16 198
508
-1 600 000

6

tomter som ikke er kjøpt ut (viderefaktureres)

-50 000

med ny transformator
utbedring i hht. FDV plan

915 000
-3 026 000

15 278 621
15 278 621

15 278 621
15 278 621

4 150
20 000
47 442
0
25 206
0
9 300
40 399
126 497

411 083
43 197
21 697
13 310
40 000
529 287

Sum gjeld

15 405 118

15 807 908

Sum egenkapital/gjeld

15 795 718

16 198 508

Driftsresultat

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Renteinntekter
Skyldige offentlige avgifter
Rentekostnader
Påløpne feriepenger
Resultat
Forskuddsbetalte felleskostnader
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld

3

-20 000

Tveteråsen 14. februar 2019
Svein Erik Mathisen
Styreleder

Tom Mathisen
Styremedlem

Siv Marilyn Kristiansen
Styremedlem

Stein Aastorp Andersen
Styremedlem

Tina Hasaas
Styremedlem

Årsrapport fra styret for driftsåret 2018
Informasjon til beboere og aksjonærer i
Tveteråsen Eiendom as
Tveteråsen, 11. mars 2019
Styret i Tveteråsen Eiendom as leverer med dette sin årlige rapport om hendelser
som har skjedd i selskapet gjennom året som er over, samt informasjon som kan
være 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 selskapets midler på vegne av aksjonærene.
Driftsåret 2018 har vært et stabilt og godt år for selskapet, det har forløpt uten
ulykker eller alvorlige hendelser på vårt fellesområde eller i garasjehuset.
Det har blitt omsatt 9 eiendommer gjennom året; 2 leiligheter, 6 rekkehus og 1
næringseiendom (eiendommen som tidligere var forretning og som nå er leid ut til
trykkeri)

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

Styret
Styret blir årlig valgt på selskapets Generalforsamling og årsmøte.
Styret har i 2018 hatt en delt sammensetning av kjønn, forskjellig ekspertise og
fordelt alderssammensetning. Styret har avholdt 3 styremøter og en befaring på
området, samtidig som de har hatt kontakt på telefon og epost ved behov.
Styret har ukentlig kontakt med regnskapsfører og vaktmestere.

Økonomi
Driften av selskapet i 2018 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 2018 ingen negative kommentarer til driften av Tveteråsen
Eiendom as. Styret har valgt å opprettholde vår avtale med revisor på tross av at det
nå er anledning til ikke å ha revisor i små aksjeselskaper.

Vaktmestere
Knut Andersen og Stein Aastorp Andersen er sammen ansvarlige som vaktmestere
for fellesareal, garasje hus og vedlikehold og tilsyn på området vårt. Styret er godt
fornøyd med det arbeidet og innsatsen som blir lagt ned av dem begge.

Roder
Rodeløsningen, som er beboerdrevet, fungerer godt. Det er frivillige rode-ledere 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, på vegne av aksjonærene, å takke alle rode-ledere for innsatsen for
fellesskapet.

Tveterasen.no
Nettstedet www.tveterasen.no blir oppdatert jevnlig med informasjon til beboere.
På nettstedet ligger det informasjon om selskapet og området. Bloggen på nettstedet
er åpen og brukes til kommunikasjon mellom beboere. På Tveteråsen sin egen
lukkede face book-side, blir det jevnlig lagt ut saker samtidig som man kan
kommunisere med øvrige beboere og aksjonærer.

Belysningsplan
Forslaget om å se på en belysningsplan for området er utsatt til ladestasjonene i
garasjeanlegget er satt opp og tatt i bruk. Det er en mulighet for at strømmen til
belysningen kan bli påvirket av ladestasjonene, og da kan dette igjen, påvirke hva vi
gjør videre med belysningen. Det er nedsatt en arbeidsgruppe som har ansvar for
belysningsplanen.

Lekeplass
Lekeplassen ved trykkeriet er et godt besøkt treffsted for små og store. Det vil
gjennomføres en HMS kontroll av plassen før sommeren.

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 SKAL IKKE SKJE utenfor egen bolig.

Brøyting og strøing
Vår eksterne avtale om snømåking og strøing på området fungerte også for vinteren
2018 bra. Styret har fornyet avtalen med selskapet Frode Gran Service med ett år,
og vil nok en gang etter sesongen 2019 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 bortkjøring 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 Eccorommet for hensetning av hageavfall. Dette vil bli
bortkjørt 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.

Utlånsrom i Eccorommet
Det er etablert et utlånsrom i Eccorommet, rommet er avlåst med kodelås. Koden
vil ved åpning av rommet bli distribuert til alle beboere og aksjonærer. Hensikten
med rommet er utlån av saker og ting slik at hver og en ikke skal behøve å gå til
egen anskaffelse. Tilbudet skal være til våre beboere og aksjonærer.
Eksempler er bøker og videoer, akebrett og ski, bilhenger og kvistkverner. Hakke,
spade og rive. Vi oppfordrer beboere til å se om de har noe som de kan glede
andre ved å sette det i utlånsrommet. Det vil bli laget logg / bestillingsbok med
signering ut og inn. Ansvarlig for rommet vil være Stein ( hjelpevaktmester )

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 eller
kjøres bort selv.

Garasjehuset
Garasjehuset fremstår fremdeles 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 egen henger som er til utlån for aksjonærer og beboere. Utlånsbok vil
ligge i lånerommet. Ta kontakt med vaktmestere ved behov.
Det oppfordres sterkt til at private hengere plasseres på garasjeplass i bakkant av
bilplass.

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 saker vil 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. Disse plassene er for
å ta imot varer og lastebiler på en forsvarlig måte.

Ladestasjoner for el – biler i garasjehus på egne plasser
Etter at det på generalforsamlingen i fjor ble besluttet å legge opp infrastruktur til
ladestasjoner for el-biler i garasjeanlegget, ble det innhentet tilbud fra et utvalg
elektroentreprenører. 2 leverandører ble valgt ut, hvorpå den ene ble bestemt som
leverandør. EBR Elektro var selskapet som fikk entreprisen.
Under forberedelsene ble det klart at det også var behov for å utvide kapasiteten på
transformatoren til garasjeanlegget, slik at vi også måtte involvere Hafslund i
prosjektet. I slutten av desember begynte EBR Elektro arbeidet med kabling til
infrastrukturen. De er nå på god vei, og ut i fra fremdriftsplanen skal prosjektet
være ferdig i løpet av mars 2019. Hafslund har også bekreftet levering av utvidet
trafo.

Ladestasjoner til elektriske biler på garasjetak
Det er 10 frie 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 og bestilling av oblat.

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.

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 gjennom flere år har hatt
oppdraget med å heise og fire flagget, på flaggdager, på vår egen Tveteråsen –
flaggstang. Etter utlyst vimpelkonkurranse, har vi nå også fått en flott, egen
Tveteråsen- vimpel i flaggstangen på hverdager.
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, når det er tid for dette, skal ikke forekomme mellom
rekkehusene, dette pga. brannfare.

Nabovarsling og ordensregler
Ved oppussings-prosjekter som medfører støy over en lengre periode skal berørte
naboer varsles i god tid i forkant. Det bør da også meddeles tidspunkt for når og
hva som skal skje og hvor mye støy som må påregnes, samt forventet avslutning på
prosjektene. Støyende aktiviteter skal ikke foregå etter klokken 2100 eller før
klokken 0800 på hverdager. (på lørdager, søndager og helligdager ikke før klokken
1000 eller etter klokken 1800) Nabo er ikke bare de som bor vegg i vegg, men også
alle andre som blir berørt av prosjektene og støy fra disse.
Oppfordringen er: Informer i forkant og heller litt for mye og sørg for å ha en god
dialog med berørte naboer.

Utbygging og utvikling av eiendommer
Ved søknadspliktige endringer skal dette meldes og søkes om til Plan og
bygningsetaten i forkant av oppstart av arbeidene. Tveteråsen Eiendom as, som er
eier av fellesarealet, er nabo til alle rekkehus og leiligheter på området og skal
derfor informeres. Fellesarealet som blir berørt skal minimum settes tilbake i den
stand det var i før inngripen. Oppsetting og etablering av solceller og lignende er
søknadspliktig.

Kjøring på området
Kjøring på stikkveiene på fellesarealet skal kun skje for korte leveringer og i svært
lav fart. Styret oppfordrer til forsvarlig og forsiktig kjøring på 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.

Utestående
Regnskapsfører og styret er fremdeles godt fornøyd med beboernes evne til å
overholde frister på betaling av felleskostnader. Skulle det være utfordringer, ta
kontakt med regnskapsfører.

Felleskostnader
Styret foreslår, med grunnlag i budsjett for 2019, ikke å øke felleskostnadene for
inneværende år.

Styret i Tveteråsen Eiendom as
Mars 2019

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

