
 

Til seksjonseierne i Havna Skjærgårdspark Velforening 
 
Velkommen til årsmøte, Mandag 14.05.2018 kl. 19.00  
 
Innkallingen inneholder sameiets årsrapport og regnskap for 2017. Styret håper du leser 
gjennom heftet og viser din interesse for sameiet ved å møte opp på årsmøtet. Dette er en 
god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte Havna 
Skjærgårdspark Velforening i det kommende året. 
 
 
Hvem kan delta på årsmøtet?  
Alle seksjonseiere har rett til å delta i årsmøte med forslags-, tale-, og stemmerett. 
Det kan avgis kun en stemme pr. seksjon.  
Seksjonseieren har rett til å møte ved fullmektig.  
 
 
Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.  
 
Registreringsblankett 
 
 
Andelseiers navn:…………………………………. 
 
 
Hytte nr………………………………………………. 
 
 
Uke nr………………………………………………… 
 
 
Antall andeler totalt………………………………… 
 
 
 
Oslo, 14.05.2018 
 
 
 
…………………………………………………………. 
Signatur andelseier 
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Innkalling til årsmøte  

Ordinært årsmøte i Sameieforeningen Havna Skjærgårdspark og Havna 
Skjærgårdspark Velforening. 

avholdes mandag 14. mai 2018 kl. 19.00 i Scandic Holmenkollen Park,  
Kongeveien 26, 0787 Oslo

 
 
Til behandling foreligger: 
 
1. KONSTITUERING 

A) Valg av møteleder  
B) Godkjenning av de stemmeberettigede  
C) Valg av en til å føre protokoll og minst en seksjonseier som protokollvitne 
D) Godkjenning av møteinnkallingen  

 
2. ÅRSRAPPORT FOR 2017 
 
3. ÅRSREGNSKAP FOR 2017 
 Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 
 
4. GODTGJØRELSE TIL STYRET 
 
5. INNKOMNE FORSLAG 
 Det er ingen innkomne forslag 
 
6. VALG AV TILLITSVALGTE 

A) Valg av styreleder for 2 år 
B) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år 
C) Valg av valgkomité for 1 år 

 
7. VALG AV REVISOR 

 
 

Oslo,  24.04.2018 
 

Styret i Havna Skjærgårdspark Velforening 
 
 
 

 Henning Johan Madsen     Per Otto Furuseth   Vibeke Haakestad 
 
 
 

   Marianne Hove   Håvard Stenberg    
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ÅRSRAPPORT FOR 2017 
 
 
Tillitsvalgte 
Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært: 
 
Styret 
Leder Henning Johan Madsen Jegerveien 21 B 

Styremedlem Vibeke Haakestad Skogveien 20 B 

Styremedlem Per Otto Furuseth Finstadsletta 140 

Styremedlem Marianne Hove Kantorveien 2 B 

Styremedlem Håvard Stenberg Skøyenveien 63 

 
Styrets medlemmer består i dag av 3 menn og 2 kvinner. Sameiet sørger for at det ikke 

forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. Rica Eiendom 

AS har ikke oppnevnt representant til styret. 

 
 
Valgkomiteen 
Medlem Nina E Eidem Utgarveien 10 
Medlem Tedd Urnes Munkerudvollen 16 
 
 
Generelle opplysninger om Havna Skjærgårdspark Velforening 
Havna Skjærgårdspark Velforening er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med 
organisasjonsnummer 999548059, og ligger i FÆRDER kommune. 
 
Med eierseksjon forstås sameieandel i bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av 
bolig eller annen bruksenhet i eiendommen. Andelseier gis eksklusiv rett til å bruke 
seksjonen i fastsatte sommeruker samt i en rullerende vår- og høstuke.  
 

Sameiet driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. 
 

Sameiet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Styret 
er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad.  
 
Havna Skjærgårdspark Velforening har ingen ansatte. 
 
Havna Skjærgårdspark Velforening med org.nr. 999548059 ble stiftet på ekstraordinært 

årsmøte 24.09.2012 i Sameieforeningen Havna Skjærgårdspark. Velforeningen fungerer 

som kasserer for Sameieforeningen med rett til å inneha samt disponere bankkonto. 

Valgte styremedlemmer i Sameieforeningen Havna Skjærgårdspark utgjør styret i Havna 

Skjærgårdspark Velforening.  

 
Regnskapsførsel og revisjon 
Regnskapsførselen er i henhold til kontrakt utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS. 
Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS.  
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Sameiet har ikke oppnevnt revisor, men Alpha Revisjon AS har gjennomgått regnskapet 
de siste årene. OBOS Regnskapssjef Egil Havre går gjennom regnskapet. 
 
 
Styrets arbeid 
Styrets oppgave er å ivareta sameiernes fellesoppgaver på en best mulig måte samt 

gjennomføre de vedtak sameiets årsmøte har vedtatt. 

Styret har avholdt 4 styremøter, herav 1 møte på Havna, samt holdt en tett kontakt på 

telefon og e-post gjennom forretningsåret. Det er også foretatt befaringer på Havna i 

forbindelse med planlegging og gjennomføring av vedlikeholdsarbeid. 

 

Oppussing og vedlikehold 

Det har vært fjernet mose på samtlige tak av driftssjef hos Scandic Havna Tjøme. 

Det er blitt foretatt årlig hugst av trær for å skaffe nødvendig sollys på området. Trær for 

tett innpå hyttene gir erfaringsvis mose på tak med kortere levetid for lekter og sløyfer som 

holder taksten på plass. Styret mottar gjerne ønsker om hugst eller trimming av trær for de 

enkelte hyttene. 

Det har også vært gjennomført vask og maling av enkelte hytter utvendig.  

Det er blitt foretatt utskifting av 7 hovedvinduer i hyttene 1, 14, 21, 24, 27, 32 og 35 samt 

10 vinduer i 2. etasje i ulike hytter. Vinduene i 2. etasje har avtakbar midtsprosse for 

lettere å komme seg ut i tilfelle brann. 

Det er foretatt full utskifting av dyner og puter i alle hytter. 

Styret takker for den forståelse andelseiere har vist i forbindelse med utført 

vedlikeholdsarbeid. Det er dessverre slik at utendørs maling etc. vil måtte foregår om 

sommeren og ikke kan legges til vedlikeholdsperioden rundt nyttår. Styret er opptatt av å 

gjennomføre vedlikeholdsarbeid slik at det er til minst mulig sjenanse for andelseierne.   

Husdyr 

Det er ikke noe forbud mot mindre husdyr på Havna såfremt dette håndteres hensynsfullt 

og fornuftig slik de aller fleste gjør. Om hunden får ligge i sofaen hjemme – gjør den ikke 

det på Havna. Vi hadde i år et tilfelle hvor en valp i et ubevoktet øyeblikk gnagde hull på 

møbeltrekket på en stuestol. Det førte til omtrekk av 2 stoler og en regning for omtrekk, 

stoff og transport til andelseieren. Pass derfor godt på deres firbente venner og plukk opp 

deres ulike «produkter».  

 

Fremtidige vedlikeholdsoppgaver 

Det har gjennom 2017 vært arbeidet med planlegging av ytterligere utskifting av terrasser. 

Dette arbeidet vil starte opp i april/mai 2018 og vi har planlagt å skifte ut 12 terrasser (9, 

10, 11, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 33, 34 og 35) samt oppsett av en manglende skillevegg 

mellom hytte 22 og 23. Vi ønsker også å få innlemmet ytterligere terrasser i prosjektet i år 

om det lar seg gjøre. Nye gelender på terrasser vil ikke kunne males før til høsten grunnet 

nødvendig tørk av treverket. 
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Siden mange av hyttene er kjedet ledes vannet fra takene langs en renne mellom takene, 

ned langs veggen og ut i takrenne. Her er avslutningen på blikkenslagerarbeidet 

mangelfullt enkelte steder slik at noe av vannet havner ut på ytterveggen med de 

problemer dette påfører oss. Styret vil søke å utbedre dette gjennom et oppdrag til lokal 

blikkenslager. 

Mange vindussprosser på terrasser etc. er av tre og vi vil søke å få skiftet ut disse med 

plast til høsten. Flere vinduer vil også bli skiftet. Bl.a. hovedvindu i hytte 29. 

Det vil fortsatt være et betydelig behov for jevnlig vask for svertesopp og maling av hyttene 

fremover.  

Lenger frem vil varmvannstank og baderom, nett for kabel-tv, ytterdører og tak måtte 

fornyes. Dessuten vil innvendig maling av hytter måtte vedlikeholdes. 

Internett 

Styret mottok tilbud om internettoppkobling fra Telenor i forbindelse med prosjekt på 

Tjøme. For å kunne tilby et minimums tilbud betinget dette ny kabling, flere abonnementer 

for å sikre tilstrekkelig kapasitet og helårs abonnement. Ytterligere betinget dette 5 års 

bindingstid med em årlig kostnad på kr. 200.000,- i hvert år dvs. kr. 408,- per andel. Styret 

takket nei til tilbudet da det ble ansett som urimelig kostbart. 

 

Parkering 

Gjennom utvidelse av parkeringsområdet i forbindelse med utbygging av 2. leilighetstrinn 

på hotellet forsvant hyttenes nummererte parkeringsplasser. Ytterligere ble det i 2016 brått 

innført betalingsparkering for gjester til hotellet og hytter. Innføringen av betalingsparkering 

ble begrunnet med betydelig «gratis langtidsparkering» som unødig la beslag på 

parkeringsplasser. Det medførte betydelig frustrasjon for de som hadde bil nr. 2 eller 

gjester. Hotellet tilbød i 2017 en betydelig rabatt til andelseierne for bil nr. 2. Mange 

andelseiere har imidlertid ønsket sin nummererte plasser tilbake  

Gjennom innkommet forslag fra andelseier på årsmøtet i 2017 fikk «styret fullmakt til fritt å 

gjennomføre de tiltak og forhandlinger som bidrar til at dagens eiere av andels-hyttene 

oppnår bedre rettigheter enn dagens parkeringsbestemmelser på Havna Skjærgårdspark 

diktert av hotellet. Styret gis fullmakt til å bruke juridisk bistand fra advokatfirma og 

eventuell annen bistand for å sikre andelseiernes sine parkeringsrettigheter». 

Det har vært arbeidet med dette i regi av advokatfirma Hammelvold Pind. Avtalemotpart er 

Rica Eiendom idet det er disse, som hyttene fester tomt av. I en relativ fersk henvendelse 

til Rica Eiendom har de ikke ønsket å «endre på dagens ordning». Saken vil således løpe 

videre.  

Serviceavtalen mellom Scandic Havna Hotel (SHH) og Sameieforeningen Havna 

Skjærgårdspark (SHS) 

Sameiet har hatt sitt fjerde år med serviceavtale 2014 – 2019. 

Serviceavtalen ble utformet i tråd med ønsker som fremkom på årsmøtet 2013. Flere 

avgifter som kommunale avgifter etc. faktureres nå direkte til sameiet i stedet for å være 

en del av Serviceavtalen. Andre tjenester og vedlikeholdsoppgaver vil bli utført som 
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separate oppdrag på timebasis. Den nye avtalen inneholder også et langt bedre system 

for oppfølging og rapportering av leveranser slik at vi er sikret å få de tjenester som vi 

betaler for.  

Styret har startet forberedelser for avtale om ny serviceavtale. Styret ser på aktuelle 

presiseringer og forventningsavklaringer.  

Regnskapsføring 

Regnskapsføringen er foretatt av OBOS som sender ut faktura, og første og annen gangs 

purring. Deretter oversendes ubetalte faktura til selskap Hammersborg inkasso.  

 

Tinglysing av eierskap 

Mange andelseiere har ikke tinglyst overdragelsen. Dette gjør det ytterligere viktig at 

eierendringer meldes til OBOS Eiendomsforvaltning v/ Tonje Anzjon; 

Tonje.Anzjon@obos.no. 

 

Etter standardbetingelser i OBOS tilkommer et gebyr ved eierendring på kr. 1.250,-. 

Gebyret er som øvrige tjenester fra OBOS Eiendomsforvaltning gjenstand for årlig 

regulering. Gebyret betales av ny eier. Det er viktig å gi beskjed om endring av andeler til 

OBOS slik at unødige purre- og inkassogebyrer påløper. 

Økonomi 

Årets resultat gir et overskudd med kr. 392.871,-. Det er ca. kr. 600.000,- bedre enn 

budsjettert og skyldes hovedsakelig forsinket oppstart av bygging av terrasser. Årets 

resultat foreslåes i sin helhet overført til egenkapital. Ny egenkapital utgjør kr. 1.735.216,-. 

  

«Restanser på felleskostnader» består av ubetalte årlige felleskostnader. Dette utgjøres 

av 19 ulike andelseiere og 26 ukeandeler. Disse er purret. 

 

«Kundefordringer» er ubetalte oppussingsavgifter og ubetalte årlige felleskostnader før 

OBOS overtok regnskapet i 2014. Det er dessverre 4-5 felles gjengangere i begge grupper 

med utestående som er utfordrende å få innkrevd. 

 

Det har vært foretatt inkasso, utleggsforretning og anmodning om lønnstrekk av 

Namsmann for å inndrive utestående. I visse saker kan ikke lønnstrekk foretas pga. for lav 

inntekt og tvangssalg er vanskelig pga. tidligere pantheftelser. Dette gjør situasjonen 

utfordrende og en løsning må da finne sted i forståelse med øvrige kreditorer. Styret vil 

fortsette å arbeide for å få innbetalt utestående fordringer.  

Annen kortsiktig gjeld NOK 165.192,- består av eldre utgåtte krav og vil bli inntektsført i 

2018. Samtidig må det også varsles om at enkelte utestående krav, som ikke vil være 

mulig å inndrive må utgiftsføres.   

Havnanett.no 

Havnanett.no redigeres av May Lis Ruus. 

 
 
 

mailto:Tonje.Anzjon@obos.no


7  Havna Skjærgårdspark Velforening 

 
 
 
KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2017 
Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av sameiets eiendeler og gjeld, 
finansielle stilling og resultat. Informasjon om sameiets forventede økonomiske utvikling er 
omtalt i årsrapportens punkt om budsjett for 2018. 
 
Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2017 er satt opp under 
denne forutsetning. 
 
Inntekter 
Driftsinntekter i 2017 var til sammen kr. 1.837.950,-. 
 
Kostnader 
Driftskostnadene i 2017 var til sammen kr. 1.455.658,- mot budsjettert kr. 2.089.600,-. 
 
Resultat  
Årets resultat på kr. 392.871,- fremkommer i resultatregnskapet og foreslås overført til 
egenkapital. 
 
Kommentarer til sameiets arbeidskapital pr. 31.12.2017.  
Arbeidskapitalen fremkommer i balansen ved å trekke kortsiktig gjeld fra omløpsmidler og 
viser sameiets likviditet. Arbeidskapitalen pr. 31.12.2017 var kr. 1.735 236,-.  
 
Økonomien er solid og derfor har foreningen råd til å foreta nødvendig vedlikehold og 
utskifting av terrasser og vinduer. Med ca. kr. 1.750.000,- i banken kan vi tillate oss å gjøre 
et større løft og budsjettere med et underskudd som vil belaste denne kapitalen med ca. 
kr. 445.000,-. En fortsatt solid kapital for videre nødvendig solid vedlikehold og stram 
økonomisk styring vil gi det beste utgangspunkt for å unngå større økonomiske 
overraskelser.  
 
For øvrig vises det til de enkelte tallene i resultatregnskapet, balansen og notene.  
Styret er ikke kjent med hendelser etter 31.12.2017 som påvirker regnskapet i vesentlig 
grad. 
 
 
KOMMENTARER TIL BUDSJETT FOR 2018 
Til orientering for årsmøtet legger styret fram budsjettet for 2018. 
Tallene er vist i kolonnen til høyre i resultatregnskapet. 
 
Drift og vedlikehold 
I posten drift og vedlikehold er det beregnet kr. 1.100.000,- til større vedlikehold som tar 
høyde for til sammen 14 nye terrasser og 7 plattinger til samlet ca. kr. 800.000,-. Videre 
nye vinduer kr. 50.000,-, nødvendig blikkenslagerarbeid kr. 50.000,- vask/maling kr. 
100.000,- og kr. 100.000,- til diverse. 
 
Energikostnader 
I tråd med estimater fra aktuelle leverandører har styret budsjettert med samme 
energikostnader som for 2017. 
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Innskuddsrente i OBOS-banken (pr. 1.1.2018) 
Driftskonto 0,15 % p.a 
Sparekonto 0,65 % p.a 
 
Felleskostnader 
I budsjettet har styret tatt hensyn til ovennevnte, samt øvrige prisendringer knyttet til 
produkter og tjenester sameiet anskaffer. Dette danner grunnlaget for foreløpig 
fastsettelse av felleskostnader for 2018. 
 
Budsjettet er basert på uendrede felleskostnader på kr 3.700,- per ukeandel (hoveduke) 
for året 2018. 
 
For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet.  

 
 
 

Oslo, 24.04.2018, 

STYRET I HAVNA SKJÆRGÅRDSPARK VELFORENING 

       

 

 

 

Henning Johan Madsen  Per Otto Furuseth Vibeke Haakestad 

       

 

 

 

    Marianne Hove Håvard Stenberg 
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Regnskapet blir revidert av Alpha Revisjon AS. Revisors beretning vil være tilgjengelig på 
årsmøtet og vil bli lagt ut på hjemmesidene når revideringen er klar. 
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RESULTATREGNSKAP 

        

    Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 

   Note 2017 2016 2017 2018 

DRIFTSINNTEKTER: 

Innkrevde felleskostnader 2 1 837 950 1 748 425 1 767 000 1 813 000 

Andre inntekter  3 191 14 528 0 0 

SUM DRIFTSINNTEKTER   1 838 141 1 762 953 1 767 000 1 813 000 

        

DRIFTSKOSTNADER: 

Personalkostnader  4 -6 204 -6 768 -7 000 -7 000 

Styrehonorar  5 -44 000 -48 000 -45 000 -44 000 

Revisjonshonorar  6 -7 438 -7 375 -10 000 -7 500 

Forretningsførerhonorar  -51 140 -49 795 -50 000 -53 000 

Konsulenthonorar  7 -25 695 0 -50 000 -50 000 

Drift og vedlikehold  8 -283 621 -179 652 -800 000 -1 100 000  

Forsikringer   -3 476 -3 374 -30 000 -4 000 

Festeavgift   -117 600 -117 600 -117 600 -118 000 

Kommunale 
avgifter 

 9 -48 400 -64 214 -160 000 -70 000 

Kostnader sameie                          15 
        

-587 621 -488 212 -525 000 -500 000 

Energi/fyring   -209 749 -165 404 -180 000 -210 000 

Kabel-/TV-anlegg   -324 -945 -15 000 0 

Andre driftskostnader 10 -70 391 -24 226 -100 000 -100 000 

SUM DRIFTSKOSTNADER   -1 455 658 -1 155 564 -2 089 600 -2 263 500 

        

DRIFTSRESULTAT   382 483 607 389 -322 600 -450 500 

        

FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: 

Finansinntekter  11 11 396 9 086 5 000 5 000 

Finanskostnader  12 -1 008 0 0 0 

RES. FINANSINNT./-KOSTNADER 10 388 9 086 5 000 5 000 

        

ÅRSRESULTAT     392 871 616 475 -317 600 -445 500 

        

Overføringer: 

Til opptjent egenkapital  392 871 616 475   
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BALANSE 

        

. 

    Note  2017 2016 

EIENDELER 

        

OMLØPSMIDLER 

Restanser på felleskostnader                                                  16  93 303 84 161 

Kundefordringer                       17  58 056 58 053 

Kortsiktige fordringer  13  3 614 3 476 

Driftskonto OBOS-banken    526 893 94 224 

Skattetrekkskonto OBOS-banken   0 21 200 

Sparekonto OBOS-banken    1 237 601 1 579 516 

SUM OMLØPSMIDLER       1 919 467 1 840 630 

        

SUM EIENDELER         1 919 467 1 840 630 

        

EGENKAPITAL OG GJELD 

        

EGENKAPITAL 

Opptjent 
egenkapital 

    1 735 236 1 342 365 

SUM EGENKAPITAL       1 735 236 1 342 365 

        

GJELD 

        

KORTSIKTIG GJELD 

Forskuddsbetalte felleskostnader   0 28 963 

Leverandørgjeld     19 039 276 142 

Skyldig til offentlige myndigheter   0 27 968 

Annen kortsiktig gjeld  14  165 192 165 192 

SUM KORTSIKTIG GJELD       184 232 498 265 

        

SUM EGENKAPITAL OG GJELD     1 919 467 1 840 630 

        

Pantstillelse     0 0 

Garantiansvar     0 0 

        

Oslo, 24.04.2018, 

STYRET I HAVNA SKJÆRGÅRDSPARK VELFORENING 

  

 

   

 

 

   

Henning Johan Madsen /s/             Per Otto Furuseth /s/           Vibeke Haakestad /s/ 
 
 
 

Marianne Hove /s/           Håvard Stenberg /s/ 
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NOTE: 1 

REGNSKAPSPRINSIPPER 

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god 

regnskapsskikk for små foretak. 
. 

INNTEKTER 

Felleskostnadene inntektsføres månedlig. 
. 

HOVEDREGEL FOR KLASSIFISERING OG VURDERING AV EIENDELER OG GJELD 

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige 

poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til 

anskaffelseskost. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. 

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdi- 

fallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på 

etableringstidspunktet. 

Andre varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes økonomiske 

levetid. 
. 

FORDRINGER 

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for 

avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av 

de enkelte fordringene. 
. 

SKATTETREKKSKONTO 

Selskapet har egen separat skattetrekkskonto i OBOS-banken. Innskuddet tilhører 

myndighetene og kan ikke disponeres fritt. 

        

NOTE: 2 

INNKREVDE FELLESKOSTNADER 

Felleskostnader      1 837 950 

SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER     1 837 950 

        

NOTE: 3 

ANDRE INNTEKTER 

Korrigeringer på reskontro     191 

SUM ANDRE INNTEKTER         191 

        

NOTE: 4 

PERSONALKOSTNADER 

Arbeidsgiveravgift      -6 204 

SUM PERSONALKOSTNADER       -6 204 

Det har verken vært ansatte eller lønnsutbetalinger i selskapet gjennom året. Selskapet er 

derav ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. 

Arbeidsgiveravgiften knytter seg til styrehonoraret. 
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NOTE: 5 

STYREHONORAR 

Honorar til styret gjelder for perioden 2016/2017, og er på kr 44 000.  

        

NOTE: 6 

REVISJONSHONORAR 

Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr 7 438.  

        

NOTE: 7 

KONSULENTHONORAR 

Juridisk bistand vedrørende parkering   -22 995 

OBOS Eiendomsforvaltning AS, trykk/utsendelse årsmeldinger 
2017  

-2 700 

SUM KONSULENTHONORAR       -25 695 

        

NOTE: 8 

DRIFT OG VEDLIKEHOLD 

Vinduer     -274 636 

Drift/vedlikehold VVS     -4 121 

Drift/vedlikehold elektro     -4 864 

SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD       -283 621 

        

NOTE: 9 

KOMMUNALE AVGIFTER 

Vann- og avløpsavgift     -48 400 

SUM KOMMUNALE AVGIFTER       -48 400 

        

 
NOTE: 10 
ANDRE DRIFTSKOSTNADER 

Puter og dyner      -40 868 

Renhold ved 
firmaer 

  

   

-1 739 

Andre fremmede tjenester     -2 988 

Trykksaker      -2 682 

Møter, kurs, oppdateringer 
mv. 

 
   

-6 090 

Andre kontorkostnader     -61 

Porto       -4 661 

Reisekostnader      -284 

Gaver       -1 421 

Bank- og kortgebyr      -2 388 

Konstaterte tap      -7 210 

SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER     -70 391 

 
 
 
 

   

   

 

NOTE: 11 

FINANSINNTEKTER 
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Renter av driftskonto i OBOS-
banken    

1 007 

Renter av sparekonto i OBOS-banken   8 085 

Renter av for sent innbetalte felleskostnader   2 304 

SUM FINANSINNTEKTER         11 396 

 
 

   

   

 

NOTE: 12 

FINANSKOSTNADER 

Andre rentekostnader     -1 008 

SUM FINANSKOSTNADER         -1 008 

        

NOTE: 13 

KORTSIKTIGE FORDRINGER 

Andre forskuddsbetalte kostnader (blir kostnadsført i 2018)  3 614 

SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER     3 614 

        

NOTE: 14 

ANNEN KORTSIKTIG GJELD 

Gammelt krav      -117 600 

Gammelt krav      -7 350 

Gammelt krav      -40 376 

Purregebyr      134 

SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD     -165 192 

 
 
NOTE: 15  
KOSTNADER SAMEIE 
Serviceavgift hotellet                  -496.700 
Utvendig vask                     - 25.544 
Skifte, vask og kaste sengetøy                - 17.587 
CB Elektro kjøleskap                       - 5.600 
Utgifter maling (timer og materiell)                - 42.190 

SUM KOSTNADER SAMEIE               -587.621  

 
 
NOTE: 16  
RESTANSER PÅ FELLESKOSTNADER 
Består av ubetalte årlige felleskostnader. Disse er purret. 

 
NOTE: 17  
KUNDEFORDRINGER 
Består av ubetalte oppussingsavgifter og ubetalte årlige felleskostnader før OBOS overtok 
regnskapet i 2014. 
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VALGKOMITEEN INNSTILLER FØLGENDE PERSONER: 
 
 
A. Som styreleder for 2 år foreslås:  
 
Henning Johan Madsen Jegerveien 21 B 
 
 
B. Som styremedlemmer for 2 år foreslås:  
 
Håvard Stenberg Skøyenveien 63 
 
Marianne Hove  Kantorveien 2 B 
 
 
Styremedlemmer som ikke er på valg: 
 
Per Otto Furuseth Finstadsletta 140 
 
Vibeke Haakestad Skogveien 20 B 
 
 
C. Som valgkomité for 1 år foreslås: 
 
Tedd Urnes   Munkerudvollen 16 
 
Nina Eidem   Utgardveien 10 
 
 
 
I valgkomiteen for Havna Skjærgårdspark Velforening 
 
Tedd Urnes    Nina Eidem 
  



16  Havna Skjærgårdspark Velforening 

 
 

Ukesoversikt 2018  

   

HOVEDUKE VÅRUKE HØSTUKE 

22 14 42 

23 15 43 

24 16 44 

25 17 45 

26 18 46 

27 19 47 

28 20 48 

29 21 49 

30 8 36 

31 9 37 

32 10 38 

33 11 39 

34 12 40 

35 13 41 

   

   

Ukesoversikt 2019  

   

HOVEDUKE VÅRUKE HØSTUKE 

22 15 43 

23 16 44 

24 17 45 

25 18 46 

26 19 47 

27 20 48 

28 21 49 

29 8 36 

30 9 37 

31 10 38 

32 11 39 

33 12 40 

34 13 41 

35 14 42 
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Ukesoversikt 2020  

   

HOVEDUKE VÅRUKE HØSTUKE 

22 16 44 

23 17 45 

24 18 46 

25 19 47 

26 20 48 

27 21 49 

28 8 36 

29 9 37 

30 10 38 

31 11 39 

32 12 40 

33 13 41 

34 14 42 

35 15 43 

 
 


