GJELLERÅSEN BORETTSLAG

AL GJELLERÅSEN BORETTSLAG 

STYRETS ÅRSBERETNING FOR
PERIODEN 02. mars 2005 – 14. mars 2006


1.0 INNLEDNING

Årsberetningen dekker ifølge tidligere praksis lagets virksomhet for perioden mellom de ordinære generalforsamlingene 2005 og 2006. Regnskapet dekker kalenderåret 2005.


2.0 TILLITSVALGTE

Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært følgende:

a)	Styret:
Leder:  		Per Arne Voldsrud	Landskronaveien 153 	2013 Skjetten.	 Valgt for 2 år 2005
Styremedlem:	Arnfinn Heimstad	Landskronaveien   30  	2013 Skjetten	 Valgt for 2 år 2005
Styremedlem:	Åse Kristiansen 	Landskronaveien   20	2013 Skjetten
Styremedlem:   Per Martin Ytterås	Landskronaveien 105 	2013 Skjetten
Styremedlem:   Jarle Bryhn		Landskronaveien   92	2013 Skjetten
             

b)	Varamedlemmer til styret:
Ivar Johansen		Landskronaveien   63,	2013 Skjetten
Turid Barlund		Landskronaveien   28, 	2013 Skjetten
	Aina Engeseth		Landskronaveien   77,	2013 Skjetten
	Torfinn Strandvik	Landskronaveien   166, 2013 Skjetten


c)	Delegerte til generalforsamlingen i LSBO:
Styret samt varamedlemmer og valgkomité.

Borettslagets styre består av 1 kvinne og 4 menn.  Varamedlemmene består av 2 kvinner og 2 menn. Borettslagets leder er mann. 

Borettslaget følger likestillingslovens bestemmelser og tilstreber likestilling ved valg av tillitsvalgte. Det er ikke iverksatt likestillingsfremmende tiltak i borettslaget.


d)	Delegerte til generalforsamlingen i LSBO:
Per Arne Voldsrud       som delegert
	Åse Kristiansen            som delegert
Arnfinn Heimstad        som delegert
Per Martin Ytterås       som delegert
 	Jarle Bryhn	           som delegert
	
Turid Barlund	           som varamedlem	           
	Torfinn Strandvik        som varamedlem

	
    
 e)    Valgkomite  
	
Renate Kjelbergsengen	Landskronaveien 158
	Frank Jenssen		Landskronaveien 386
	Rune Eriksen		Landskronaveien 374

3.0 FORRETNINGSFØRSEL OG REVISOR

Forretningsførselen er utført av Lørenskog og Skedsmo Boligbyggelag (LSBO) i henhold til kontrakt.  
LSBOs oppgave som forretningsfører innebærer at LSBO blant annet skal føre borettslagets regnskaper, utarbeide budsjettforslag, legge frem regnskapsoversikter, sørge for innkreving av felleskostnader (husleien), på borettslagets vegne betale løpende utgifter som for eksempel kapitalutgifter på felleslån, kommunale avgifter, og ellers de oppgaver som kontrakten omfatter.

I henhold til Lov om boligbyggelag skal den revisor som er valgt for boligbyggelaget
også være borettslagets revisor.

Borettslagets revisor er PricewaterhouseCoopers AS.


4.0 GENERELLE OPPLYSNINGER OM BORETTSLAGET

Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med 
organisasjonsnummer: 948122294.

Borettslaget består av 170 andelseiere. Eiendommen har gårdsnummer 69 bruksnummer 27, 28 og 29, og er på 61.114 m2. Borettslaget eier tomten.

Borettslagets adresser er  Landskronaveien 1-19, 27-49, 57-83, 87-105, 111-117,
123-129, 133-147, 151-161, 165-171, 177-183, 2-20, 24-30, 36-62, 68-82, 86-92, 98-116,
118-132, 136-150, 158-168, 174-184, 358-368, 374-380, 384-394, 2013 Skjetten.

Borettslaget forurenser ikke det ytre miljø i vesentlig grad utover det som må anses normalt for et boligselskap.

4.1 Borettslagets forsikring
Borettslagets eiendommer og bygninger er forsikret hos IF Skadeforsikring.
Polisenummer 31812055.   

Forsikringen omfatter bygninger med vanlig fastmontert utstyr, samt tilknyttede
rør og elektriske tilførselskabler, såfremt disse er lagt etter gjeldende forskrifter.

Skader som dekkes av forsikringen er som hovedregel alle skader i bygningen så sant skaden er upåregnelig og skjer plutselig og uforutsett.  Unntatt er skader som skyldes slitasje, alder, korrosjon, dyr, insekter, sopp og råte.  Videre erstattes ikke skader som skyldes svinnsprekker, setninger, material- og konstruksjonsfeil.

Forsikringen omfatter skader på vindusglass i rom som brukes til bolig og sanitærporselen i borettslagets boliger.  Den dekker ikke innbo og løsøre. Den enkelte andelseier bør selv tegne en hjemforsikring som dekker innbo og løsøre. Egenandelen er for tiden kr 6.000,-.

Ved skade i boligen skal beboerne straks ta kontakt med LSBO, telefon 63 89 02 00.
Utenfor kontortid gis det melding til borettslagets styreleder, tlf 951 94 333.
LSBO samordner skademeldinger og melder skadesaker til forsikringsselskapet.

4.2 Service på antenneanlegget
UPC,  tlf. 02123 mellom kl 08.00-22.00.

4.3 Omsetning av leiligheter
LSBO registrerer faktiske omsetningspriser for alle overdragelser og kan på basis av dette gi antydning om det aktuelle prisnivå for leiligheter.  Slike prisantydninger baseres på at leilighetene har en gjennomsnittlig standard.

I forbindelse med salg kan LSBO levere en takst som gir opplysninger om leilighetens kvalitet og antatt markedsverdi.

Når det gjelder øvrige leilighetsopplysninger henvises det til egen note i årsregnskapet.

     
5.0 STYRETS ARBEID

5.1 Møter
Siden forrige ordinære generalforsamling har styret avholdt 14 møter. 

5.2 Ordinær generalforsamling
Borettslagets ordinære generalforsamling ble avholdt 2. mars 2005. 

5.3 Vedlikehold
Det har vært gjennomført alminnelig vedlikehold av leiligheter og boder.  Dette betyr utbedringer av vannlekkasjer, varmekabler, utskifting av dører, oppretting av boder, vvs-arbeid osv. Styret benytter for tiden bl.a. disse firmaene: Rune Sunndal as (snekker),  Roger Olsen, Skedsmokorset (beplantning m.m.), BK Dyrøy (maling/beis, Lemtun as (Taktekking), Aktiv skadedyrskontroll (Moss), EDA Nils Nilsen , Leithe & Christiansen as  og Kjell Jacob Sæterøy (el.arbeid) og Comfort Akershus Rør as (VVS).

5.4 Byggearbeid
Styret har på bakgrunn av ordinær generalforsamling 2001, samt flere mangelfulle byggearbeid, engasjert tømrermester Tor-Inge Vedvik som styrets konsulent. Iht. generalforsamlingen belastes beboer for konsulenthonorarene. Ordningen kom i gang nov./des. 2003, og styret har allerede med bistand av denne ordningen grepet inn i flere svært alvorlige byggefeil. Det vises for øvrig til eget infoskriv per des. 2003 oppdatert januar 2006.(Ligger på www.gjelleraasen.no )
 
       5.5 Brannsikring
Videre arbeid innenfor styrets vedlikeholdsplikt er forestått ved at alle sikringsskap i borettslaget er oppgradert. Alle skrusikringer er skiftet ut, slik at alle leiligheter har oppgradert sikringsskapene med automatsikringer. Jordfeilbrytere er installert i samtlige anlegg. Dette arbeidet ble fullført medio september av installatøren, Leithe & Christiansen as, elektroentrepenør. Dette firmaet har også forestått kontroll av 14 skap som var oppgradert tidligere.

Alle leiligheter er utstyrt med brannvarslere og pulverapparat. Det er også innhentet tilbud på husbrannslanger, slik at de som ønsker dette som et tillegg kan kjøpe dette selv.

5.6 Hjemmeside på internett: www.gjelleraasen.no
Borettslaget har egen internettside. Hjemmesiden er til enhver tid oppdatert ift. referat fra styremøter, generalforsamlinger, informasjon, tlf.nr. til styremedlemmer osv. Siden har vært vedlikeholdt av tidligere styremedlem Per Bunes. Han har flyttet fra distriktet, men vil også i fortsettingen vedlikeholde siden mot økonomisk godtgjøring.


5.7 Samarbeid med andre instanser
Borettslaget samarbeider med Garasjelaget ,Landskronaveien Borettslag og Sletta Borettslag.

5.8 Leilighetsoverdragelser
Det har vært  8 leilighetsoverdragelser i tidsrommet 2.03.05 til 10.02.06 mot 9 overdragelser for samme periode i fjor.

5.9 Fellesorganet for Skjettenbyen
Borettslagets representant har vært Åse Kristiansen  med Per Arne Voldsrud som vara.
Det vises til FO’s egen årsmelding.

       5.10 Veibelysning
Etter vedtak i Generalforsamlingen 2005, er det nå montert lys på alle bodveggene som vender ut mot stikkvegene. Lyspærene i disse lampene er sparepærer med skumringssensor.
	
       5.11 Informasjon
       Styret har laget et informasjonsskriv som skal gis ut til alle beboere.  Dette skal også gis til nye
       beboere med en gang de har flyttet inn.

       5.12 Felleskostnader
       Det har ikke vært økning i felleskostnadene/husleien siden 01.01.2004. 


6.0 BEMERKNINGER TIL REGNSKAPET FOR 2005

Borettslaget har en stabil og god økonomi. Forutsetning om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2005 er satt opp under denne forutsetning.

Revisors honorar kr  5.740,- gjelder utelukkende ordinær revisjon. 

Disponible midler pr 31.12.2005 er kr.1.737.674,-

6.1 Kostnadsutviklingen for 2006

Det er fattet vedtak i stat og kommune som får betydning for økonomien.

A.	Kommunale avgifter
Fra Skedsmo kommune har vi fått meldinger om følgende endringer i de kommunale avgiftene fra 2005 til 2006:
	- Renovasjonsavgiften er redusert med 7,4 %.
	- Vannavgiften er uendret.
	- Avløpsavgiften er uendret.
	- Feieravgiften er redusert med 9 %.
	- Eiendomsskatt ble innført fra 1.1.2005 og er uforandret i 2006.

B.	Borettslagets lån
Borettslaget har lån i DNB.  Renten på lånet pr 010106 er 3 % p.a.
	
C.	Forretningsførerhonoraret
Forretningsførerhonoraret for 2005 er kr 105.044,-

D.	MEDLEMSKONTINGENTEN TIL LSBO
Generalforsamlingen i LSBO vedtok i 2005 å øke kontingenten i boligbyggelaget til kr 200,- pr år      fra kr 160,-.


E.  FORSIKRING
If skadeforsikring/Gjensidige NOR/Vesta har meldt at forsikringen øker med byggeindeksen på   ca. 7,4 % i henhold til beregningsgrunnlag som er utarbeidet av Statistisk Sentralbyrås  byggekostnadsindeks.

F.  ØVRIGE KOSTNADER OG INNTEKTER
Når det gjelder de øvrige kostnadene er det regnet med en generell prisøkning på ca. 3 % i 2006.

G. Fond mot husleietap
Borettslaget er tilknyttet Boligsamvirkets fond mot husleietap.

H. Internkontroll
Styret har utarbeidet egne Internkontrollsystem for borettslaget og det er en egen HMS perm for oppfølging for aktuelle tiltak i borettslaget. 





Skjetten 08.02.05

I styret for Gjelleråsen borettslag
	PER ARNE VOLDSRUD	ARNFINN HEIMSTAD	ÅSE KRISTIANSEN
			
	JARLE BRYHN	PER MARTIN YTTERÅS



     
      	 


 

 




 
 


