
 
 

 

Haugerud Garasjelag   
Haugerudveien 22 
0674 Oslo 

  
E-post: garasjelaget@haugerudborettslag.no 

 

                                                                                                                           Haugerud, 27. februar 2017. 

 Til garasjelagets medlemmer. 

 

Med dette innkalles det til årsmøte i Haugerud Garasjelag 

 

Onsdag den 15. mars 2017 kl.19.00 

i Garasjelagets lokaler, Haugerudveien 22 (underetasjen) 

 

Til behandling foreligger: 

1. Velkommen, valg av ordstyrer for årsmøte 

2. Valg av møtereferent og 2 til å underskrive årsmøtereferat 

3. Godkjenning av innkalling til årsmøte 

4. Årsberetningen 2016 

5. Regnskap 2016 og forslag budsjett 2017 

6. Styregodtgjørelse, til styrets disposisjon 

7. Innkomne forslag 

8. Valg 

9. Avslutning 

Styret i Haugerud Garasjelag 

  Vidoslav Rakanovic/s/Marius Evensen/s/Anita Myhre/s/ 

   Jean Bernadotte/s/Otto Tunheim/s/ 

 

NB! Det er kun en stemme for hvert medlem 



4.Styrets beretning: 

 

Tillitsvalgte i Haugerud Garasjelaget fra den 16.april 2016 til den 15. mars 2017 har vært: 

 

Leder:    Vidoslav Rakanovic* 

Nestleder  Marius Evensen  

Sekretær:  Anita Myhre 

Kasserer:  Jean Bernadotte * 

Styremedlem:  Otto Tunheim * 

 

 

Varamedlem:  Ayhan Algunerhan* 

Varamedlem:  Norvald Skognes* 

Revisor:  Ingar Sivertsen * 

Revisor:  Hicham Barrar* 

Valgkomite:  Dane Medic* 

Valgkomite:  Siri Keul 

Valgkomite:  Grete Haraldseid 

 

*Er på valg i 2017 

 

Representant fra Haugerud Borettslag: Tom Trondsen, valgt av borettslaget. 

 

Garasjelagets styret har i perioden hatt et fast arbeidsmøte den første torsdagen 

i hver måned i forbindelse med kontortiden, kl.18 – 19. 

Garasjelagets styre har i 2016 hatt diverse arbeidsmøter i forbindelse med 

avlesing av strømmålere og utlevering av årsberetning, referat og faktura for 

årsleie og strøm.  

 

 

Møte med Borettslaget representant: 

Gjennom året ble det gjennomført møte med Borettslaget representant 

 

Oppussing av lokaler: 

I 2016 ble Garasjelaget lokaler pusset opp. 

 

Vedlikehold/Bruk av garasje: 

Under befaring i forbindelse med måleravlesingen i mai 2016 fant vi flere garasjer 

som bruker den til helt andre formål, derfor rydd opp og ikke utsett deg selv og 

andre for ubehagelige overraskelser.   

 

Takrenner 

Høsten 2016 ble alle takrenne sjekket og renset. 

 

Lyspærer 

Lyspærer blir byttet ved behov.  

 



 

Maling av garasjene: 

Fremdeles er det noen garasjer som ikke er malt, spesielt porter.  

 

Vedlikehold: 

I 2016 har vi p.g.a. råte skiftet ut planelbord på to endevegger, dette ble utført av 

fagfolk. 

 

Salg/bytte av garasjer: 

Det er stadig etterspørsel etter garasjer via e-post og telefon og noen har blitt 

solgt i løpet av 2016. Styret har utarbeidet en mappe med leie- eller salgs-

kontrakter og kontaktinformasjoner til garasjelaget, som bør benyttes. 

 

Innbrudd/Hærverk: 

Det er ikke meldt om noe innbrudd i 2016. 

 

Måleravlesing/HMS sjekk: 

Vi vil som tidligere lese av strømmåleren i den enkelte garasje.  

I forbindelse med måleravlesningen vil det bli foretatt HMS sjekk i alle garasjene, 

ihht HMS rutiner pålagt av Haugerud Borettslag. 

Nærmere beskjed om dette vil bli gitt senere sammen med referatet fra årsmøte. 

 

Garasjelaget har kontortid den første torsdagen i hver måned, kl.18 – 19. 

 

 

 



Årsregnskap og trudsjett

Driftresultat l.januar til 3l.desember 2016

Årsleie
Strøm
Vediikehold
Bankgebyr
Pr,rrregebyr

Inventar
Kontorrekvisita
Leie av møterom
Forsikring
Pofto
Velf-erd
Rente Folio
Rente I-løyrente

Styregodtgørelse

inntekter
250 800 00

59 i89 76

-s00 00

800 00

134 00

r1 08700

2i2 78

850 9l

Utgifter
1 200 00

35 878 59

42 i93 15

2 900 50

219 00
2 905 55

r1 233 00
84 389 00

I1000
,+. I58.68

1_5 000 00
Ti[ styrets disposisjon _ 25.000.00
Sum 323 171 .+5 22s 217 48
Driftsoverskudd 98 556 97

i23 774 .+5 323 774 4s

Statr-rs

Kasse

Foliokonto

l.januar 2015 3l.desember 2016
2 120 00

213 791 48
2 598 00

161 0i9 54
Lløgentetonto 200.18i_83 351.040 74
Sum 416 t01 3 1 st4 658 28
Driftsoverskudd _y8,5isjl

5l:1 658 ?R 514 658 28

Regnskapet tbr 2016 viser et dritisoverskudd på Kr 98 556 97
Beholdning pr I januar 201'l er på Kr 514 658 28
Regnskapet tbr 2016 er revidert og eodkjent

Budsjett for 2017
Årsleie I(r. I .500 -
Renteinntekter
Strøm
Forsikringer
Vedlikehold
Til styrets clisposisjon
Styregodtgjørelse
Leie av møterom

lnntekter
:j05 00u.00

I 000 00
60 000 00
r2 000 00

Utgifter

40 000 00
B7 000 00
80 000 00
2-5 000 00
15 000 00
I100000

Administrasjonlkcdorugrfter _ t0 000.00
Sum 37q 000 00 268 000 00
n



5. Årsregnskap, budsjett, fastsette årsleie for 2017. 
Garasjelaget foreslår å heve garasjeleien/fellesutgiftene fra og med 2017 med kr. 300-, til kr.1500.- 

Bakgrunnen for dette er avtalen som er inngått med Haugerud Borettslag. De krever at Haugerud Garasjelag 
bygger opp et vedlikeholdsfond.  Dette for å sikre at borettslagets krav til vedlikehold, fasader o.l. på området 
blir tilfredsstilt. 

6. Styregodtgjørelse, til styrets disposisjon. 
Det ble i driftsåret 2016 budsjettert med en styregodtgjørelse på kr.15 000.-  og  

til styrets disposisjon kr. 25 000. Styret har budsjettert med de samme beløp for 2017.  

7. Innkommende forslag til årsmøte. 

Styret har fått inn følgende forslag til årsmøte fra Urang, garasje 95: 

Forslag 1: 

Det foreslås at den årlige garasjeavgiften skal kunne økes årlig med inntil økningen i 
konsumprisindeksen forrige år, uten at man trenger årsmøtevedtak på dette.    

Begrunnelse: Det bør være mulig å kunne spare opp midler til vedlikehold på lang sikt slik at det ikke 
er nødvendig for den enkelte garasjeeier å måtte bidra med en stor sum når det er akutte behov. Dette 
bør kunne gjøres ved at garasjeavgiften økes tilsvarende med konsumprisindeksen. 

Da er det opp til garasjelagets styre å vurdere om det er behov for å sette opp garasjeavgiften årlig i 
henhold til evt. planlagte vedlikehold og utgifter til dette. Borettslaget har også en tilsvarende ordning 
for økning av fellesutgiftene til den enkelte leilighet.   

Styres innstilling: Styret anbefaler å stemme for forslaget. 

Styret har fått inn følgende forslag til årsmøte fra Urang, garasje 95: 

Forslag 2: 

Tillegg til punkt 6.2. 

Garasjelagets styre skal ved vært årsmøte legge frem vedlikeholdsplanen for de neste 5 år, slik at 
garasjelagets medlemmer kan orienteres om fremtidige behov for vedlikehold. Planen deles om i 
postkassene sammen med årsmøtepapirer. 

Begrunnelse: Det er viktig at garasjelagets medlemmer er orientert om vedlikeholdsplaner på 
garasjer og kostnader slikt vedlikehold kan medfører. Garasjene begynner å oppnå en viss alder hvor 
det er tydelig at det er behov for flere større utskiftninger på byggene eller det elektriske anlegget. Det 
er vanskelig for det enkelte medlem å se behov for endring om ens egen garasje ser ok ut og er godt 
vedlikeholdt. Alle medlemmene skal være orientert om planer og eventuelt fremtidige ekstraordinære 
kostnader. Vedlikeholdsplanen bør også ligge tilgjengelig på Borettslagets nettside, under 
"Garasjelaget". 

 Styres innstilling: Styret anbefaler å stemme for forslaget 

 

 

 



Styret har fått inn følgende forslag til årsmøte fra Urang, garasje 95: 

Forslag 3: 

Årsmøtepapirer , dvs. innkallinger, referater, årsberetning, budsjett og regnskap osv., blir lagt 
tilgjengelig på borettslagets nettsider, under "Garasjelaget".  

Begrunnelse: I dag tas det ikke vare på papir, og det bør være mulig for garasjelagets medlemmer å 
finne tilbake til tidligere dokumentasjon og hva som er blitt referatført på årsmøter.  

 Styres innstilling: Styret anbefaler å stemme for forslaget 

 

Forslag 4: 

Styret har følgende forslag til årsmøte. 

Tillegg til punkt 4.4 i vedtektene: 

Dugnadsarbeid skal kontrolleres av styret. 

Begrunnelse: Sjekke at dugnadsarbeidet blir utført ihht vedtektene. 

Styres innstilling: Styret anbefaler å stemme for forslaget. 

 

 

Forslag 5: 

Fra garasjeeier 130 Marit Holen 

Garasje leien må settes ned til det den var før siste prishopp. Ned til 700,- kr. Alle har gratis leie på Haugerud 
borettslag, da er det urimelig at vi skal betale så mye. 

Styrets innstilling: Dette er ingen «leie» men penger til drift/vedlikehold av garasjen. Haugerud Garasjelag 
har i 1990 inngått en avtale med Haugerud Borettslag og i punkt 4 står det at Haugerud Borettslag krever at 
garasjelaget bygger opp et vedlikeholdsfond. Dette for å sikre at borettslagets krav til vedlikehold, fasader 
o.l. på området blir tilfredsstilt. 

Settes beløpet ned til kr. 700.- går Garasjelagets regnskap i minus. 

Styret anbefaler ikke å stemme for dette forslaget. 

 

 

 



8: Valg 

Det skal velges et styre og medlemmer til et tillitsverv etter denne liste: 

 

A: leder for 1 år 

B: 2 styremedlemmer for 2 år 

C: 2 varamenn for 1 år 

D: 2 revisorer for 1 år 

E: 1 valgkomitemedlemmer for 2 år. 


