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Referat Vårmøte i Etterstad kolonihager 24. mai 2017 Kl.19.00 -21.00 
 

1. Åpning og konstituering ved styreleder Dag Hoel. 
Innkalling ble godkjent. 

 

2. Valg av dirigent, referent, tellekorps og to personer til å skrive under protokollen  
Dirigent: leder Dag Hoel 
Referent: sekretær Simen Bjerkestrand 
Tellekorps, to personer fra salen: Tor Lunde Larsen (p9) og Petter Thoresen (p 83) 
Protokollunderskrivere, to personer fra salen: Tore-Jarl Bielenberg (p63) og Anne Kari Myrvold (p58) 

 
Opprop ved styremedlem Nina  Qvale-Hjertenes 
35 parseller tilstede, 2 fullmakter – totalt 37 parseller stemmeberettiget.  

 

3. Pris for leie av Huset  
Parsell-leiere i Etterstad kolonihager kan leie felleshuset. Det koster kr 700 for voksenselskap og kr 350 
for barneselskap i sommerhalvåret, og henholdsvis kr 900 og kr 450 om vinteren. Leie for huset må være 
betalt inn før nøkkel leveres ut.  
 
Det var kommet inn forslag om endring av prisene og saken ble diskutert og stemt over under pkt 8. 
Innkomne forslag. 
 

4. Budsjett 
Styret, ved kasserer Heidi Pegill Haugstad, redegjorde for budsjett 2016/17 og hagens økonomiske 
situasjon. I siste del av 2016 ble styret presentert for to ubetalte fakturaer fra Veidekke fra 2015 i 
forbindelse med utbygging av Huset, totalt pålydende kr 150.000. Som en følge av dette har styret 
utarbeidet et revidert budsjett for 2016/17 med et negativt driftsresultat på kr 116.000. 
 
Hagens økonomi og likviditet er som en følge av dette anstrengt, total budsjettoverskridelse for 
utbygging av huset er i størrelsesorden ca kr 350.000 – men fortsatt innenfor den opprinnelige rammen 
som Årsmøtet ga tilslutning til.  
 
Kr 200.000 av serielånet, til utbygging av Huset, er fortsatt ikke benyttet og vil være tilstrekkelig for 
gjennomføring av gjenstående arbeid. Hagen nedbetaler lånet med kr 16.666 kr per måned, med dagens 
rentesats på 4,65 % gir dette en månedlig rentekostnad på ca kr 2.400. Vedtatt ekstrakontingent på kr 
3.000 gjeldende over fem år dekker lån og renter i sin helhet. 
 
Styret har også utarbeidet et revidert budsjett for gjenstående arbeid på Huset, totalt kr 498.000, som 
bidrar til et mindre driftsunderskudd. 
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Kommentarer fra salen:  
Tor Lunde Larsen (p9), som representant for Hagelarm, påpekte at Hagelarm-komiteen hadde 
budsjettert med et overskudd på kr 20.000, mot Hagens budsjett på kr 50.000. 
 
Hanne Lene Skjeklesæther (p23), totalkostnaden i  henhold til budsjett?   
Ca kr 350.000 over opprinnelig budsjett, men innenfor totalrammen som Årsmøtet ga aksept for. 
 
Bjørg Åse Roberg (p6), hva gjenstår av lånet?  
Ca kr 600.000 gjenstår, i tillegg til kr 200.000 som fortsatt ikke er benyttet.  
 
Budsjettet ble tatt til etterretning av Vårmøtet. 
 

5. Virksomhet for sesongen, legges fram av styret 
Orientering av styreleder Dag Hoel. 
 

5.A Én hytte er meldt inn til salg: Parsell 8 eid av Maud Hurum. P8 vil snart legges ut for internt salg.  
 

5.B Større og mindre arbeidsoppgaver denne sesongen:  
- Gjennomføre noe vedlikehold av veggene på sanitærhuset. Handicap-toalettet har stått 

ubehandlet lenge, Anna Perry (p25) har tilbudt seg å male og  
- Lampepostene er skjeve, og vi må forbedre dette, samt erstatte knuste lykteglass. 
- Denne sesongen må vi få fylt på med subbus på Øvre- og Nedrevei.  
- Paviljongen må vaskes, beises og males denne sesongen.  
- Det gjenstår fortsatt noe arbeid på Huset, spesielt i kjelleren. Denne sesongen vil ferdigstillelse 

av styrerom og garderobe bli prioritert, gjenstående arbeid på grovkjøkken må vente. Styret og 
andre jobber fortsatt med planlegging av trappeheis ned til kjelleren – igangsettelse avhengig av 
hagens økonomi. 

- Bygging av rampe på baksiden av huset som vil sikre rullestolbrukere tilgang til første etasje.  
 

- Ellers gjenstår en del små-oppgaver hvor hagen må innhente profesjonell hjelp og som vil bli 
vurdert opp mot hagens økonomi gjennom sesongen.  

 
Kommentarer fra salen: 
Tore-Jarl Bielenberg (p63), spørsmål angående prydplen - og utjevning av plen etter fjerning av drivhus. 
Nestleder May-Len oppfordrer at hagens kolonister kommer med innspill til styret. Hagebrukskomiteen, 
ved Anne Mette Moe, påpekte at Styret må koordinere arbeidsoppgaver og formidle til 
Fellesarbeidsansvarlige. 
 
Terese Wiig (p79) etterlyste bedre belysning på handikaptoalett. 
  

5.C Levering av hageavfall. 
REN fortsetter den vellykkede ordningen med henting av hageavfall. Datoer er slått opp på Titten Tei og 
på http://www.etterstadkolonihager.no/. 
 
Styret oppfordret kolonistene til å benytte seg av ordningen. 
 

5.D Driftkomiteens arbeid  
På Årsmøtet 2016 fikk Styret i mandat å intensivere arbeidet med å sikre at hagens kolonister 
vedlikeholder og bruker parsellen i tråd med reglementet. I løpet av vinteren, har Styret diskutert flere 
ulike virkemidler for å sikre dette og innhentet erfaringer fra andre hager og konferert med 
Oslokretsens jurist, og Styret har blitt enige om å bruke Driftskomiteen mer aktivt i å sikre dette. Dette 

http://www.etterstadkolonihager.no/
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betyr at Driftskomiteen i 2017 vil gjennomføre tre kontrollrunder og at tidspunktet for disse ikke vil bli 
annonsert på forhånd. Målet er at parsellene holdes i god stand jevnt gjennom sesongen, og da fyller en 
annonsert kontrollrunde hver vår og høst ingen funksjon.  
 
Styret vil sende ut mer informasjon om Driftskomiteens mandat og oppfølgingsprosedyrer i løpet av kort 
tid. 
 
Kommentarer fra salen: 
Marit Sollesnes (p26) ønsket rapport fra befaring tilsendt på e-post.  Styret har forståelse for innspillet 
men anser at dette per nå medfører svært mye ekstraarbeid for komiteen og poengterte at kolonistene 
har plikt til å sjekke postkassene hvor skriftlig rapport etter befaring vil bli lagt. Styret, ved Heidi, kom 
med forslag om av styret kan sende epost til alle kolonistene hvor det informeres om at befaring er 
gjennomført. 
Bjørg Åse Roberg (p6), hadde spørsmål om 50 cm grense til nabo-parsell. Selv om det presiseres at det 
er spesielt viktig at området mot nabo holdes fri for ugress, er det slik at parselleierne plikter å holde 
hele parsellen i stand.  
Anne Mette Moe (p6) poengterte at kolonistene har en plikt til å sjekke postkassene og at rapport på e-
post ikke er nødvendig. 
 

5.E Planlagte (sosiale) arrangementer i hagen 
- Loppemarked 17. og 18. juni. Lopper kan leveres 15.-16. juni 18.00-21.00.  
- Kolonihagesafari 2. juli 12.00 
- Hagevandring, 1. august 18.00 
- Hagelarm, 19. august 13.00-21.00 
- Første skoledagsfest med kåring av den lengste solsikken mandag 21. august 
- Ukentlige besøk av Vålerenga Sykehjem i regi av Steffen Uhre (p46) 
 
- Høstfest blir arrangert av festkomiteen 30. september. I bedet foran Huset har en driftig gjeng satt  
poteter, forhåpentligvis er vi selvforsynt med poteter til Høstfesten, vannes på Fellesarbeid. 
 
- 1000 åpne hager arrangeres ikke denne sesongen. Informasjon om neste års arrangement  
http://www.hageselskapet.no/finn-hage/pamelding-1000-apne-hager 
 
Styret oppfordrer til spontane fellesaktiviteter som felles-grilling, filmkvelder etc.   
 

5.F. Årets kolonist og årets parsell 
Videreføres som tidligere.  
 

5.G Vaskekjeller og salg av polletter.  
Polletter kjøpes hos Anna Perry (p25) og Liv Breines (p80) 
 
Kommentarer fra salen: 
Anne Kari Myrvold (p58) kom med forslag om at vi kunne betale for polletter med Vipps . Forslaget vil bli 
vurdert at styret, ved bruk av Vipps belastes Hagen med en 2% provisjon/gebyr som gir mindre inntekter 
for drift av vaske-anleggene. 

 
5.H Informasjon fra komiteene 
 
Hagelarm, ved Tor Lunde Larsen, p9 
Har lagt opp til et nøktern budsjett med et overskudd på kr 20.000. Billettpriser er holdt på samme nivå 
som i 2015. Med ett års opphold i festivalen tar man høyde for noe færre besøkende. Det aller meste av 

http://www.hageselskapet.no/finn-hage/pamelding-1000-apne-hager
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festivalprogrammet er allerede på plass, alle artistene har en tilknytning til hagen og vårt nærområde. 
Kolonistene oppfordres til å arrangere parsell-aktiviteter, kontakt Hagelarm komiteen for nærmere 
informasjon. 
 
Gjennomføringen av Hagelarm er avhengig av dugnadsinnsats fra kolonistene, både før og under 
arrangementet. Vaktlister vil bli hengt opp på Titten Tei i god tid. 
Ordfører Marianne Borgen åpner festivalen kl 17.00. 
 
Hagelarm har mottatt støtte fra Kolonihageforbundet til å lage en dokumentarfilm fra festivalen. 

 
Hagebrukskomiteen, ved Anne Mette Moe, p69 
Spesielt fokus bekjempelse av brunsneglene. Det ble også reist spørsmål fra salen om hvordan man bør 
kaste sneglene – anbefalt som restavfall. Det ble oppfordret til ikke å benytte gift for å ta livet av 
snegler. 
 
Redaksjonskomiteen, ved Hanne Lene Skjeklesæther, p23 
Oppfordrer kolonistene til å komme med bidrag til Etterstadposten 
 
Loppekomiteen, ved Bjørnar Nørstebø, p86 
I år arrangeres to dagers loppemarked, oppfordret til bidrag ved rigging og under arrangementet samt 
kakebaking og selvsagt lopper.  
 
Gjerdekomiteen  
Innspill fra Petter Thoresen (p83) om at gammel piggtråd må fjernes. Simen Andresen (p56) poengterte 
at det meste var fjernet – men at fjerning av gjenstående piggtråd må håndteres på en forsvarlig måte.  
 
Det ble oppfordret til at den enkelte kolonist forsøker å fjerne på egen parsell, eventuelt gjenstående 
piggtråd fjernes på Fellesarbeid eller høstdugnad. 
 
Vannkomiteen 
Ingen spesielle kommentarer. 
 

5.I Info fra krets og forbund 
Hyttetorget, ny web-portal for Oslo-kretsen 
Informasjon fra styret ved Simen Bjerkestrand, Oslo-kretsen har lansert en ny felles web-portal for alle 
hagene for salg og kjøp av hytter. Både for søkere og Styrene i hagene vil dette bidra til enklere og mer 
oversiktlig prosess ved kjøp og salg. Søkerne registrerer seg på kun én liste og velger selv hvilke 
hage/hager de ønsker å være registrert på.  
 
Søkere som ikke sto på Etterstad før nytt system ble lansert har ansiennitet fra mai 2017, søkere som 
allerede var registrert på Etterstad i fjor beholder sin ansiennitet.  
  
Når en hytte publiseres til salgs på hyttetorget vil det gå ut e-postvarsling til de som har haket av for at 
de ønsker å motta varsling fra Etterstad. Søkere til andre hager vil ikke motta varsling. 
 
Ansiennitetsprinsippet er fortsatt hovedkriteriet for tildeling av hytte, kun en andel av ledige hytter kan 
prioriteres spesielle behov/ønsker, og dette bør i så fall først diskuteres på Årsmøtet. 
 

Forbundet 
Nestleder May-Len Skilbrei orienterte om arbeidet i Forbundet.  
Det meste av arbeidet gjøres i de ulike kretsene og hvor forbundet fungerer som et overordnet organ. 
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Oslo hagene er i særstilling med antall søkere – hvor øvrige kretser i praksis ikke har eller har en svært 
kort venteliste for tildeling av parsell.  Forbundet har diskutert praksis for kolonistenes ankemuligheter 
for vedtak fattet av styret i Hagene. Det er opprettet et Ankeutvalg i forbundet som fungerer som en 
upartisk part. Kolonister som ønsker å anke vedtak belastes med et gebyr på kr 3.000. 
 
Reglene for å kunne arve en parsell ble endret for to år siden, med dagens regelverk kan hytte/parsell 
kun overdras av barn og ektefelle. Endringen ble gjennomført for å skape større sirkulasjon av hytter.  
Forbundet fikk kritikk for at arbeidet med en handlingsplan for kolonihagenes fremtid ikke var kommet 
skikkelig i gang.  
 
Etterstad kolonihager er representert i Forbundet med  Anne C. Eriksen (kasserer i Forbundet).  
 

6. Fellesarbeidsledere.  
Heidi Pegill Haugstad (p24) og Inger-Helen Giltvedt/Simen Andresen P56 deler på jobben. 
Fellesarbeidslederne kan nås på mail på fellesarbeid@gmail.com 
Kontaktinformasjon henges opp på Titten Tei. 
 

7. Renholdere i sesongen 
Arbeidet er fordelt mellom Marie Myrene Nørstebø (p86), Eirik Toressønn Myrvold (p58), Ester 
Johannessen (p68) og Linnea Wiig (p79), v Terese Wiig (p79). 
 
Det har vært stor interesse for å få renholdsjobben  og styret har prioritert tildeling av jobben til  
ungdommer. 
 

8. Innkomne forslag  
 
Forslag 1:  
Opprette arbeidsgruppe for å undersøke mulighetene for å utnytte solenergi i Etterstad kolonihager, 
forslagsstiller: Kirsten Marie Kvam, p87 
Forslag: Opprette en arbeidsgruppe som skal undersøke mulighetene for å utnytte solenergi i hagen: På 
felleshuset, på den enkelte hytte og kostnadene ved å kjøpe inn og installere solcellepaneler og andre 
tilpasninger på eksisterende el.anlegg. Formålet med arbeidet er å se på mulighetene for helt eller 
delvis å gå over til solenergi i hagen vår. 
Styrets innstilling: Styret støtter forslaget. 
 
 ------ 
Avstemming:  Forslaget ble nedstemt. 
6 stemmer for, 19 mot, 5 blanke stemmer  
------ 
 
Kommentarer til forslaget: 
Et prisverdig forslag og et viktig innspill til en «grønnere hage».  
Med mye gjenstående arbeid på Huset samt at et betydelig antall av Hagens kolonister allerede er 
engasjert i en rekke komiteer, vil opprettelse av en ny arbeidsgruppe/komité  kunne medføre at dette vil 
gå på bekostning av andre oppgaver.  
Heidi Pegill Haugstad (p23) ga uttrykk for at et med dagens teknologi vil et solcelleanlegg hvor produsert 
strøm tilbakeføres til strømnettet være uforholdsmessig kostbart.  
  
Hanne Sophie Hem (p9) var bekymret for estetikken og et solcelle teknologien er arealkrevende, 
uttrykte også bekymring om hvordan en komité skal organiseres, i regi av styret? 
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Flere av kolonistene ga uttrykk for at forslaget var interessant og spennende, men samtidig et 
ressurskrevende prosjekt som Hagen pr i dag ikke har kapasitet til. 
 
Under diskusjonen fremmet og Anne Kari Myrvold (p58) et benkeforslag:  
«Kolonister som er interessert i dette, bør gjøre en slik utredning på eget initiativ» , forslaget ble ikke 
stemt over fordi det ble vurdert som en oppfordring.  Vårmøtet konkluderte med at videre utredning av 
prosjektet må skje i regi av en frittstående gruppe kolonister på eget initiativ.  
 
Forslag 2 
Forslagsstiller: Terese Wiig, p79 
Forslag: Jeg foreslår at leieprisen for leie av Huset settes til 1000 for voksenselskap og 500 for 
barneselskap og at det er ingen forskjell mellom sommer og vinter. 
Begrunnelse: I og med de nye fasiliteter på sanitæranlegget, så blir det til at det forbrukes av felles papir 
blir benyttet av de som leier.  I og med også de må ha tilgang til vaskerommet, så blir også felles 
rengjøringsmidler brukt. Leieprisen er uansett lav i forhold til hva det koster å leie andre steder i 
nærområdet. 
 
Styrets forslag til vedtak: Styret støtter forslaget om å ikke lenger differensiere mellom sommer og 
vinter på pris. Styret støtter videre forslaget om å sette prisen på leie av huset til voksenselskap til 1000, 
men mener at det er et poeng å holde prisen på leie av huset til barneselskap, forstått som feiring av 
fødselsdager og skoleavslutninger og lignende, nede. Det har vært en målsetting at huset gjennom slike 
arrangementer holder seg relevante og tilgjengelige for nabolagets barn, og det er en god måte å 
synliggjøre vår verdi på. Styret fremmer derfor følgende alternative forslag: 
 
Terese støtter styrets forslag.  Prisen for leie av huset til voksenselskap settes på 1000 NOK hele året, 
mens prisen for barneselskaper settes på 400 NOK hele året.  
 
------ 
Avstemming:  Vedtatt 
1 mot, 0 blanke stemmer  
------ 
 
Tidligere forslag: 
 
Forslag 3 Gjelder: Søppeldunker i bakken.  
Forslagsstiller: Simen Andresen og Inger-Helen Giltvedt, p56  
Forslag: Brønnene tenkes plassert på venstre side innenfor porten.Store nok for å romme våre behov i 
en uke. Brønn for papp og papir og i tillegg en brønn for glass og metall. Renovasjonsavgiften vil bli 
endret og vi kommer billigere ut av det. Velges en slik løsning, så trenger man ikke tømming i 
vinterhalvåret.  
 
Styrets forslag til vedtak: Styret støtter ikke forslaget. 
 
Petter Thoresen (p83) har i samarbeid med Svein Skandfer Hanssen (p66) og Simen Andresen (p56) 
hjulpet Styret med å utrede denne muligheten. De har sett på muligheten for å montere Molok 
avfallsbrønn i hagen, som er en halvveis nedgravd type (http://www.strombergs-
plast.no/produkt/molok-den-originale-avfallsbronnen/). Basert på innhentede priser desember 2016 
er et estimat på kostnadene på slike brønner 75.000 for dagens kapasitet, men uten iberegnet 
gravejobben.   
 
Styret mener at det ikke er forsvarlig å gjennomføre et så stort prosjekt nå, men er positive til at 

http://www.strombergs-plast.no/produkt/molok-den-originale-avfallsbronnen/
http://www.strombergs-plast.no/produkt/molok-den-originale-avfallsbronnen/
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alternativet utredes videre med tanke på sesongen 2018 og 2019. 
 
------ 
Enstemmig støtte til styrets forslag til vedtak 
------ 

 
VALG VÅRMØTE 2017 – Valgkomiteens innstilling (de som ikke er på valg er kursivert) 
Valgkomiteen består av Kjersti Myrene, p86, Hanne Lene Skjeklesæther, p23 og Hanne Sophie Hem (p9). 
Merk at alle komiteer ved behov kan trekke inn andre kolonister i sitt arbeid, for kortere eller lengre 
perioder. 
 
Redaksjonskomité (1 år om gangen) 
Hanne Lene Skjeklesæther (tar gjenvalg) 
Stig Gjermstad (tar gjenvalg) 
Steffen Uhre (tar gjenvalg) 
Anne C. Eriksen (tar gjenvalg) 
Tor Lunde Larsen (tar gjenvalg) 
Valgt ved akklamasjon 
  
Hagebrukskomité (2 år om gangen): 
Svein Skandfer Hansen (tar gjenvalg) 
Anne Mette Moe (tar gjenvalg) 
Stig Gjermstad (har 1 år igjen) 
Eirill Kristiansen (har 1 år igjen) 
Valgt ved akklamasjon 
 
Festkomité (2 år om gangen): 
Inger Helen Giltvedt (NY) 
Simen Andresen (NY) 
Ingrid Grindeland (tar gjenvalg) 
Tor Lunde Larsen (tar gjenvalg) 
Nina Haugaard (tar gjenvalg)  
Line Soggiu (har 1 år igjen) 
Valgt ved akklamasjon 
 

Loppekomité (2 år om gangen): 
Ingeborg Øie – tar gjenvalg 
Ragnhild Blindheimsvik (tar gjenvalg)  
Christine Bergh-Smith (tar gjenvalg) 
Marit Hamre (tar gjenvalg) 
Heidi Ryen (har 1 år igjen) 
Bjørnar Nørstebø (har 1 år igjen) 
Kjersti Myrene (har 1 år igjen) 
Valgt ved akklamasjon 
 
 
Komité for ekstern kontakt (2 år om gangen, men siden komiteen er ny innstiller valgkomiteen på at 
to personer velges for 1 år denne første gangen): 
Kari Gjønnes Folvik (NY) 
Peter Udbjørg (NY) 
Gry Hege Karlsen (NY) 
Torgeir Lilleberg (NY – velges for 1 år) 
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Alison Wilkinson (NY – velges for 1 år) 
Valgt ved akklamasjon 
 
Styret – ny representant (erstatter Maria Wattne som har trukket seg): 
Ann Berit Hulthin, parsell 32 
Valgt ved akklamasjon 
 
 
 
Oslo, mai 2017 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------- 
Referent: sekretær Simen Bjerkestrand 
  

  
Protokollunderskrivere: 
 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------          ------------------------------------------------------------- 
Tore-Jarl Bielenberg (p63)           Anne Kari Myrvold (p58) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Vedlegg:       

 Resultatregnskap 2015/2016      
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  Noter Rev Budsjett Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap 

   2016/2017 2016/2017 2015/2016 2015/2016 2014/2015 

        

3710 Årskontingent 1 528 000 528 000 528 000 528 000 527 000 

3712 Ekstra kontingent 1 264 000 264 000 264 000 264 000  

3715 Kontingent vinterbu  9 000    8 200 

3720 Strøminntekter  100 000 100 000 113 194 110 000 119 364 

3730 Utleie av huset  27 000 27 000 3 950 12 000 27 300 

3740 Salg av polletter  11 000 11 000 10 700 12 000 14 373 

3750 Loppemarked  25 000 25 000   39 823 

3760 Takstgebyr  1 000   2 000 3 000 

3765 Overdragelsesgebyr  1 000   4 000 4 000 

3770 Andre gebyrer  3 000  1 500  0 

3800 Andre inntekter    6 875  2 509 

 Sum driftsinntekter  969 000 955 000 928 219 932 000 745 569 

        

3780 Momsrefusjon  20 000 20 000 24 307 15 000 27 912 

3785 Grasrotandelen  6 000 6 000 6 761 4 500 5 389 

3800 Hagelarm  50 000 50 000 1 788 50 000 94 882 

3805 Kokebok 2 5 000 5 000 -22 470 -10 000 -1 147 

 Sum andre inntekter  81 000 81 000 10 386 59 500 127 036 

 Sum inntekter  1 050 000 1 036 000 938 605 991 500 872 605 

        

        

4110 Tomteleie  134 000 134 000 131 444 131 000 128 100 

4120 Forsikring  30 000 30 000 24 732 30 000 24 201 

4130 
Kontingenter 
(forbund/krets) 3 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000 

 Sum faste driftskostnader 186 000 186 000 178 176 183 000 174 301 

        

4210 Strøm  130 000 130 000 76 859 150 000 123 700 

4215 Internett  6 500 6 500 2 632   

4220 Vann- og avløpsavgifter  55 000 55 000 51 837 60 000 93 365 

4310 Renovasjon  37 000 37 000 34 817 40 000 32 438 

4240 Drift av felleshusene  5 000 5 000 2 786 5 000 2 278 

4245 
Såpe, papir m.m. til 
felleshusene  30 000 30 000 35 718 25 000 21 578 

4250 Drift av uteområde  8 000 8 000 4 836 8 000 4 565 

4255 Containerleie  22 000 22 000 6 405 22 000 22 017 

4258 Gjødsel  7 000 7 000 14 142 5 000 1 578 

4310 Styrehonorar  36 500 36 500 41 500 36 500 34 000 

4311 Honorar vaskeansvarlig  29 000 29 000 28 000 26 000 26 000 

4312 
Honorar 
fellesarbeidsanvarlig  12 000 12 000 12 000 12 000 14 000 

4313 Andre honorarer      0 

4410 Etterstadposten  14 000 14 000 10 588 14 000 13 236 

4415 Porto  500 1 500 63 1 500 945 
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4418 Kontorhold  5 000 7 000 15 297 7 000 7 935 

4510 Sosiale arrangement  30 000 30 000 19 181 35 000 33 733 

4910 Andre kostnader  10 000 10 000 25 303 10 000 13 016 

 
Sum variable 
driftskostnader  437 500 440 500 381 962 457 000 444 384 

        

        

   Rev Budsjett Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap 

   2016/2017 2016/2017 2015/2016 2015/2016 2014/2015 

        

6110 
Løpende vedlikehold 
felleshus  5 000 5 000  5 000 3 022 

6210 
Løpende vedlikehold 
uteområde  10 000 10 000  15 000 3 031 

 Sum vedlikehold  15 000 15 000 0 20 000 6 053 

 Sum driftskostnader  638 500 641 500 560 138 660 000 624 738 

        

 Driftsresultat  411 500 394 500 378 467 331 500 247 867 

        

8050 Annen renteinntekt  -4 000 -4 000 -10 072 -10 000 -18 770 

8150 
Annen rentekostnad, 
gebyrer  1 900 1 900 1 810 1 800 1 688 

8151 
Renter og gebyr lån 
Huset  40 000 40 000 30 534 47 000  

 Finansinntekter/kostnader 37 900 37 900 22 272 38 800 -17 082 

7110 
Vedlikehold/oppgradering 
felleshus      

7120 
Vedlikehold/oppgrader
ing uteområde 4 40 000 40 000 33 267 20 000 12 760 

7230 Møbler uteområde       

7410 Oppgradering lekeplass      9 063 

7400 Utvidelse sanitærhuset    4 936   

7420 Utbedring Huset  450 000 300 000 1 848 410 1 660 000 37 359 

 Sum prosjekter/investeringer 490 000 340 000 1 886 613 1 680 000 59 182 

 Sum kostnader  1 166 400 1 019 400 2 469 023 2 378 800 666 838 

        

 Resultat 8 -116 400 16 600 -1 530 418 -1 387 300 205 768 

 


