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vedtektene bestemmes det at befullmeKiget kan ikke avgi mer enn to stemmer.

Undertegnede gir herved

fullmakt til å møte og avgi stemme på mine vegne på generalforsamling i Bakkely
Garasjelag for 2021 den 12.05.22.
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Tll behandllng forellgger

1. Apning ved Styreleder
2. Valg av Møteleder
3. Valg av Referent
4. Valg av to personer til å underskrive protokoll
5. Spørsmål om møtets lovlige innkalling.

6. Styrets beretning for 2021
7. Regnskapfor202l
8. Godkjenning av regnskap
9. Ansvarsfrihet for Styret
Styrehonorar lor 2021
1 l.lnnkommende forslag - (ingen pr. utgangen av januar)
1

0.

12.Vatg

Andelseiere som ikke kan møte personlig, kan gi skriftlig fullmakt til en annen
andelseier som kan stemme. Ingen kan være fullmektig for mer enn en
andelseier.
Styret har bestått av følgende:
Svein Ole Haugen- tilvalg.
Styremedlem Ole Schweder - ikke tilvalg - valgt for ett år til
Styremedlem Robin Algunerhan - tilvalg.
Varamedlem Lars Martin Tollefsen - hvert år.
Arild Malmø - til valg - hvert år.

Styreleder
Revisor

6. SQlrets beretnlng

for 2O2l Arsmeldi ng2o21- Bakkely Garasjelag

SA

Etter endring i regnskapsloven 1. januar 2018 er det ikke lenger lovpålagt å skrive
årsmelding. Styret ønsker likevel å orientere om året som har gått, og har derfor
laget en forenklet årsmelding.

SQlresammensetning
Styret har etter generalforsamling i2021 bestått av følgende representanter:
Styreleder, Svein Ole Haugen
Styremedlem, OLE SCHWEDER
Styremedlem, Robin AlgUnerhan
Varamedlem, Lars Martin Tollefsen

Styret i Bakkely Garasjelag 5A består av ingen k'yinner og 3 menn

Vlrksomhetens art
Bakkely Garasjelag SA er organisert etter de bestemmelser som følger av loven,
og har tilformål å drive eiendommen i samråd med, og til det beste for, eierne.
Bakkely Garasjelag SA ligger i Oslo kommune, og har organisasjonsnummer
979911254
Bakkely Garasjelag SA består av ingen boliger og ingen næringslokaler.

Forretningsfercel og revisjon
Forretn i ngsfører er Boligbyggelaget Usbl.

Forsikring
Bakkely Garasjelag SA er fullverdiforsikret i lf Skadeforsikring NUF, avtalenr
SP589235. Ved skadesaker skal henvendelse gjøres til styret. Privat
innbo/eiendeler må forsikres ved egen poltse.

Ytre miljo.
Styret er ikke kjent med at virksomheten påvirker det ytre miljø negativt.

HMS/lnternkontroll
Styret er pålagt å arbeide systematisk med helse, miljø og sikkerhet i henhold til
internkontrol lforskriften 55.
Bakkely Garasjelag SA har ikke et system som tilfredsstiller myndighetens krav
innen helse, miljø og sikkerhet.

12021 sluttet Styreleder Frank Synnestvedt. Han hadde da vært styreleder i ca.
11 år. Samt også styreleder i garasjelaget før dette også. Han har bodd i Bakkely
Borettslag siden det ble bygd. Han har også vært med en tid i styret i Bakkely
Borettslag. Han har nå flyttet fra Oslo. Han har bistått med å svare på spørsmål
fra styret og det gjør han fremdeles. Det er altså en skikkelig Bakkely-veteran
som sluttet. Og vi takker ham for stor innsats i mange år.
Edmond Kerr sluttet også i styret - pga. problemer med reise til Norge fra
utlandet. Etter 5 års innsats som styremedlem. Han fortjener også mange takk
for innsatsen.

Styret besto derfor etter valg av ny styreleder, samt to helt nye styremedlemmer.
Vara styremedlem har vært vara mange år. Revisor har også mangeårig erfaring.
lflg. Protokollen ble alle valgt for to år, bortsett fra revisor som ble valgt for 1 år.
Men vedtektene sier at det skalvære styremedlemmer tilvalg hvert år:
Fra vedteKene:

Styret.
Lagets forretninger ledes av et styre på tre medlemmer og en varamann.
Generalforsamlingen velger styrets formann ved særskilt valg. Styret velges for et
tidsrom av to år, dog således at det vekselvis trer ut en og to medlemmer av
styret. Varamann velges for et år av gangen.

***
For å få valgsystemet i henhold tilvedtektene, så stiller styrets leder Svein Ole
Haugen og styremedlem Robin Algunerhan derfor tilvalg igjen. Varamedlem og
revisor er tilvalg hvert år.

Styret har hatt to formelle styremøter, samt en del uformell kontakt. Det har ikke
vært noen ekstra ord i nære ge nera lforsa m I i nger.
Garasjelaget har ikke egen vaktmester. Styret har utført en del mindre
reparasjoner og reparert manuelle portåpnersystemer, der gamle snorer for
manuell åpning av port ryker. Et hull igarasjeport er reparert. Ved bytte av eier
blir portene smurt. Ca 50 skruer er skrudd inn i blikkbeslag - erstatter spiker som
er rustet. Et hull i blikkbeslag reparert. Det er ryddet planter foran og ved
garasjeporter, samt bak garasjer. Det er ryddet en del grener som kom for nær
garasjene. Mye plantenedfall på garasjetak ved RV69-71 fra stort tre, er ryddet og
kjørt til Haraldsrud. Det er ryddet planter bak garasjer ved RV38-K86, renset
takrenner og kjørt til Haraldsnrd.
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En pårygget, skjev garasjestolpe er rettet opp.

Det har vært en middels stor reparasjon av GAPO (Gr garasjeportleverandør) på
en garasje - ca 16.000 kr. Samt noen mindre reparasjoner av GAPO. GAPO
foretok også omprogrammering av vaktmesters to liernkontroller - som hver
kan betjene fire forskjellige garasjer.

Styret har be-tjent en del oppsigelser og tatt seg av søknadsbehandling. Inklusive
såkalt bynelistebehandling - mer info om søknadsbehandling vil bli lagt ut på
internettsiden på bakkelyborettslag.no etterhvert. 8 garasjebytter i2021. Pr. april
2022 er det 25 beboerer på søknads- ogleller bytteliste. 20 som ikke har garasje,
og 5 på bytteliste. Det er ikke lov å ha både parkeringsplass ute i borettslaget og
garasje. Garasjelaget og Bakkely Borettslag samarbeider om å sjekke for dette.
En inkassosak oppsto. Dette er uhyre sjeldent igarasjelaget. Det nevnes at
restanse på kr. 500, ble til 3.200 inklusive inkassoomkostninger. Saken ble ryddet

opp ived at kravet ble betalt.
En del utskifting av utvendige lyspærer er foretatt. Styret har kjøpt inn LEDlyspærer og skifter til disse etter hvert. Disse koster 3 ganger så mye, men bruker
en tredjedel så mye strøm som de gamle.

Strømleverandører har vært vurdert, men skifte er ikke besluttet. En ulempe
med en kanskje noe bedre avtale er lengre oppsigelsestid.
Det er gitt diverse annen bistand til garasjeeiere som har fått problemer, men
garasjeportene er stort sett meget driftssikre. Det dukker litt spørsmål opp om
vegg eller ikke vegg ifbm. garasjer. Her oppfordres det til å vise hensyn og sunn
fornuft. En regel ved diskusjon, er at man ser hvordan det var da man overtok
garasjen. Da godtok man det som det var.

Styret har ikke lovt noen snarlig installasjorufor el-bil-lading. Styret følger noe
med på utviklingen innen el-bil-lading. Her går uwiklingen hurtig. Både når det
gjelder bil og bilbatterier - og ladesystemer. Det er ikke noen problemer å få
dette installert - iallfallved RV69-RW1-garasjer. Ulempen er prisen. Og fordeling
av kostnader. Det forekommer mislykkede installasjoner i den forstand at
garasjeeiere synes det blir for dyrt, og bruker ikke installert system. lallfall ett
borettslag i området holder pr. april 2022 med å installere ladesystem. Styret
følger med på erfaringer der. Det er diskusjon om dette - selvfølgelig spesielt
blant de som har diesel- eller bensinbil.
Det kom i desember 2020 ny lov ifbm. Borettslag og boligsameier og rett til å
kreve infrastruktur for lading. Men denne gjelder ikke for garasjelag. Garasjelaget
hadde en stund samarbeid med Bakkely Borettslag om å se på dette med el-bil-
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lading. Men Person i styret i Bakkely Borettstag sluttet, og dette prosjektet
stoppet opp. Flere firmaer er interessert i å installere el-bil-lading i garasjelaget.
Nye biler kan hurtiglades og har stadig større batterikapasitet. Et firma sier at
gamle-el-biler, som lader sakte og ikke har stor batterikapasitet trenger
garasjelademulighet i større grad enn nye biler. Annet argument er at hvis man
ikke har lademulighet, så blir etter hvert leilighetene mindre ettertraktet. Dette er
nok riKig, men foreløpig ikke noe større problem. Det finnes nå lademulighet i
Rødtvetveien og på Esso-bensinstasjon, dvs. ikke så langt unna. Men kanskje ikke
så billig. El-bil-lading kommer helt sikkert en dag, men når, og hva slags system
er ukjent pr. nå.
Andre ideer er å rive noen garasjer og bygge større garasjer istedenfor. Som
passer til nye, moderne store biler. Et nytt sameie har installert avanse$
datastyrt garasjeanlegg der en datamaskin og robot tar seg av parkering og
henting av biler. Dermed kan man få plass til langt flere biler på begrenset plass.
Ulempen er selvsagt pris, og at hvis noe skjærer seg, så får ingen hverken bilen
sin ut eller inn. Dette blir ikke aktuelt med det første for Bakkely Garasjelag.
Styret har lagt inn søknadsliste i Excel. Dokumenter skannes nå i stor grad - også
før sendes til USBL
lnfosiden på bakkelyborettslag.no arbeides det kontinuerlig med. Inkludert plan
om å legge ut søknadsbehandlingsrutine og byttelisteregler.
Af

le søker

efør 91.12.23 blir orientert om mulighet ifbm. bytteliste, uansett

hvilket garasjeområde de har søkt på

- når de eventuelt er aktuelle.

Om godtgjørelse til styret er erfaringen til ny styreleder at godtgjørelsen er
temmelig lav. Slik som det er nå, så blir timelønn, spesielt for styrets leder, svært
lav. Men delvis skyldes dette at har brukt tid til å lære seg rutiner.
Styret oppdaget sent i april at det er ikke ført noe i <Kostnad eiendom/lokaler> i
regnskapet for 2021. Dette gjelder Garasjelagets andel av snøbrøyting, strøing og
tomteleie og er ca 4800 kr. Det letes etter årsak. Det er Borettslaget som lager
faKura som blir sent og ført av USBL. Styret burde ha oppdaget at dette
antakelig mangler i regnskapet. Løsning er at dette eventuelt føres i2022
regnskapet. Det blir da to faKuraer i2022 og egentlig for mye i 2022 - og for lite i
2021.

til regnskap. USBL har endret prinsipp vedrørende Innskudd. Nå
følger dette eier og ikke garasjen. Noen tall er derfor ikke umiddelbart
sammenlignbare mellom 2020 og 2021 .
Se note 11

Arets regnskap viser overskudd på 68.131 som styret foreslår overført til
Egenkapital.
Garasjelaget bruker internettsiden til Bakkely Borettslag bakkelyborettslag.no.
Under fane GAMSJEIAG finnes informasjon, søknadsskjema og
oppsigelsesskjema.

12. Valg
Se årsberetning og vedtektene om valg

- følgende er til valg.

Styreleder for 2 år.
Styremedlem for 2 år.
Varamedlem for 1 år.
Revisor for 1 år.

Alle eksisterende personer er villig til gienvalg.
Kom gjerne med forslag

til personer, eller deg selv, til å sitte i styret i Bakkely

Garasjelag.
Forslaget kan leveres til styrets medlemmer, i postkassen til Garasjelaget på
veggen i Rødtvetveien 69 - ved ffrhuset før 12.05.2022 kl. 17:30, eller lanseres på
selve generalforsa m li ngsmøtet.
De som du foreslår bør være villig til å blivalgt.

Tll årsmOte{generalforcamllng for Bakkely Garasielag SA {samvirkeforetak}.

Revisjonsberetning for regnskapsåret 2021.
Etter min mening gir årsregnskapet et rettvisende bilde av den finansielle
stillingen til Bakkely Garasjelag SA pr. 31.12.202L isamsvar med
regnskapslovens regler og regnskapsskikk i Norge.
Basert på revisjon av årsregnskapet samt opplysninger i årsberetningen om

årsregnskapet gir dette etter min mening et forsvarlig uttrykk for sameiets
Økonomiske stilling.

Sted: Oslo
Dato: 20.04.2022

Arild Terje MalmØ
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Note 0 - Regnskapsprinsipp
Arsmgnskapot er satt opp I sams\rar med regnskapolovens bestommdeer og god ragnskapeeklkk.
Klassillserlng og wdedng av balancepostar
Omføpsmlder og kortEiktg gleld omhtter poeter som forhller ffl betdlng Innen ett år.

øvdp poster er khssifrsert som anleggsmiddel/langsiktig

gileld.

Omløpsmlderwrderce tl lavesb av anel€fieleeskost og virkellg verdl. Korbiktg gleH balanseføres tl rcmlnelt beløp på etableringstdspunktet.
ArdeggsmHler vurderes 0l amkffids€skost, men nodskrlves tl vlrkelig verdi dersom verdifallet lkke forventes å være fobpående. Langslk0g
gJdd balaneeføres tl nomindt beløp på ebblerlngotdspunktet
Fordrlngor
Kundefurdrlnger og andrc fodrlnger er oppført i balaneen tl pålydendo efier fiadrag fur aveeffting tll forventet tap.
Aræehlng tl tap glørcs på grunnlag av indfuiduelle wderinger av de enkdte brdringene.

\årlgc drlftemldler
\årlge ddftsmldler balanseføtos og ansktives o€r ddftsmidleb lewtirl dersom de har levedd over 3 år og har en kostpris
som overstger k 50.fiD,-. Dlrckte vedllkehold av driftsmldler koshadsføFs løpende under ddf,skoehader, mens påkoohinger eller
boeddnger Ulloggos ddfumidler og awkrlves ihht driftBmidl€tB ler,etld.
Ddftelnntekter
Lelelnntekter boKøree og Inntektsføres ltakt med opp{enlng.
Inntektsførlng ved aalg av vanr/tjemsbr s$er på levedngstdspnktet.
TJeneebr inntelcbføree etter hwrt som de opptien€s.
Skatiehekk
Ved lenna$ødng overføree skatbtrEkk lil en

blbe skatebeld<skonb i UsH.

Note 1 - lnnkrevde felleskostnader
3609

t€b pafterlng

?22000

221æO

zn0æ

221 500

Note 2 -Andre driftsinntekter

I
l6nto 3990 $elder awegning Innskdd og overdragelsasgebyr

750,

6 800

3990 Ærdne drifi einntekter

800

ganasje.

Note 3 - Lønnskostnader og styrehonorar
2021
5400 Arboidegivenavgift

5330 Honorar Ullitsvalgile fra lønnssysbrnet
Eum

2020

3 659

2424

25 950

24 000

æ000

2612r

Personalkostnader omfatter lønns" og personalkocfrrade[ samt arbefulsglvoravgift" &rtall årsverk sysseleat[ 0

Note 4 - Varige driftsmidlei
Ganefcenlcgg
Anskafidsoekoet pr.01.01

:

&eta avgang

ær
0

:

Anekafielseekoet pr.31

.1 2z

Akkumuf ertE arækrlvnlrqer pr.31.12:
A<kumuferte nedskiminger 9.31,12:

Bokføil vedi pr.31.12:

And€ftlsosår:
Antatt levetH

566

0

Aretetllgang:

iår:

Garasjefaget består av 74 gan$er.
Elendommen er oppført på g.nr 270, b.nr 312 i Oslo kommune.
Sameiets eiendommer er brsikret gennom lf Skad€forsikring pollse nr. SP589235.

s66 331
0
0
566 æ1
1964

Note 5 - Energikostnader
2020
6200

Sfønl

og enerylkoohader

32263

21 493

32zE3

21 193

2021

m20

På grunn av unormalt høye sfrømpriser på slutten av N21, er etrøm/liemvarme koshad øld betdllg.
GaragjdagBt har fått rcfundert troe av slne etrømkoehader dlrekte på decemberfaktura.
KompensaeJoneordnlngen vll gJdde fia clesember 2021 til man 2022.

Note 6 - Kostnad eiendom/lokaler
6891 Snømåldng/s0ølngffdlng

4 459

4.l59

Note 7 -Yerkløy, inventar og driftsmateriell
6500 Ved<tøy og redskap€r
6550 Lyspærcr, lyærør, dMngor o.l.
6551 Nølder, låser, nawnldlt, poctkaesero.l.

2021

2U20
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I
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2 150

2255

3 0.16

6552 Drttuinatedell

Note 8 - Reparasjon og vedlikehold

mm
6601 Vedllkehold bygg
6603 Vedllkehold clolft,o

6605 VedlikehoH fellesanlegg
661 3 Vedllkehold uteområder
664E Vedllkehold dørcrog porter

0
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2 889
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15 710

0

r[9

0
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Note 9 -Andre kostnader
2020
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7773 Omkoehinger Innkrwing
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7g

7795 Hudebtap
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I

14 476

Note 10 - Andre kortsiktige fordringer
1

S42 Mellonuegnlqg finanslednstuntak

I 570

Ardta lortslktgc fordtlrqpr

1 817

42

I t50
Konto 1570: GJeHerrcnterfia Kbrc Flnane.

0
0

Note 11 - Egenkapital
Egcnkapltal
pcr 01.01

Endrlnger

/044 ff10

t4,t m0
{44000

Egpnkapltal
per31.12

Egonkrpltd
lnnskutt egenkapital

turddekapital
Sum Innrkutt egnnkaplbl

'L4000

Opp{ent egenkapltal

€2

Aret roerltat
9um opp0cnt cgpnkæltrl

558
482 558

Sum cgpnkepltel

92E 558

fnnskrddet I garasJelaget
som innskudd.

fø[er elelan og lkke

68 131
08 t3{

€75

gøraeJen. Vl har derfor besluttot at beløpet skal flydes fra konto 2030

E69

tl

550 689 ,
550 089

550 GEg

konto 2912 og behandlee

Note 12 - Annen kortsiktig gjeld
2021
2912 Innskudd gara{e
2$7 P elløfia enerylkoohader
2990 Deposltum garasle

2020

200

0

4749

2341

0

12 000

$n*g

113,!

't68

