
,QQNDOOLQJ�WLO�JHQHUDOIRUVDPOLQJ

'HW�LQQNDOOHV�WLO�RUGLQ U�JHQHUDOIRUVDPOLQJ�L�6ROYDQJ�3DUN�$6

7LG�RJ�VWHG��7LUVGDJ������������NO������������������0DMRUVWXHQ�.LUNH��.LUNHVWXHQ��
.LUNHYHLHQ���

5HJLVWUHULQJ�DY�IUHPP¡WH�WLO�JHQHUDOIRVDPOLQJHQ�YLO�IRUHJn�PHOORP�NO��������RJ
�������9L�RSSIRUGUHU�DOOH�DNVMHHLHUQH�WLO�n�P¡WH�L�JRG�WLG�IRU�UHJLVWUHUQLQJ�VDPW
WD�PHG�VHJ�Q¡GYHQGLJ�OHJLWLPDVMRQ�

(WWHU�DYKROGW�JHQHUDOIRUVDPOLQJ�YLO�GHW�EOL�DYKROGW�HW�NRUW�EHERHUP¡WH�KYRU�DOOH�JLV
DQOHGQLQJ�WLO�n�WD�RSS�DQGUH�WLQJ�PHG�VW\UHW�L�SOHQXP�HOOHU�HQNHOWYLV�

6DNVOLVWH
��.RQVWLWXHULQJ��
��
��������9DOJ�DY�P¡WHOHGHU��
��
��������9DOJ�DY�VHNUHW U��
��
��������9DOJ�DY�HLHU�WLO�n�XQGHUWHJQH�SURWRNROOHQ�VDPPHQ�PHG�P¡WHOHGHUHQ��
��
��������2SSO\VQLQJ�RP�DQWDOO�P¡WHQGH�PHG�VWHPPHUHWW�RJ�DQWDOO�IXOOPDNWHU��
��
��������*RGNMHQQLQJ�DY�LQQNDOOLQJ��
��
��������*RGNMHQQLQJ�DY�VDNVOLVWH��
��
��*RGNMHQQLQJ�DY�nUVUHJQVNDS�������
��
��cUVEHUHWQLQJ���������
��
��*RGWJM¡UHOVH�WLO�VW\UHW��
��
��$QGUH�VDNHU���6DNHU�IUD�VW\UHW��
��
��������$OWHUQDWLYHU�IRU�EUDQQEDONRQJHQH��
��
��9DOJ��
��
��������9DOJ�DY���PHGOHPPHU�WLO�YDOJNRPLWp��
��
��������9DOJ�DY���PHGOHPPHU�WLO�VW\UHW��
��
��������9DOJ�DY���YDUDPHGOHPPHU�WLO�VW\UHW
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6W\UHWV�LQQVWLOOLQJ�WLO�GH�VDNHU�VRP�VNDO�EHKDQGOHV�Sn�
RUGLQ U�JHQHUDOIRUVDPOLQJ�WLUVGDJ������������

.RQVWLWXHULQJ��
,QQVWLOOLQJ�WLO�GH�UHVSHNWLYH�SRVWHU�EOLU�ODJW�IUDP�Sn�JHQHUDOIRUVDPOLQJHQ�

*RGNMHQQLQJ�DY�nUVUHJQVNDS�������
cUVUHJQVNDSHW�IRU������I¡OJHU�YHGODJW��5HYLVMRQVEHUHWQLQJHQ�YLO�EOL�HWWHUVHQGW�SHU�SRVW
RJ�GHOW�XW�Sn�JHQHUDOIRUVDPOLQJHQ��cUVUHJQVNDSHW�IRU�������VRP�YLVHU�HW�RYHUVNXGG�Sn�NU
������������DQEHIDOHV�JRGNMHQW�

cUVEHUHWQLQJ��������
'HW�HU�LNNH�OHQJHU�HW�ORYNUDY�n�VNULYH�nUVEHUHWQLQJ��'HWWH�VRP�I¡OJH�DY�HQ�HQGULQJ�L
UHJQVNDSVORYHQ�IUD�������cUVEHUHWQLQJ�IUD�VW\UHW�HU�IULYLOOLJ�RJ�I¡OJHU�YHGODJW�
cUVEHUHWQLQJHQ�WDV�WLO�HWWHUUHWQLQJ�

*RGWJM¡UHOVH�WLO�VW\UHW��
)RUVODJ�YHGU¡UHQGH�JRGWJM¡UHOVH�IRU�VLVWH�VW\UHSHULRGH�IUHPOHJJHV�Sn
JHQHUDOIRUVDPOLQJHQ�

$QGUH�VDNHU���6DNHU�IUD�VW\UHW��

$OWHUQDWLYHU�IRU�EUDQQEDONRQJHQH���
3n�JHQHUDOIRUVDPOLQJ����PDL������ILNN�VW\UHW�PDQGDW�WLO�n�V¡NH�RP��RJ
HYHQWXHOW�LYHUNVHWWH��RPJM¡ULQJ�DY�EUDQQEDONRQJHU�WLO�SULYDWH�EDONRQJHU�IRU�GH
VRP�PnWWH�¡QVNH�GHW��7LOVWDQGVXQGHUV¡NHOVHU�DY�EUDQQEDONRQJHQH�XWI¡UW�DY
2VOR�0XUHUPHVWHUEHGULIW�$6��20$6��K¡VWHQ������YLVHU�DW�EUDQQEDONRQJHQH
HU�L�JHQHUHOW�GnUOLJ�VWDQG��6SHVLHOW�EDONRQJHQH�L�+DPPHUVWDGV�JDWH�HU
PHGWDWWH�DY�Y U��VOLW�RJ�HOGH��7LOVWDQGHQ�WLO�EUDQQEDONRQJHQH�YDQVNHOLJJM¡U
RPJM¡ULQJ�WLO�SULYDWH�EDONRQJHU�VOLN�YHGWDWW�Sn�JHQHUDOIRUVDPOLQJHQ�L������
7LOVWDQGHQ�WLO�EUDQQEDONRQJHQH�KDU�RJVn�NRQVHNYHQVHU�IRU�DQGUH
YHGOLNHKROGVSURVMHNWHU�VRP�E¡U�JMHQQRPI¡UHV��7LOVWDQGVYXUGHULQJHQ�HU
RPWDOW�Q UPHUH�Sn�YnUH�QHWWVLGHU�VROYDQJSDUN�FRP�

6W\UHW�KDU�XWUHGHW�XOLNH�EHVOXWQLQJVDOWHUQDWLYHU�IRU�EUDQQEDONRQJHQH�Sn
EDNJUXQQ�DY�WLOVWDQGVDYNODULQJHQ�IUD�20$6��VDPW�LQQKHQWHW�IOHUH
NRVWQDGVRYHUVODJ�

$OOH�DOWHUQDWLYHQH�HU�DYKHQJLJ�DY�JRGNMHQQHOVH�IUD�3ODQ��RJ�%\JQLQJVHWDWHQ
�3%(���VSHVLHOW�QnU�GHW�NRPPHU�WLO�IDVDGHQ�L�+DPPHUVWDGV�JDWH�HWWHUVRP
GHQQH�SnYLUNHU�GHW�YLVXHOOH�XWWU\NNHW�L�JDWHO¡SHW��6W\UHW�KDU�WLGOLJHUH�EOLWW
IRUHVSHLOHW�DW�3%(�YLO�VH�SRVLWLYW�Sn�HQGULQJ�DY�GHQQH�IDVDGHQ�HWWHUVRP�GHW
YLO�WLOEDNHI¡UH�E\JJHW�WLO�GHW�RSSULQQHOLJH�XWWU\NNHW��PHQ�GHW�SUHVLVHUHV�DW
GHWWH�NXQ�NDQ�DYNODUHV�YHG�HQ�V¡NQDGVSURVHVV�

6W\UHW�OHJJHU�Sn�GHQQH�EDNJUXQQ�IUHP�WUH�DOWHUQDWLYH�YHGWDNVIRUVODJ�

���(QNHO�UHKDELOLWHULQJ��0DOLQJ�RJ�Q\WW�UHNNYHUN

'HWWH�HU�GHW�ULPHOLJVWH�DOWHUQDWLYHW�RJ�PDQ�RSSQnU�EHGUH�VLNULQJ��PHQ�GHW
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XWEHGUHU�LNNH�SUREOHPHQH�PHG�NRUURGHUWH�E UHQGH�EMHONHU�HOOHU�SnVW¡S�
'HUPHG�XWEHGUHV�KHOOHU�LNNH�nUVDNHQH�WLO�VnU�Sn�LQQHUYHJJHU�L
WUDSSHRSSJDQJHU��RJ�GHW�HU�GD�LNNH�KHQVLNWVPHVVLJ�n�UHQRYHUH�WUDSSHO¡S�
%UXNVWLGHQ�WLO�EUDQQEDONRQJHQH�IRUOHQJHV�LNNH�QRH�L�UHDOLWHWHQ��RJ�GHW�HU
ULPHOLJ�n�DQWD�DW�HQ�IUHPWLGLJ�UHQRYHULQJ�YLO�EOL�PHU�NRVWEDU�HWWHUVRP�VNDGHQH
InU�XWYLNOH�VHJ�

'HW�HU�HWWHU�VOLN�HQNHO�UHKDELOLWHULQJ�PXOLJ�n�V¡NH�3%(�RP�n�PRQWHUH�G¡U�XW�WLO
EDONRQJHQ�

6W\UHW�KDU�InWW�HQ�LQGLNDVMRQ�Sn�WRWDOW�����PLOO��HNV��PYD��IRU�HQ�VOLN�HQNHO
UHKDELOLWHULQJ�DY�EUDQQEDONRQJHQH�LQNOXGHUW�LQQVHWWLQJ�DY�G¡UHU�RJ�VNLOOHU�WLO
EDONRQJ�

'HW�HU�YLNWLJ�n�SUHVLVHUH�IRU�IUHPWLGHQ�DW�GHUVRP�JHQHUDOIRUVDPOLQJHQ�VNXOOH
Jn�LQQ�IRU�GHWWH�DOWHUQDWLYHW��YLO�EROLJVHOVNDSHW�XDQVHWW�Sn�HW�VHQHUH�WLGVSXQNW
PnWWH�WD�VWDQGSXQNW�WLO�HQ�PHU�RPIDWWHQGH�UHQRYHULQJ�DY�EUDQQEDONRQJHQH�
VRP�I�HNV��ULYLQJ�HOOHU�IXOO�UHKDELOLWHULQJ��'HWWH�YLO�LJMHQ�NXQQH�SnYLUNH�GH
WLOSDVQLQJHU�VRP�L�PHOORPWLGHQ�HYHQWXHOW�JM¡UHV�PHG�WDQNH�Sn�EDONRQJG¡U�RJ
DQGUH�WLOWDN�IRU�SULYDWLVHULQJ�DY�EDONRQJ��RJ�VW\UHW�NDQ�GHUIRU�LNNH�JDUDQWHUH
OHYHWLG�Sn�VOLNH�WLOWDN���
��
���)MHUQLQJ�DY�DOOH�EUDQQEDONRQJHU��
��
5LYLQJ�DY�DOOH�EDONRQJHU�HU�GHQ�NODUW�ULPHOLJVWH�O¡VQLQJHQ�Sn�VLNW�HWWHUVRP
PDQ�VOLSSHU�IUHPWLGLJ�YHGOLNHKROG��6ROYDQJ�3DUN�NDQ�HWWHU�HQ�IMHUQLQJ�DY
EDONRQJHU�RJVn�Jn�YLGHUH�PHG�DQGUH�SULRULWHUWH�YHGOLNHKROGVRSSJDYHU��VRP
SXVVLQJ�DY�WUDSSHO¡S��)RU�GHQQH�O¡VQLQJHQ�KDU�VW\UHW�InWW�HQ�SULVLQGLNDVMRQ
Sn�WRWDOW���PLOO��HNV��PYD�

'HWWH�DOWHUQDWLYHW�WLOUHWWHOHJJHU�IRU�HQ�SnI¡OJHQGH�RSSI¡ULQJ�DY�EDONRQJHU�OLN
GH�L�EORNNHQH�.LUNHYHLHQ�RJ�+DPPHUVWDGV�JDWH�

���)XOO�UHKDELOLWHULQJ��
��
(Q�IXOO�UHKDELOLWHULQJ�DY�EUDQQEDONRQJHQH�YLO�Y UH�HQ�IXOOJRG�O¡VQLQJ��PHQ
RJVn�GHQ�PHVW�NRVWEDUH�O¡VQLQJHQ��'DJHQV�EUDQQEDONRQJHU�ULYHV�RJ
WLOVYDUHQGH�EUDQQEDONRQJHU�VHWWHV�RSS��DQWDJHOLJYLV�L�VDPVYDU�PHG
RSSULQQHOLJ�XWIRUPLQJ�L�WUnG�PHG�RSSULQQHOLJH�WHJQLQJHU��9L�HVWLPHUHU�DW�GHWWH
DOWHUQDWLYHW�PHGI¡UHU�HQ�UHQRYDVMRQ�KYHUW����nU�L�RPUnGHW���PLOO��NURQHU��QRH
VRP�KDU�NRQVHNYHQVHU�IRU�GHQ�ODQJVLNWLJH�¡NRQRPLHQ�WLO�6ROYDQJ�3DUN��'HWWH
DOWHUQDWLYHW�WLOUHWWHOHJJHU�RJVn�IRU�DW�DQGUH�YHGOLNHKROGVSURVMHNWHU�NDQ
JMHQQRPI¡UHV��VRP�IRU�SXQNWHW�RYHU��'HQQH�O¡VQLQJHQ�NUHYHU�OHQJUH
JMHQQRPI¡ULQJVSHULRGH�HQQ�GH�WR�DOWHUQDWLYHQH�RYHU���
��
6W\UHW�KDU�InWW�LQGLNHUW�HQ�SULV�Sn�WRWDOW�����PLOO��HNV��PYD��IRU�GHQQH
O¡VQLQJHQ�

6W\UHWV�IRUVODJ�WLO�YHGWDN�

���(QNHO�UHKDELOLWHULQJ

5LYLQJ�HOOHU�UHKDELOLWHULQJ�DY�EUDQQEDONRQJHQH�XWVHWWHV�Sn�XEHVWHPW�WLG�
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6W\UHW�LJDQJVHWWHU�DUEHLGHU�IRU�HQNHO�UHKDELOLWHULQJ�DY�EUDQQEDONRQJHQH�
6W\UHW�EHV�L�GHQQH�VDPPHQKHQJHQ�RP�n�VHQGH�LQQ�E\JJHV¡NQDG�IRU
WLOSDVQLQJ�DY�EUDQQEDONRQJHQH�WLO�EDONRQJHU�

6¡NQDG�RP�EDONRQJ�HU�NXQ�UHWWHW�PRW�DNVMRQ UHU�VRP�VHOY�¡QVNHU
EDONRQJ��RJ�KYHU�DNVMRQ U�VRP�RPIDWWHV�DY�YHGWDNHW��HU�SOLNWLJ�WLO�n
ILQDQVLHUH�HJHQ�EDONRQJ�GHUVRP�V¡NQDGHQ�JRGNMHQQHV��.UDYHW�RP
LQQEHWDOLQJ�ERUWIDOOHU�IRU�GH�DNVMRQ UHU�VRP�PnWWH�In�DYVODJ�Sn
V¡NQDGHQ�RP�EDONRQJ��.RVWQDGHU�WLO�E\JJHV¡NQDG�IRUGHOHV�Sn�GH
DNVMRQ UHU�VRP�KDU�InWW�V¡NQDG�JRGNMHQW��6NXOOH�OLNHYHO�LQJHQ�V¡NQDGHU
EOL�JRGNMHQW��GHOHV�NRVWQDGHQH�NQ\WWHW�WLO�E\JJHV¡NQDG�OLNW�Sn
DNVMRQ UHQH�VRP�KDU�V¡NW�

0HG�DNVMRQ U�L�GHQQH�VDPPHQKHQJ�PHQHV�GHQ�DNVMRQ U�VRP�WLO
HQKYHU�WLG�HU�HLHU�DY�HQKHWHQ�VRP�RPIDWWHV�DY�YHGWDNHW�

HOOHU

���)MHUQLQJ�DY�DOOH�EUDQQEDONRQJHU

6W\UHW�LJDQJVHWWHU�DUEHLG�IRU�IMHUQLQJ�DY�DOOH�EUDQQEDONRQJHU��HOOHU�Vn
ODQJW�LQQYLOJHOVH�UHNNHU�HWWHU�E\JJHV¡NQDG��,QQYLOJHV�ULYLQJ�DY
EUDQQEDONRQJHQH�L�+DPPHUVWDGV�JDWH�NXQ�GHUVRP�GLVVH�HUVWDWWHV�PHG
Q\H�EUDQQEDONRQJHU��JLV�VW\UHW�IXOOPDNW�WLO�n�VHWWH�RSS�Q\H
EUDQQEDONRQJHU�

'HUVRP�VW\UHW�IUHP�WLO�QHVWH�RUGLQ UH�JHQHUDOIRUVDPOLQJ�YXUGHUHU�DW�GHW
HU�EHKRY�IRU�IRUQ\HW�OnQHRSSWDN�UHILQDQVLHULQJ�IRU�n�UHDOLVHUH�GHWWH
YHGWDNHW�RJ�HOOHU�DQGUH�YHGOLNHKROGVSURVMHNWHU��KDU�VW\UHW�IXOOPDNW�WLO
GHWWH��6W\UHW�NDQ�RJVn�YXUGHUH�LQQKHQWLQJ�DY�HJHQNDSLWDO�IUD
DNVMRQ UHQH�

6W\UHW�EHV�YLGHUH�RP�n�VHQGH�LQQ�E\JJHV¡NQDG�IRU�RSSVHWW�DY
EDONRQJHU�L�EUDQQEDONRQJHQHV�VWHG�

6¡NQDG�RP�EDONRQJ�HU�NXQ�UHWWHW�PRW�DNVMRQ UHU�VRP�VHOY�¡QVNHU
EDONRQJ��RJ�KYHU�DNVMRQ U�VRP�RPIDWWHV�DY�YHGWDNHW��HU�SOLNWLJ�WLO�n
ILQDQVLHUH�HJHQ�EDONRQJ�GHUVRP�V¡NQDGHQ�JRGNMHQQHV��.UDYHW�RP
LQQEHWDOLQJ�ERUWIDOOHU�IRU�GH�DNVMRQ UHU�VRP�PnWWH�In�DYVODJ�Sn
V¡NQDGHQ�RP�EDONRQJ��.RVWQDGHU�WLO�E\JJHV¡NQDG�IRUGHOHV�Sn�GH
DNVMRQ UHU�VRP�KDU�InWW�V¡NQDG�JRGNMHQW��6NXOOH�OLNHYHO�LQJHQ�V¡NQDGHU
EOL�JRGNMHQW��GHOHV�NRVWQDGHQH�NQ\WWHW�WLO�E\JJHV¡NQDG�OLNW�Sn
DNVMRQ UHQH�VRP�KDU�V¡NW�

0HG�DNVMRQ U�L�GHQQH�VDPPHQKHQJ�PHQHV�GHQ�DNVMRQ U�VRP�WLO
HQKYHU�WLG�HU�HLHU�DY�HQKHWHQ�VRP�RPIDWWHV�DY�YHGWDNHW�

HOOHU

���)XOO�UHKDELOLWHULQJ

6W\UHW�LJDQJVHWWHU�DUEHLG�IRU�IXOO�UHKDELOLWHULQJ�DY�EUDQQEDONRQJHQH�
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6W\UHW�JLV�IXOOPDNW�WLO�n�IRUHWD�IRUQ\HW�OnQHRSSWDN�UHILQDQVLHULQJ�IRU�n
UHDOLVHUH�GHWWH�YHGWDNHW�RJ�HOOHU�DQGUH�YHGOLNHKROGVSURVMHNWHU��6W\UHW
NDQ�RJVn�YXUGHUH�LQQKHQWLQJ�DY�HJHQNDSLWDO�IUD�DNVMRQ UHQH�

6W\UHW�EHV�L�GHQQH�VDPPHQKHQJHQ�RP�n�VHQGH�LQQ�E\JJHV¡NQDG�IRU
WLOSDVQLQJ�DY�EUDQQEDONRQJHQH�WLO�EDONRQJHU�

6¡NQDG�RP�EDONRQJ�HU�NXQ�UHWWHW�PRW�DNVMRQ UHU�VRP�VHOY�¡QVNHU
EDONRQJ��RJ�KYHU�DNVMRQ U�VRP�RPIDWWHV�DY�YHGWDNHW��HU�SOLNWLJ�WLO�n
ILQDQVLHUH�HJHQ�EDONRQJ�GHUVRP�V¡NQDGHQ�JRGNMHQQHV��.UDYHW�RP
LQQEHWDOLQJ�ERUWIDOOHU�IRU�GH�DNVMRQ UHU�VRP�PnWWH�In�DYVODJ�Sn
V¡NQDGHQ�RP�EDONRQJ��.RVWQDGHU�WLO�E\JJHV¡NQDG�IRUGHOHV�Sn�GH
DNVMRQ UHU�VRP�KDU�InWW�V¡NQDG�JRGNMHQW��6NXOOH�OLNHYHO�LQJHQ�V¡NQDGHU
EOL�JRGNMHQW��GHOHV�NRVWQDGHQH�NQ\WWHW�WLO�E\JJHV¡NQDG�OLNW�Sn
DNVMRQ UHQH�VRP�KDU�V¡NW�

0HG�DNVMRQ U�L�GHQQH�VDPPHQKHQJ�PHQHV�GHQ�DNVMRQ U�VRP�WLO
HQKYHU�WLG�HU�HLHU�DY�HQKHWHQ�VRP�RPIDWWHV�DY�YHGWDNHW�

9DOJ��
9DOJNRPLWHHQV�LQQVWLOOLQJ�EOLU�ODJW�IUDP�IRU�JHQHUDOIRUVDPOLQJHQ�

9DOJ�DY���PHGOHPPHU�WLO�YDOJNRPLWp���

9DOJ�DY���PHGOHPPHU�WLO�VW\UHW���

9DOJ�DY���YDUDPHGOHPPHU�WLO�VW\UHW���
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Sak 7. Innmeldt sak fra aksjonær 

     7.1    Trafikk og parkering 

Oslo er en by i endring hele tiden når det gjelder trafikk og parkering. Som beboere er det 

viktig at vi følger med i hva som skjer i vårt nærområde- For noen dager siden fikk en 

Naboinformasjon , datert april 2019: 

Bedre forhold for syklende og gående i Slemdalsveien og Valkyriegata. 

Når man ser nærmere på dette forslaget  ser man at konsekvensene er: 

- Det er ikke lenger lovlig å parkere på den aktuelle strekningen. 

- Taxi plasser skal flyttes - mulig løsning er flytting til Harald Hårfagres gate. 

- 20 plasser for ladning for elbiler foreslås plassert i Trudvangveien. 

Tidspunkt for gjennomføringen er at arbeidet starter tidligst høsten 2019. 

Området rundt vårt boområde har hatt flere trafikkendringer de seneste årene som har ført 

til mere trafikk bl av busser og mer konkurranse om parkeringsplassene. Det er derfor 

viktig å følge med hva kommunen nå ønsker å gjennomføre. 

Da Solvang Park AS ikke har egne parkeringsplasser er våre aksjonærer henvist til 

gateparkering eller leie garasjeplass andre steder. Dagens forslag vil gi færre 

parkeringsplasser og vi kjenner ikke konsekvensene av alle endringene som foreslås . 

Jeg ønsker derfor at styret i Solvang Park AS arbeider aktivt med dette og ber om at 

følgende forslag blir tatt opp til votering på Generalforsamlingen 2019: 

«Styret pålegges av generalforsamlingen å arbeide med de trafikksaker som er 

nevnt og komme med et innspill, som gir minst mulig endring av dagens 

trafikksituasjon for Solvang Park AS til kommunen innen fristen 27.5. 2019».  

 

Vennlig hilsen 

Rolf Hauge 

Hammerstads gate 16 

Oslo. 15. 4. 2019 
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Naboinformasjon, april 201 I

BEDRE FORHOLD FOR SYKLENDE OG OÅEruOE
I SLEMDALSVEIEN OG VALKYRIEGATA

§
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Bymiljøetaten planlegger tiltak for
å gjøre det tryggere og mer
attraktivt å sykle og gå i

Slemdalsveien og Val kyriegata.

Forslaget innebærer å:

r etablere sykkelfelt i begge retninger i

Slemdalsveien og Valkyriegata mellom
Apalveien og Ring 2/Kirkeveien

. oppgradere fortauet langs T-banen der

-det-er mulig

Hvorfor giør vi dette?
A legge bedre til rette for gående og syklende er
nødvendig for å løse utfordringene knyttet til
belolkningsvekst, transportbehov, luftkvalitet og
arealbruk i Oslo. Et sammenhengende
sykkelveinett e. en lorutsetning for å få flere til å
velge sykkelen.

Sykkelfelt i Slemdalsveien og Valkyriegata vil
bedre lremkommeligheten og traf i kksikkerheten
for syklende. Sykkelfelt vil også kunne redusere
omfanget av sykling på fortauet, og dermed bedre
forholdene for gående.

Den aktuelle strekningen inngår i det fremtidige
sykkelveinettet i Oslo og utgjør en viktig del av en
sykkelrute mellom Ring 3 og Hing 2.

Konsekvenser
Forslaget innebærer at det ikke lenger vii være
lovllg å parkere på den aktuelle strekningen.

tt/ulighet for varelevering vil være tilnærmet lik
dagens situasjon.

Behovet for taxiholdeplasser ivaretas. En mulig
løsning er å flytte plassene ved Majorstuen T-
banestasjon fra Slemdalsveien til Harald
Hårfagres gate.

De 20 parkeringsplassene som i dag gir
lademulighet {or el-biler i Slemdalsveien foreslås
plassert i Trudvangveien.

Les mer:
www. os I o. ko m m u n e. n o/sykke I - s I e m d al sve i e n

Kontaktinlormasjon
Uttalelser og spørsmål om forslaget kan rettes til

By mi(lø elalen på e -pos{ :

postm otta k @ by m. os I o. kom mu n e. no

Merk henvendelsen: 18127321

Frist for å gi uttalelse er 27. mai 2019.

Alle innspill blir vurderl og svart ut etter at fristen
er gått ut. Uttalelser og svar er offenllige.

t

lllustrasjon av sykkelfelt på begge sider av veien,

Tidspun kt for gjennomf øring
Arbeidet starter tidligst høsten 20'19.
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SYKKELFELT I SLEMDALSVEIEN OG VALKYRIEGATA: Bymiljøetaten Joreslår å etablere
sykkeltelt mellom Apalveien og Fling 2lKirkeveien. Røde llater viser hvor det er foreslått sykkellelt
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Årsberetning 2018 
 
Etter endring i regnskapsloven 1. januar 2018 er det ikke lenger lovpålagt å skrive 
årsberetning. Styret ønsker likevel å orientere om året som har gått, og har derfor laget en 
forenklet årsberetning. 

Styresammensetning 
 
Styret har etter generalforsamling 2018 bestått av følgende representanter: 
 
Styreleder, Svein Christian Mikkel Hammerstrøm 
Styremedlem, Benedicte Overgaard Frydendal  
Styremedlem, Bjørn Waage Skogtrø 
Styremedlem, Tore Kjæserud 
Styremedlem, Mathias Hansson 
 
Varamedlem, Yvan Strahm 
Varamedlem, Sebastian Esbjug Pettersen 
 
Styret i Solvang Park AS består av 1 kvinne og 4 menn 
 
Styrets arbeid 
 
Det sittende styret har i denne perioden hatt 11 styremøter. 
 
Styret har i tillegg avholdt månedlige møter med forretningsfører og ekstra møter rundt 
årsregnskap og budsjettprosessen. 
 
Det har i perioden vært avholdt 0 ekstraordinære generalforsamlinger.  
 
Drift og vedlikehold 
 
Vedlikehold gjøres av eksterne leverandører. Vår faste leverandør i 2018 har vært USBL.  
 
I årsmeldingen for 2017 ble det omtalt en varierende kvalitet på trappevask. Styret har derfor 
byttet leverandøren i 2018 og er hittil meget fornøyd med tjenesten som nå leveres og den 
service som leverandøren yter i det løpende samarbeidet. 
 
I løpet av året har styret fulgt opp vaktmestertjenesten som har vært levert av USBL. Styrets 
ønske har vært å få et samarbeid med en mer personlig service, slik at styrets rolle i større 
grad kan handle om oppfølging på et overordnet nivå og ikke på alle detaljnivåer. Tjenesten 
evalueres på nytt våren 2019. 
 
Økonomi 
 
Økonomien til Solvang Park kan karakteriseres som bra. Driftsresultatet til Solvang Park for 
2018 viser et overskudd på ca. 1,1 mill. kroner, noe som resulterer i en positiv balanse på ca. 
6,6 mill. kroner som skal benyttes til periodisk vedlikehold fremover. 
 
Solvang Park har budsjettert for flere vedlikeholdsprosjekter som må gjennomføres de 
kommende årene. I første omgang gjelder dette brannvernstiltak, hvorav noe allerede er 
gjennomført, men det er også gjenstående prosjekter som fasade, trappeløp og 
brannbalkonger. Styret har budsjettert for disse prosjektene fremover, men en kompliserende 
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faktor er at vi er avhengige av å gjennomføre de i riktig rekkefølge. Prosjektene har derfor 
blitt noe forsinket i påvente av nødvendige avklaringer. 
 
På bakgrunn av tidligere uttalelser fra styret om midler på vår balanse, har styret satt av 
midler til brannvernsprosjekter med en ramme på 2,5 mill. Videre avsettes det ytterligere 
midler til renovering av fasade, trappeløp, brannbalkong og også prosjekter. Styret ønsker 
som tidligere kommunisert at eventuelle overskytende midler etter dette forblir på 
høyrentekonto for fremtidig vedlikehold. 
 
Prosjekter 
 
Balkonger  
Omgjøring av brannbalkonger til private balkonger har vært et tema på flere 
generalforsamlinger gjennom årene. Som det foreløpig siste vedtaket i denne saken ble det 
vedtatt på generalforsamling 8. mai 2018 å arbeide for omgjøring av brannbalkonger til 
private balkonger for de aksjonærene som ønsket dette.  
 
Styret har derfor gjennomført befaring med flere leverandører i løpet av høsten 2018. Basert 
på tilbakemeldinger innhentet på disse befaringene, bestilte styret en enkel teknisk rapport 
fra Oslo Murmester AS. Denne rapporten har avdekket vesentlige mangler ved 
brannbalkongene som følge av alder og den tekniske løsningen, men også dårlig kvalitet på 
tidligere vedlikehold. Befatningen til brannbalkongene forklarer også sår på innervegg i 
trappeopppgangene. Som konsekvens er det ikke hensiktsmessig å utbedre 
trappeoppganger uten å først utbedre årsaken til sårene. 
 
Styret har med bakgrunn i dette utarbeidet ulike alternativer til avstemning på 
generalforsamlingen – se delen av innkallingen som beskriver sakene til behandling – og har 
som mål å gjennomføre dette med et mandat fra en flertallsbeslutning på 
generalforsamlingen. 
 
Brannsikkerhet 
 
Styret gjennomførte viktige oppfølginger av brannvern i 2017 med installasjon av felles 
brannalarmanlegg og dørlukkere. I 2018 er styret godt fornøyd med kvaliteten på tiltakene. 
Styret har i 2018 registrert svært få tilfeller av feilutløst brannalarm. Styret ber beboerne 
være særlig oppmerksom på detektorene i sine leiligheter ved oppussing, da disse kun må 
kobles fra eller dekkes til midlertidig av systemets leverandør, Boligbrann AS. 
Kontaktinformasjonen til leverandøren er oppgitt ved kontrollpanelet i trappeoppgangene. 
 
For Solvang Park gjenstår å foreta en helhetlig brannsikring av kjellerne, dvs. montering av 
gipsplater i taket samt tette åpninger i murveggene. Styret ønsker å utføre dette samlet i ett 
prosjekt, og vil søke å gjennomføre dette så snart styret har oversikt over andre 
kostnadskrevende prosjekter for å sørge for en hensiktsmessig rekkefølge i 
implementeringen av prosjektene. 
 
I 2018 er det utført årlig kontroll og tilsyn av felles brannalarmanlegg og fellesarealer. I 
fellesarealene har styret fulgt opp med oppsett av nødvendig skilting av utganger og 
pulverapparater, samt funksjonstestet slukkeslangene i kjelleren. Av andre tiltak bør også 
våre årlige dugnader vår og høst nevnes, som viktige tiltak for å fremme brannsikkerheten 
gjennom opprydding og kast. 
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Låsbytte  
 
Med bakgrunn i normalt sikkerhetsforebyggende arbeid har styret i løpet av 2018 byttet alle 
ytterlåser til alle porter, inngangsdører og andre stengte skiller mellom bygninger. Samtidig 
med dette har styret opparbeidet en bedre oversikt over utleverte nøkler, og besitter nå en 
god oversikt over hvem som har bestilt og fått utlevert nøkler.  
 
Trivsel 
Det har vært syv eierskifter i 2018, som er noe avtagende fra 2017, men på linje med antall 
eierskifter i 2016. 
 
Styret har gjennomført to dugnader i 2018, og har registrert godt oppmøte på disse. Styret 
registrerer et tiltakende problem med gjensetting av søppel samt bruk av kjøretøy i 
bakgården, og ønsker derfor å oppmuntre alle aksjonærer til å vise hensyn overfor vårt flotte 
fellesareal. 
 

 

Årsmelding 2018 godkjent av styret 11. april 2019 
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KPMG AS 
Sørkedalsveien 6  
Postboks 7000 Majorstuen  
0306 Oslo  

Telephone +47 04063 

Fax +47 22 60 96 01 

Internet www.kpmg.no 

Enterprise 935 174 627 MVA 

 
Til Generalforsamlingen i Solvang Park AS 

 

Uavhengig revisors beretning 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon 
Vi har revidert Solvang Park AS årsregnskap som viser et overskudd på kr 1 194 676. Årsregnskapet består 
av balanse per 31. desember 2018, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter 
til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et 
rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2018, og av dets resultater for 
regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i 
Norge. 

Grunnlag for konklusjonen  
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de 
internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter 
i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi 
er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har oppfylt våre øvrige etiske plikter i samsvar 
med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som 
grunnlag for vår konklusjon. 

Øvrig informasjon 
Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av all informasjon i årsrapporten, med 
unntak av årsregnskapet og revisjonsberetningen. Øvrig informasjon omfatter også budsjettall som er 
presentert sammen med årsregnskapet. 

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige 
informasjonen. 

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å 
vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, kunnskap 
vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig 
feilinformasjon. Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon 
er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende. 

Styrets ansvar for årsregnskapet 
Styret (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at 
det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen 
er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som 
ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse 
om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn så lenge det 
ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig 
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som 
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inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en 
revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke 
vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede 
feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan 
forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.  

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utøver 
vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg: 

 identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes 
misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike 
risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår 
konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er 
høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære 
samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll. 

 opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme 
revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en 
mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll. 

 evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene 
og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige. 

 konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved 
avleggelsen av årsregnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger 
vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om selskapets 
evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at 
vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller, 
dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon om 
årsregnskapet. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for 
revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapet ikke 
fortsetter driften. 

 evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert 
tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet representerer de underliggende transaksjonene og 
hendelsene på en måte som gir et rettvisende bilde. 

Vi kommuniserer med ledelsen blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid 
revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i 
løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen. 

Uttalelse om øvrige lovmessige krav 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 Attestasjonsoppdrag som 
ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon, mener vi at ledelsen har 
oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets 
regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. 

 
 
Oslo, 23. april 2019 
KPMG AS 
 
 
 
Svein Arthur Lyngroth 
Statsautorisert revisor  
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Årsregnskap 2018 Solvang Park AS

Disponible midler
Regnskap

2017
Regnskap

2018

A. Disponible midler fra foregående årsregnskap 5 243 9346 088 024

B. Endring i disponible midler
Årets resultat 2 494 0301 194 676
Kjøp / salg anleggsmidler -985 5800
Opptak/avdrag langsiktig gjeld -664 360-679 570

B. Årets endring disponible midler 844 090515 106
C. Disponible midler 6 088 0246 603 130

Spesifikasjon av disponible midler:
Omløpsmidler 6 616 4287 294 884
Kortsiktig gjeld -528 404-691 754

C. Disponible midler 6 088 0246 603 130

Selskapets disponible midler er de økonomiske midlene som de har til rådighet.
De defineres som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld.

634 Solvang Park AS Org. nr 921706375
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Budsjett
2019

Budsjett
2018

Regnskap
2017

Regnskap
2018

Resultatregnskap 2018 Solvang Park AS

Note

INNTEKT

Driftsinntekt
Husleieinntekt 4 008 0003 896 0005 183 1523 941 6161
Sum driftsinntekt 4 008 0003 896 0005 183 1523 941 616
Andre inntekter
Diverse inntekt 5 0002 0003 200120 6152
Sum driftsinntekt 5 0002 0003 200120 615

Sum inntekt 4 013 0003 898 0005 186 3524 062 231

KOSTNAD

Lønnskostnad
Lønnskostnad 14 00011 00011 28014 1003
Styrehonorar 100 00080 00080 000100 0013
Driftskostnad
Energikostnad 45 00045 00060 63456 889
Kostnad eiendom/lokale 538 750533 250438 748490 2284
Kommunale avgifter/renovasjon 615 000567 000529 366562 9305
Verktøy, inventar og driftsmateriell 12 00022 00018 33218 2616
Reparasjon og vedlikehold 5 148 0004 535 000371 311506 2717
Revisjonshonorar 7 0007 0007 7207 7208
Forretningsførerhonorar 138 000135 000131 190134 340
Andre honorar 5 000180 000144 78656 3649
Kontorkostnad 2 000003 028
TV/bredbånd 257 000251 000237 605256 965
Kontingent og gave 2 0002 0001 4901 890
Forsikring 504 000476 000467 484486 145
Andre kostnader 9 00020 0008 95412 21110

Sum kostnad 7 396 7506 864 2502 508 9002 707 343

DRIFTSRESULTAT -3 383 750-2 966 2502 677 4521 354 888

FINANSPOSTER

Renteinntekt 050 000102 802114 586
Rentekostnad 275 000270 000286 224274 799

Netto finansposter 275 000220 000183 422160 212

Årsresultat -3 658 750-3 186 2502 494 0301 194 676

Overført til/fra annen egenkapital 002 494 0301 194 676
Sum overføringer 002 494 0301 194 676

634 Solvang Park AS Org. nr 921706375
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20172018

Balanse 2018 Solvang Park AS

Note

EIENDELER

Anleggsmidler

Varige driftsmidler
Tomter 25 000 00025 000 00011
Bygninger 75 000 00075 000 00011
Påkostninger 985 580985 58011

Finansielle anleggsmidler
Aksjer og andeler 300300

Sum anleggsmidler 100 985 880100 985 880

Omløpsmidler

Fordringer
Restanser felleskostnader 34 13240 769
Kundefordringer 33 5161 606
Andre kortsiktige fordringer 19 2186 45612
Forskuddsbetalte kostnader 548 186598 795

Bankinnskudd og kontanter
Innestående bank 5 981 3766 647 257

Sum omløpsmidler 6 616 4287 294 884

SUM EIENDELER 107 602 308108 280 764

634 Solvang Park AS Org. nr 921706375
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20172018

Balanse 2018 Solvang Park AS

Note

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital
Aksjekapital 562 000562 000
Overkurs 93 946 85093 946 850
Sum innskutt egenkapital 94 508 85094 508 850

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 1 311 0442 505 719
Sum opptjent egenkapital 1 311 0442 505 719

Sum egenkapital 95 819 89497 014 56916

Gjeld

Avsetninger for forpliktelser
Langsiktig gjeld
Pantegjeld 11 254 01010 574 44113
Sum langsiktig gjeld 11 254 01010 574 441

Kortsiktig gjeld
Forskuddsbetalt husleieinntekt 13 58020 724
Leverandørgjeld 507 760664 770
Påløpne renter 2 2661 564
Annen kortsiktig gjeld 4 7984 69614
Sum kortsiktig gjeld 528 404691 754

Sum gjeld 11 782 41511 266 194

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 107 602 308108 280 764

Pantstillelser 11 254 01010 574 44115
Sted:_______________________               Dato:_______________

Svein Christian Mikkel Hammerstrøm
Styreleder

Mathias Paasche Hansson
Styremedlem

Benedicte Overgaard Frydendal
Styremedlem

Bjørn Waage Skogtrø
Styremedlem

Tore Kjæserud
Styremedlem

634 Solvang Park AS Org. nr 921706375
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Noter årsregnskap 2018 Solvang Park AS

Note 0 - Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk, GRS for små foretak.

Klassifisering og vurdering av balanseposter
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert
som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt
beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å
være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

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.

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har levetid over 3 år og har en kostpris
som overstiger kr 50.000,-. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader,
mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidler og avskrives ihht driftsmidlets levetid.

Driftsinntekter
Andre driftsnntekter bokføres og inntektsføres i takt med opptjening.
Inntektsføring av husleieinntekter skjer månedlig.
Tjenester inntektsføres etter hvert som de opptjenes.

Skattetrekk
Ved lønnskjøring overføres skattetrekk til en felles skattetrekkskonto i Usbl.

Skatt
Selskapet er et boligaksjeselskap og lignes ikke som eget skattesubjekt.
Aksjeeiernes/ andelseiernes andeler av boligselskapets ligningsmessige inntekter,
kostnader, eiendeler og gjeld blir innberettet på eget skjema (RF 1139) av boligselskapet.

634 Solvang Park AS Org. nr. 921706375

19



Noter årsregnskap 2018 Solvang Park AS

Note 1 - Innkrevde husleieinntekter
20172018

  3600 Husleieinntekter 3 794 3522 927 952
  3602 Ekstraordinært husleietillegg 1 293 3000
  3650 Innkrevde felleskostn. renter 0269 760
  3660 Innkrevde felleskostn. avdrag 0682 404
  3690 Andre leieinntekter 95 50061 500

Sum 5 183 1523 941 616

Konto 3690 Andre leieinntekter gjelder hovedsaklig innflyttingsgebyr.

Note 2 - Andre driftsinntekter
20172018

  3957 Nøkkelsalg 3 20031 765
  3999 Andre inntekter 088 850

Sum 3 200120 615

Konto 3999 gjelder etterfakturering balkongprosjekt.

Note 3 - Lønnskostnader og styrehonorar
20172018

  5400 Arbeidsgiveravgift 11 28014 100
  5330 Honorar tillitsvalgte fra lønnssystemet 80 000100 001

Sum 91 280114 101

Personalkostnader omfatter lønns- og personalkostnader, samt arbeidsgiveravgift. Antall årsverk sysselsatt: 0

Selskapet er ikke pliktig å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Note 4 - Kostnad eiendom/ lokaler
20172018

  6310 Faste kostnader innleid vaktmestertjeneste 145 440158 452
  6360 Annet renhold 0500
  6361 Fast renhold 141 864197 344
  6362 Skadedyrutryddelse 7 9804 998
  6364 Matteleie 011 030
  6391 Snømåking/strøing 56 36448 409
  6392 Containerleie/tømming 33 87614 993
  6393 Klipping av gress/hekk og blomster 53 22454 502

Sum 438 748490 228
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Note 5 - Kommunale avgifter
20172018

  6329 Kommunale avgifter 529 366562 930

Sum 529 366562 930

Note 6 - Verktøy, inventar og driftsmateriell
20172018

  6540 Inventar 6 6352 312
  6550 Lyspærer, lysrør, sikringer o.l. 3 5248 600
  6551 Nøkler, låser, navnskilt, postkasser o.l. 8 1747 247
  6552 Driftsmateriell 0102

Sum 18 33218 261

Note 7 - Reparasjon og vedlikehold
20172018

  6602 Vedlikehold VVS 069 451
  6603 Vedlikehold elektro 0236 818
  6613 Vedlikehold uteområder 19 25071 783
  6616 Vedlikehold vaskeri 35 6293 638
  6617 Vedlikehold brannvernutstyr 272 42030 092
  6621 Vedlikehold tekniske anlegg 05 198
  6630 Egenandel forsikring 0-6 000
  6644 Fasade/balkonger 3 7500
  6648 Vedlikehold dører og porter 38 52595 291
  6690 Diverse vedlikeholdskostnader 1 7380

Sum 371 311506 271

Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygning.

Note 8 - Revisjonshonorar
20172018

  6700 Revisjonshonorar 7 7207 720

Sum 7 7207 720

Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon

Note 9 - Andre honorar
20172018

  6714 Tilleggstjenester forretningsfører 38 04410 114
  6720 Juridisk honorar 36 7270
  6730 Teknisk honorar 70 01546 250

Sum 144 78656 364

Konto 6714 gjelder fakturering av eiendomsskatt samt utsendelse av innkallinger til årsmøte og varsling av felleskostnader.
Konto 6730 gjelder tekniske forundersøkelser svalganger.
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Note 10 - Driftskostnader administrasjon
20172018

  7718 Fellesarrangement 1 9095 392
  7720 Generalforsamling/Årsmøte 3 0003 214
  7740 Kurs for tillitsvalgte 2 0000
  7770 Betalingskostnader 9991 036
  7771 Andre gebyrer 2000
  7772 Omkostninger inkasso 01 742
  7773 Omkostninger innkreving 739824
  7790 Andre kostnader 1073
  7795 Husleietap 01

Sum 8 95412 211

Note 11 - Varige driftsmidler
BrannalarmanleggBoligeiendomTomt

Anskaffelseskost pr.01.01 : 985 58075 000 00025 000 000
Årets tilgang : 000
Årets avgang : 000

Anskaffelseskost pr.31.12: 985 58075 000 00025 000 000

Akkumulerte avskrivninger pr.31.12: 000
Akkumulerte nedskrivninger pr.31.12: 000

Bokført verdi pr.31.12: 985 58075 000 00025 000 000

Anskaffelsesår : 201719231923
Antatt levetid i år :

Boligaksjeselskapet eier tomten. Tomtens areal er 6485 kvm. G.nr 46, b.nr 18 .

Note 12 - Andre kortsiktige fordringer
20172018

  1542 Mellomregning BBL Finans 11 8285 018
  1570 Andre kortsiktige fordringer 7 3901 438

Sum 19 2186 456

Konto 1570 gjelder til gode renter for 2018 fra BBL Finans AS.
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Note 13 - Langsiktig gjeld
Kreditor: DNB BANK ASA

Formål: Refinansiering
Handelsbanken

Lånenummer: 12134189248
Lånetype: Annuitet
Opptaksår:  2017
Rentesats: 2.7 %
Beregnet innfridd: 31.12.2031

Opprinnelig lånebeløp: 11 918 370
Lånesaldo 01.01: 11 254 010
Avdrag i perioden: 679 570
Lånesaldo 31.12: 10 574 441

Saldo 5 år frem i tid: 6 891 237

Langsiktig gjeld
Sum fellesgjeldAndel gjeld 31.12Ant. andeler

Antall andeler, andel gjeld og sum av fellesgjeld lån 12134189248 2 558 942150 52617
8 015 474112 89471

Note 14 - Annen kortsiktig gjeld
20172018

  2937 Påløpte energikostnader 4 7984 696

Sum 4 7984 696

Note 15 - Pantstillelser
20172018

Bokført langsiktig gjeld 11 254 01010 574 441

Boligselskapets pantesikrede gjeld 11 254 01010 574 441
Bokført verdi av pantsatt eiendom 100 985 580100 985 580

Boligselskapets bokførte gjeld er sikret ved pant. Boligselskapets eiendom er stillet som pantesikkerhet.
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Note 16 - Egenkapital

Egenkapital
per 31.12

EndringerEgenkapital
per 01.01

Egenkapital

Innskutt egenkapital
Aksjekapital 562 0000562 000
Overkursfond 93 946 850093 946 850
Sum innskutt egenkapital 94 508 850094 508 850

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 2 505 7191 194 6751 311 044
Sum opptjent egenkapital 2 505 7191 194 6751 311 044

Sum egenkapital 97 014 5691 194 67595 819 894

Aksjekapitalen i Solvang Park er på kr 562 000 fordelt på 281 aksjer á kr 2 000.
Aksjonærene har eksklusiv leie- og bruksrett til den leilighet aksjen er knyttet til.
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