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Stemmerett har andelseiere eller personer med fullmakt. Alle som er registrert som andelseier den 
dagen generalforsamlingen avholdes, har stemmerett. Ingen kan stille med mer enn en fullmakt.

Generalforsamlingen er borettslagets øverste myndighet. Det er her viktige avgjørelser vedrørende 
blant annet økonomi og bomiljø blir vedtatt. Styret håper at andelseierne viser engasjement og ønsker 
alle vel møtt!

Ifølge tradisjonen blir det servering.

B/L Rosenli, mars 2019

Morten Tinnesand (sign)

Styreleder

Vedlegg: Saksdokumenter
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Fullmakt

Undertegnede gir herved  i fullmakt til å møte og 
avgi stemme på mine vegne på borettslagets generalforsamling den 10. april 2018.
Denne fullmakt byttes mot stemmeseddel ved registrering.

Det er kun tillatt med èn fullmakt.

Stavanger, -2019

(Andelseiers underskrift)

Alle som er registrert som andelseier den dagen generalforsamlingen 
avholdes, har stemmerett.



2. Borettslaget Rosenli – styrets årsberetning for 2018

Innledning

Styret bestreber seg på å la årsrapporten følge regnskapsåret, altså fra den 01.01.2018. til 31.12.2018. 
Likevel er det også denne gangen saker som er tatt opp i perioden, og som kommer til utførelse 
mellom årsslutt og generalforsamlingen 2019. For kontinuitetens skyld så vil slike elementer bli å 
finne i denne årsberetningen.

I. Beliggenhet og virksomhet

B/L Rosenli ligger i Stavanger kommune og har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig og 
drive virksomhet som står i sammenheng med denne.

II.Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Borettslaget har et ansvar for arbeid med helse, miljø og sikkerhet (HMS). Dette ansvaret er via 
Internkontrollforskriften pålagt alle som har ansatte i arbeid og/eller har ansvar for bygning med 
fellesanlegg som omfattes av brannloven og lignende.

Styret har inngått avtale med BATE for et HMS-system; Bevar HMS. Her ligger risikokartleggingen 
for borettslaget, HMS-aktivitetene som gjennomføres og avvikene som registreres.

Ytre miljø

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

Bomiljø

En får ikke et godt bomiljø uten godt naboskap. Vi bor tett innpå hverandre og det er derfor viktig at 
samspillet mellom beboerne er godt. Vi vet godt at det skal lite til for å ødelegge mye. 

Videokameraer har kommet til nytte som forutsatt også i år. 

Ordningen med at bråkmaker selv må bekoste utrykning fra NOKAS, p.t. ca. kr. 1200.- per utrykning, 
har vist seg vellykket, men følgende enkle regel må følges: Den som sjeneres av bråk, må selv kontakte
bråkmaker. Dersom du tror at slik inngripen kan sette deg i fare, så tar du heller neste skritt, som er å 
ringe Bomiljøvakten NOKAS på 951 94 020 og deretter evt. til politiet. Det er viktig at ditt navn 
kommer på utrykningsrapporten. Det forblir konfidensielt. Du vil ikke bli belastet noe som helst for å 
ringe NOKAS.

6 el.bil plasser med lademuligheter er etablert ved kortveggen til Digranesveien 9. Disse plassene er 
faste, og ikke tilgjengelige for andre. Det er montert strømmålere i disse ladestasjonene, og brukeren 
belastes for strømforbruket med et påslag på kr 1,00 pr kWh. I tillegg til disse er det opprette 9 nye 
plasser med «smarte» ladere fra Wallbox. Her beregnes det et påslag på kr 1,50 pr kWh i tillegg til 
strømprisen fra Lyse

Vi minner om selvstyrereglene som gjelder. Hver etasje eller oppgang bestemmer selv hvordan de vil 
ha det og må selv sørge for å ha det ryddig i fellesrom. Dessverre så oppdager vi stadig hensettelse av 
ting som kan hindre fri ferdsel i fellesområder dersom det skulle bli nødvendig å evakuere blokkene i 
en nødsituasjon; f.eks. i mørke. Styret har lister over beboere som trenger assistanse i en nødsituasjon. 
Listene er tilgjengelig for brannvesenet.
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Klimamessige utfordringer

Vi ser alle at klimaet endrer karakter. Det blir våtere, villere og varmere. Fremherskende vindretning 
har snudd nær 180 grader og skapt nye problemer. Vi gjør hva vi kan for å hindre vanninntrenging og 
ser at diverse tiltak synes å fungere. 

Elektroniske medier

Styret 2018 reforhandlet kontrakten med Telenor som har overtatt kabel-TV-delen av CanalDigital. 
Eksisterende dekodere med opptaksmuligheter av lineært TV (dagens TV) beholdes. Fordelen med å 
ikke skifte leverandør nå, er at beboerre som har brukt dekoderen for opptak, ikke mister disse 
opptakene med mindre det oppstår feil på dekoderen og den må erstattes. Hver beboer kan velge 15 
TV-kanaler fritt ut fra en «palett» på 64 kanaler pr. 04.03.2019. I tillegg tilbys det flere ekstra 
kanalpakker og filmleie.

Hastigheten på bredbåndet er øket fra 10 Mbit/s til 50 Mbit/s uten endring i prisen. For de søm ønsker 
høyere hastighet enn dette, er tilleggskostnaden redusert tilsvarende. Tilbudet fra Telenor ser fremdeles
ut til å være det gunstigste, og Telenor har en «Alltid-på-nett»-garanti.

Delingsøkonomi

For noen det nye mantraet, men ikke for styret. Styret innretter seg etter Borettslagsloven med hensyn 
til styrets godkjenning av leietakere, samt oversikt over total fremleietid for hver andelshaver. Denne 
fremleietiden er begrenset til tre år totalt. 

Fra og med inntektsåret 2018 er det vedtatt egne skatteregler for såkalt korttidsutleie i egen bolig. Leier
du ut din egen bolig mindre enn 30 dager, vil inntekten være skattepliktig etter en sjablongmetode. For 
mer informasjon, kan en sjekke informasjonen fra Skatteetaten: 
https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/bolig-og-eiendeler/bolig-eiendom-tomt/
utleie/korttidsutleie-av-bolig-og-fritidseiendom/skatteregler-2018/

Edlandshuset

Inntektene fra festlokalet og utleierommene var på kr. 78010,-. Ann Helen Flønes er utleieansvarlig, og
hun står også normalt for renhold. 

Styret mener at lokalene har et betydelig potensiale, og vi annonserer i Storhaug Avisa og på internett. 
En egen månedsoversikt over ledige datoer fungerer godt, og gjør det enkelt å booke.

Etter at det har vist seg et behov for bistand fra Grundig Renhold for sluttrengjøring etter utleie av 
lokalene, viser det seg at leien beboere betaler, ikke dekker kostnadene. Styret vedtok derfor å innføre 
et rengjøringstillegg på kr 750,- for beboere som ikke selv ønsker å utføre sluttrengjøring av lokalene. 
Dette gir den enkelte leietaker valget mellom å gjøre vaskejobben selv, eller å betale for å få den gjort.

Styret vurderer satsene fortløpende basert på belegg og behov, for eksempel for timeleie. Styret er 
årvåkne overfor husets tilstand.

Leiepriser 
lokaler

For beboere 
ekskl. renhold

For beboere 
inkl. renhold

For andre leietagere 
inkl renhold

Første etasje 990,- 1740,- 3500,-

Kjeller 750,- 1500,- 2500,-

Begge etasjer 1500,- 2250,- 4000,-

Styret ønsker innspill fra beboerne når det gjelder bruken av Edlandshuset. 27.03.2019 vil det bli satt i 
gang med Bridge på onsdager frem til sommeren.
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Forholdet til kommunen

Som andelshaver av 26 leiligheter hos oss, har kommunen et særlig stort ansvar. Styret arbeider med å 
få en fast kontaktperson i kommunen. Kommunen har blitt flinkere til å informere hvem som flytter 
inn i deres leiligheter.

Arbeidsmiljø

Borettslaget har vaktmester ansatt på heltid, og ansetter hver sommer vikar for ham. Borettslaget 
tilstreber et godt arbeidsmiljø for den/de ansatte. Etter forhandlinger gikk vi over fra en ytelses- til en 
innskuddsbasert pensjonsording for vaktmester i 2015. Denne er plassert hos Gjensidige etter en 
anbudsprosess. BATE frasa seg ansvaret for å forhandle lokalt med vaktmesters fagforening, og har på 
den måten frasagt seg ethvert arbeidsgiveransvar. Dette førte til at vi meldte oss inn i arbeidsgiver-
foreningen, SAMFO. Fra og med 01.09.2019 er Arnt sin gjeldende tariffavtale mellom Fagforbundet 
og SAMFO, og SAMFO er «vår» avtalepartner i forbindelse med tariffoppgjør. Inneværende tariff-
avtale utløper 30.april 2020.

Internkontroll

Varsling av tiltak, som f.eks. månedlig kontroll av lekeplass og lekeapparater, ligger forankret i vår 
HMS håndbok.

III. Tillitsvalgte

Borettslaget følger likestillingslovens bestemmelser og tilstreber likestilling ved valg av tillitsvalgte og
ved ansettelser. Spesielle likestillingsfremmende tiltak er ikke iverksatt, men valgkomiteen er blitt 
oppfordret til å arbeide aktivt for å rekruttere kvinner til styret.

Styret har i denne perioden bestått av:

Verv Navn Adresse Valgt

Leder Morten Tinnesand Rosenli 15 2018

Styremedlem 1 Ranveig Egenes Digranesveien 13 2018

Styremedlem 2 Nina Torgersen Rosenli 17 2018 (ett år)

Varamedlem 1 Louise Leira-Johansen Digranesveien 25 2018

Varamedlem 2 Trym Dysvik Eide Rosenli 17 2018
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IV. Styrets arbeid

På generalforsamlingen 2018 ble det valgt ny styreleder, og Morten Tinnesand overtok etter vår 
mangeårige leder Per Gram. Året har bydd på en del utfordringer, da særlig fordi ny styreleder er i full 
jobb ved siden av, noe også flertallet av styret er, men også fordi det har vært mange ting å sette seg 
inn i og ikke minst få på plass.

Møtevirksomhet

I 2018 har det vært avholdt 11 styremøter og ett budsjettmøte med Bate. Det er protokollført 52 saker.

Informasjon

Utover den formelle delen knyttet til generalforsamling, arbeider styret og vaktmester med å skape god
kommunikasjon med beboerne hele året. Dessverre har mange beboere savnet den månedlige 
utgivelsen av Informasjon til beboerne, disse har vært av mer sporadisk karakter det siste året. At ny 
styreleder nå er i heltids arbeid gjør at det har vært mindre tid til rent styrearbeid enn tidligere. Det 
arbeides med å komme tilbake til en mer regelmessig utgivelse av denne informasjonen.

Overgang til bruk av Google som tjenesteleverandør er påbegynt men ikke fullført. Tidspress har gjort 
at oppdateringen av borettslagets nettsider ikke har vært like tilfredsstillende.

Arrangement

Det har vært avholdt en felles dugnad i mai for å rydde uterområdene i borettslaget. Det er særdeles 
gledelig å se at fremmøtet fortsatt er veldig godt. Styret ønsker å fremme viktigheten av å dra lasset 
sammen til trivselens og trygghetens fremme. Bridge kommer tilbake våren 2019.

Styret vil arbeide for å beholde det gode miljøet både for beboere og ansatte. Flere sosiale tiltak og 
engasjement ønskes velkommen, og styret håper mange ønsker å bidra og å benytte det flotte Edlands-
huset vi har, og som har vist seg å fungere meget godt.

Styret har arbeidet med følgende viktige saker i perioden:

Vedlikehold - oppgradering

I tillegg til generelt vedlikehold og pågående oppussing har det blitt utført følgende 
vedlikeholdsprosjekter i 2018:

• Renovering av terrasser i Digranesveien med lekkasjer – Kontinuerlig arbeid

• Reparasjon av skyvedører i Digranesveien – Foregår kontinuerlig

• Opprettelse av ny bod i Digranesveien 17

• Opprettet 9 nye «smarte» elbilladere. Foreløpig er det få som benytter disse. Det har vært en del
utfordringer rundt programvaren som skulle beregne forbruket for de enkelte brukerne, men det
satses på at dette skal være på plass i løpet av våren 2019.

Det vært en del utfordringer med gjerdet ved Digranesveien 9. Nytt gjerde er kommet på plass februar 
2019

Vedlikeholdsmessig har det ellers vært observert noen flere utfordringer rundt vanninntrengning. 
Dagens ventilasjonsløsning medfører at det er undertrykk i leilighetene, og dette kan i sin tur forsterke 
vanninntrengning.

Etter vedtak fra fjorårets generalforsamling ble det satt i gang ny «sykkelaksjon» der en ba at sykler 
som ønskes beholdt, ble merket med eiers navn og telefonnummer/epost-adresse
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V.Styrets planer

Det vil også bli satset på ytre vedlikehold og på forbedring av fysisk og sosialt miljø i borettslaget, og 
følgende saker vil få ekstra fokus.:

• Vurdering av overgang til OBOS som forretningsfører

• **Utskifting av v.v. beredere over 20 år gamle

• Oppgradering av sikringstavlene i høyblokkene, med mulighet for beboere å oppgradere sitt 
eget elektriske anlegg. Sikringsskapene her er delt på hele etasjen, og mesteparten av utstyret er
fremdeles fra 1970-tallet og modent for utskiftning.

• Utvidet lagringskapasitet for sykler.

**Styret har bestemt, så lenge økonomien tillater det, at fellesskapet skal bekoste utskifting inntil kr. 
8 000,- per bereder. Andelseier er nødt til å ta i mot tilbudet fordi de kan bli gjort økonomisk ansvarlig 
dersom lekkasjer oppstår og de ikke har skiftet over 20 år gammel bereder gjennom dette tiltaket, eller 
privat. Totalkostnaden er ca. kr. 10 800.- per bereder. 

Forretningsførsel

Styret har hatt behov for å vurdere Bate sine tjenester, og ønsker mer informasjon fra OBOS om 
overtakelse av forretningsførselen. Styret er i kontakt med OBOS, og er i en vurderingsprosess. 
Førsteinntrykket er at OBOS har noe gunstigere prisnivå enn Bate.

Elektrisk energi

I og med at de digitale strømmålerne har uteblitt foreløpig, har styreleder valgt å forlenge kontrakten 
med Lyse frem t.o.m 31.10.2020. Det er fortsatt uklart når nye strømmålere vil være på plass. Det viser
seg at Bate har vært en «bremsekloss» i forhold til å oversende forespurt informasjon til Lyse. Årsaken
til at Lyse behøver denne informasjonen, er at en med «smarte» strømmålere går over fra en felles-
kontrakt knyttet til syv strømmålere, til en kontrakt med hver andelseier. Dette betyr at så snart ny 
«smart» strømmåler er på plass, er det den enkelte beboer som selv må velge leverandør av elektrisk 
energi. Det betales fremdeles nettleie til Lyse uavhengig av hvem som leverer selve energien. Dette er 
altså fullstendig uavhengig av kontrakten mellom borettslaget og Lyse, da kontrakten er knyttet til 
fellesmålerne.

Mange beboere har opplevd en markant økning av strømprisene det siste året, dette skyldes forhold 
som ligger utenfor styrets kontroll.
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VI. Borettslagets drift og økonomi

Fellesutgiftene

På siste generalforsamling ble det nevnt at utgifter til kabel-TV og internett burde «flates ut» dette 
viste seg at det ikke er hjemmel for i dagens vedtekter, og styret har derfor lagt frem en egen sak som 
omfatter en endring av avsnittet som omhandler felleskostnader. 

Borettslagets eiendom og forsikring

Borettslaget består av i alt 265 boenheter og tre utleieleiligheter (2 i Edlandshuset og 1 i Rosenli 15).

Etter flere års uheldig skadestatistikk, snudde Rosenli trenden i 2005.  Styret arbeider fortsatt med flere
forebyggende tiltak som vil bedre statistikken ytterligere.

Siste vannsjekk ble utført i 2013.

Alle leiligheter må ha håndholdt brannslukker av pulver eller skumtypen. Beboer er ansvarlig for at 
apparatet vedlikeholdes slik det fremgår av instruksen på apparatet. Mindre håndslukkere enn 6 kgs 
apparater regner styret som supplement til disse, og ikke som en erstatning for dem.

Bygningene i Rosenli er fullverdiforsikret hos Gjensidige Nor forsikring AS 

Fra nyttår er det skjedd en endring i avfallssorteringen, og det er derfor uklart hva en ønsker å gjøre 
med beholderne for plastavfall. IVAR sitt forslag har vært å erstatte disse med beholder fot glass, men 
styret har ikke tatt en beslutning rundt dette. Det er også en utfordring at folk kaster avfall som ikke 
hører til i den store containeren.

Ellers er det så smått blitt satt i gang med et kurs i bridge, mer informasjon om dette vil komme senere.
Kurset vil pågå i Edlandshuset onsdags ettermiddager.

På siste generalforsamling ble det nevnt at utgifter til kabel-TV og internett burde «flates ut» dette 
viste seg at det ikke er hjemmel for i dagens vedtekter, og styret har derfor lagt frem en egen sak som 
omfatter en endring av avsnittet som omhandler felleskostnader.
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3. Årsregnskapet for 2018

Fullstendighetserklæring fra KPMG
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4. Godtgjørelse til styret og revisor
Styret foreslår følgende vedtak for sak 4 på årets generalforsamling:

Vedtak: Godtgjørelse til styret fastsettes til kr. 280.978,-. 

Styret foretar selv den interne fordelingen. 

Godtgjørelse til revisor fastsettes etter regning.
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5. Forslag fra styret og andelshavere.

Styret foreslår

1. Vedtektsendring:

Bakgrunn for endringen:

Gerhard Nærheim, Digranesveien 9 stilte i etterkant av Generalforsamlingen 2018 spørsmål 
rundt dagens finansieringsmodell i forhold til kostnadene for Kabel-TV og Internett.

Ut fra opplysningene som fremkom på generalforsamlingen i 2018, er kr. 159,- av kostnadene 
for kabel-TV og Internett en «flat» del av faktura fra Borettslaget/Bate, mens den resterende 
delen fordeles etter «størrelsesbrøken». Dette betyr at beboerne som har de høyeste generelle 
felleskostnadene, også betaler mer for Internett/kabel-TV enn de som har de laveste 
fellesutgiftene. Ut fra regnestykket vedkommende satte opp, betyr dette at de med største 
felleskostnadene betaler 72,- «for mye» pr. mnd, mens de med de laveste felleskostnadene 
tilsvarende betaler 60,- «for lite». Vedkommende ønsket derfor at kostnaden for Kabel-TV og 
Internett ble gjordt «flat» og spesifisert på fakturaen. Hovedårsaken til dette, er at kabel-TV og 
Internett er en ekstern tjeneste som tilbys likt til alle beboere, og følgelig er det naturlig å betale
lik pris for lik tjeneste. Ønsket om spesifikasjon av kostnaden henger også sammen med krav 
om tilbakebetaling fra arbeidsgiver

Punkt 7-1: Felleskostnader

1. Felleskostnader fordeles mellom andelseierne etter brøk. Felleskostnadene betales hver 
måned. Borettslaget kan endre felleskostnadene med en måneds skriftlig varsel.

2. Kostnader til kabel-TV og internett fordeles med likt beløp per andel. Det samme gjelder 
andre kostnader som naturlig knyttes til andelen og ikke til fordeling etter brøk

3. For felleskostnader som ikke blir betalt ved forfall, svarer andelseieren den til en hver tid 
gjeldende forsinkelsesrente etter lov av 17. desember 1976 nr 100.

Avstemning med 2/3 flertall

2. Utvidelse av plassen for sykler

Dette går tilbake til generalforsamlingen 2018, der styret er bedt om å vurdere behovet for 
utvidet sykkelkapasitet for Rosenli 15 og 17. Styret har hentet inn tilbud, og satt av penger i 
budsjettet.

Flere beboere har meldt et ønske om bedre plass for sykler. Mange har gått til anskaffelse av el-
sykkel som ikke kan parkeres utendørs både pga elektronikken, men også fordi dette ofte er 
kostbare sykler.

Avstemning med simpelt flertall
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Forslag fra beboerne

1. Dekor på alle inngangspartiene i Digranesveien

Karl Olav Bergesen, Digranesveien 19 melder et ønske om dekor:

Foreslår at borettslaget bekoster dekor på vinduer i alle inngangsparti tilsvarende den som 
Digranesveien 13 har. Det vil «løfte» utseende en god del til en relativt lav kost.

Avstemning med simpelt flertall

2. Reversering av tilleggskostnad for sluttrengjøring i forbindelse med 
leie av lokale i Edlandshuset

Per Gram, Digranesveien 27 melder om Edlandshuset og den vedtatte prisøkningen:

Styret har besluttet å heve prisen for beboernes bruk av Edlandshuset med et betydelig beløp, kr
750,- dersom en ikke rengjør selv. Styret har tidligere sett på leien for beboere som selvkost, 
altså inklusive rengjøring. Det mente vi 990,- skulle dekke + kr. 100,- i faktureringsgebyr. 
Styret har nå et helt annet syn og baserer seg på hele 2t rengjøring fra Grundig Renhold. Ikke 
rart det blir dyrt.

Styrets syn: prisen på leie av lokale er fremdeles gunstig. Det er mulig for beboer selv å utføre 
sluttrenholdet. «Selvkost» har i realiteten betydd subsidiering, noe som i sin tur øker 
kostnadene for de som ikke benytter lokalene. Styret ser også på endring av betalingsløsningen,
slik at faktureringsgebyret bortfaller, samtidig som risikoen for tap fra ikke innbetalt leie fra 
utenforstående reduseres.

Forslag til vedtak: Leie for Edlandshuset for beboere settes til kr. 1 090,- inkl. fakturerings-
gebyr.

Avstemning med simpelt flertall
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6. Valg
Det skal velges:

1 styremedlem for 2 år

2 varamedlemmer for 1 år

3 medlemmer til valgkomitée for 1 år

Valgkomitéen innstiller slik:

1 styremedlem for 2 år: 

Louise Leira Johansen (tidl. varamedlem)

2 varamedlemmer fo 1 år:

Trym Dysvik Eide (gjenvalg)

Erik Tjessem (ny)

Valgkomité for 1 år:

Alf Egil Erland (ny)

Torhild Kjelsrud (gjenvalg)

Sverre Gerhard Svendsen (gjenvalg)

Samtlige foreslåtte er forespurte og har sagt seg villige til de respektive verv.

Rosenli 07.03.2019

For valgkomitéen:

Torhild Margot Kjelsrud (sign)

Valg av delegater til Bates generalforsamling

Styret foreslår følgende delegater til Bate sin generalforsamling:

Morten Tinnesand, Ranveig Egenes, Louise Leira Johansen, Trym Dysvik Eide
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Kontaktinformasjon

Kontakt Telefon Informasjon

Styreleder 907 51 673 leder@rosenli.no

Vaktmester 900 47 317 vaktmester@rosenli.no

Utleie av lokaler 994 06 070 utleie@rosenli.no

Internettadresse - https://rosenli.no

BATE 51 84 95 00 https://bate.no

NOKAS bomiljøvakt 951 94 025 Husk å opplyse at det ringes fra Stavanger

Telenor – kabel-TV og Internett 915 09 000 https://www.telenor.no/privat/


