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Det gjøres oppmerksom på at dagsorden vil bli fulgt, og at saker som ikke er nevnt i 

innkallingen ikke vil bli diskutert.  

Det vil bli mulighet til å stille spørsmål til styret etter at generalforsamlingen er hevet.  

 

Det vil bli enkel servering under generalforsamlingen 

 

Styret 

Jærnes terrasse borettslag 
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2. Konstituering 
Første punkt for generalforsamlingen er å velge ordstyrer, referent og tellekorps. Det 

velges også 2 (to) andelseiere til å signere den ferdige protokollen etter 

generalforsamlingen. 

 

 

3. Årsberetning for Jærnes terrasse borettslag for 2016-

2017 
 

3.1. Styret 
 

Styret har i ovennevnte periode bestått av: 

 

Leder 

Roger Engesland  Jærnesheia 41  950 63 293 

 

Nestleder 

Vidar Lynnæs   Jærnesheia 36A 408 53 982 

 

Sekretær 

Stian Veggeland  Jærnesheia 69C 971 73 634 

 

Miljøansvarlig 

Tommy Hansen  Jærnesheia 46A 996 02 190 

 

Grendehusansvarlig 

Svein Reinton   Jærnesheia 49  976 56 679 

   

Webansvarlig 

Thomas Haarr   Jærnesheia 71C 950 00 679 

 

Styremedlem 

Are Garshol       Buhusheia 18C 905 65 555 

 

 

Varamedlemmer  

Rosa Venegas Oyarzun Jærnesheia 71A 944 89 507 

Anne-Britt Tønnessen  Jærnesheia 67A 922 41 266  

Edle Haug   Buhusheia 4A  908 50 264 

 

Valgkomité   

Kirsten Nystad  Buhusheia 4B  481 45 115 

Anne Marie Monge  Buhusheia 12A 909 30 415 

Oddbjørn Håverstad   Jærnesheia 54C 919 91 559 
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Jærnes terrasse Borettslag ligger i Kristiansand Kommune. Borettslaget består av 204 

boenheter fordelt på eneboliger og rekkehus. Borettslagets formål er å gi andelseierne 

bruksrett til bolig i lagets eiendom, samt virksomhet som står i forbindelse med dette. 

 

Borettslagets styre har i perioden bestått av 0 (null) kvinner og 7 (syv) menn. Borettslaget 

har 13 (tretten) tillitsvalgte inkludert vararepresentanter og valgkomité. Av disse er det 5 

(fem) kvinner og 8 (åtte) menn. Styrets leder er en mann, mens valgkomiteen ledes av en 

kvinne. 

 

Det har vært avholdt elleve ordinære styremøter i perioden, i tillegg har styret vært på en 

rekke befaringer. 

 

Styret har behandlet saker fremmet av andelseierne og prøvd å løse disse etter beste evne 

og i samråd med gjeldende lover og vedtekter. I tillegg har styret behandlet saker 

fremmet av styrets medlemmer. Styret har utover dette hatt jevnlig kontakt via telefon, 

tekstmeldinger og e-post utenom ordinære møter. Styret har også vært i dialog med 

Sørlandet boligbyggelag i forbindelse med ordinær forretningsførsel, Kristiansand 

kommune i forbindelse med byggesøknader samt Gjensidige forsikring i forbindelse med 

skader. 

 

Hovedfokus for styret i perioden har vært å behandle henvendelsene fra andelshaverne, 

samt å jobbe for å holde kostnadene nede. Styret har i denne forbindelse inngått ny 

forsikringsavtale for borettslaget, med Tryg Forsikring, og gjennom dette oppnådd en 

betydelig reduksjon i årspremie. 

 

Det er ellers et beklagelig faktum at det forekommer en del feilparkering i borettslaget, 

som i mange tilfeller er til hinder for at andre kan passere. Problemet ser ut til å være 

størst på Buhusheia, og styret er i dialog med parkeringsselskapet for å se på mulighetene 

for enda hyppigere kontrollrunder. 

 

Styret har også jobbet med utformingen av ny logo for borettslaget, og kom til slutt fram 

til et resultat vi var meget godt fornøyd med, som vi mener visualiserer noe av det 

positive fellesskapet et borettslag representerer.  

 

Borettslagets hjemmeside jtb.no har blitt svært bra, og inneholder mye nyttig informasjon 

for andelseierne. Blant annet finner man en rekke dokumentmaler her, som for eksempel 

søknadsskjemaer og skademeldingsskjemaer. 

 

Det er styrets oppfatning at det fremlagte resultatregnskap og balanse gir en rettvisende 

oversikt over borettslagets drift i 2016 og over borettslagets finansielle stilling ved 

årsskiftet. 
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3.2. Grendehuset 
Ordningen med å ha egen grendehusansvarlig har fungert bra. Bookingsiden på jtb.no for 

grendehuset fungerer også fint. Her kan man kan gå inn og se når det er ledig, og booke 

det umiddelbart. Grendehuset har blitt leid ut totalt 59 ganger siste styreår. Lokalet er 

godt utstyrt, og velegnet til både barnebursdager og andre arrangementer.  

Det er i siste styreperiode blitt skiftet låser, satt inn en ny dør, utbedret div. elektrisk, satt 

inn ny sofa og mikrobølgeovn, i tillegg til at gulvet har blitt bonet. All utleieinfo finnes 

på http://jtb.no/grendehuset/. 

 

 

3.3. Kjøp og salg av andeler 
Det har i perioden vært omsatt 15 andeler i borettslaget 

Disse er fordelt på: 

Buhusheia:   5 andeler 

Jærnesheia  10 andeler 

    

Prisspekteret for boligene er stort, laveste oppnådde salgspris for perioden var kr  

1 551 000,-, mens høyeste oppnådde salgspris var kr 2 190 000,-.  

Gjennomsnittspris har vært kr 1 821 000. 

 

 

3.4. Vedlikehold 
Det har også i inneværende periode vært utført betydelige reparasjons og 

vedlikeholdsoppdrag i borettslaget, hvorav mye har blitt avdekket i forbindelse med at 

hele borettslaget er blitt malt. En del fuktproblemer har blitt oppdaget og utbedret.  

 

Det er særs viktig at beboere som oppdager lekkasjer/skader ved sin andel, rapporterer 

dette snarest mulig til styret. Dersom en vannlekkasje/skade ikke meldes fra om, og dette 

medfører følgeskader på boligen, så vil kostnadene utover reparasjon av skaden bli 

belastet beboer. 

 

Borettslaget har også blitt malt i sin helhet, og styret er svært fornøyd med resultatet av 

dette. Det betyr mye både for eksisterende og potensielt nye andelseiere at borettslaget 

fremstår fint og velholdt. Flere andelseiere valgte å benytte anledningen til å skifte farge 

på boligen, og det er etter styrets oppfatning blitt en god balanse i fargevalget i de 

forskjellige områdene i borettslaget. De som har fått skiftet kledning og således ikke har 

fått malt, vil bli tilskrevet når de kan komme og hente grunning/maling hos 

miljøansvarlig. 

  

Ettersom boligmassen i borettslaget begynner å bli gammel vil det nok også neste år være 

nødvendig med en del vedlikeholdsarbeid.   

 

 

 

http://jtb.no/grendehuset/
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3.5. Miljøansvarlig 
Miljøansvarlig har i perioden hovedsakelig tatt hånd om følgende oppgaver. 

- Utdeling av maling og vaskemidler 

- Befart fellesområder/lekeplasser 

- Arrangert dugnader (1 om våren og 1 om høsten) 

- Organisert og administrert ungdom som hadde sommerjobb med maleoppdrag i       

            borettslaget i 2016                  

- administrert klipping av gress på fellesområder 

- Fjerning av trær på utsatte steder 

- Oppmerking av parkeringsplasser 

- Utarbeidelse av plan for oppgradering av utearealet ved grendehuset 

 

Miljøansvarlig oppfordrer beboere som ønsker å forskjønne sitt nærområde til å søke 

styret ved miljøansvarlig om tilskudd. Miljøansvarlig vil også i kommende periode være 

ansvarlig for utdeling av maling til beboere ved behov. Det planlegges som alltid en 

vårdugnad før 17.mai. Mer info kommer i eget skriv når det nærmer seg. 

 

Dugnadspengene som ble innført i fjor hadde merkbar positiv effekt på oppmøtet, noe 

styret synes er svært gledelig. 

 

3.6. Garasjene 
Garasjene i borettslaget er privateide. Styret har blitt gitt oppgaven å administrere et eget 

vedlikeholdsfond som skal dekke forsikring, vedlikehold og reparasjon av 

bygningsmassen. Tilsvarende som for boenhetene er det garasjeeiers ansvar å sørge for 

tilfredsstillende vedlikehold av garasjene, herunder vask og maling av porter og vegger. 

Det bemerkes at beboere som har endegarasje også har ansvar for kortveggen. 

Garasjene skal males i inneværende år, ytterligere informasjon om dette vil komme i 

nyhetsskriv etter hvert. 

 

 

4. Regnskap 2016 
Styret viser til regnskapet i vedlegget. 

 

 

5. Budsjett 2017 
Styret viser til budsjettforslaget i vedlegget. 

 

 

6. Revisors beretning 
Styret viser til revisors beretning i vedlegget. 

 

7. Søknader fra beboere 
Det foreligger kun en sak til generalforsamlingen fra beboere. Denne omhandler det som 

etter beboers oppfatning har vært et mangelfullt informasjonsnivå vedr. utskiftning av 

kledning. 
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7.1. Jærnesheia 69A – klage på mangelfull informasjon vedr. 

vedlikehold 

 
 

 

8. Forslag fra styret til oppgradering av uteområdet ved 

grendehuset 
Området rundt grendehuset er nedslitt og har ikke vært skikkelig vedlikeholdt på mange 

år. For at det skal bli mer attraktivt å bruke for beboere generelt, og småbarnsfamilier 

spesielt, foreslår styret en oppgradering av dette området. Planen er å etablere en ny 

lekeplass samt å legge asfalt foran grendehuset. Miljøansvarlig har utarbeidet et forslag 

til dette som vil bli presentert på generalforsamlingen. Styret ber generalforsamlingen om 

mandat til å gjennomføre tiltaket med en kostnadsramme på kr. 1.000.000. Styret vil 

aktivt søke tilskudd hos ulike fond etc. for å holde kostnaden for borettslaget så lav som 

mulig. 
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9. Valgkomitéen 
 

 
 

10. Styrehonorar
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11. Valg av styre for perioden 2017/2018 
 

 
 

 

 

 

 

 

Styret ved Jærnes terrasse Borettslag 2016-2017 

 

 

 

Roger Engesland (95063293) 
Styreleder 
Vidar Lynnæs (40853982) Are Garshol (90565555) Stian Veggeland (97173634) 
Nestleder    Styremedlem   Sekretær 

Tommy Hansen (99602190)  Svein Reinton (97656679)  Thomas Haarr (95000679) 
Miljøansvarlig   Grendehusansvarlig  Webansvarlig 
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Vedlegg 
 

Årsregnskap 2016 med budsjettforslag 2017 

Revisors beretning 

Fullmakt til generalforsamlingen 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



10 

 



11 

 



12 

 



13 

 



14 

 



15 

 



16 

 



17 

 



18 

 



19 

 



20 

 



21 

 



22 

 



23 

 

 



24 

 

 

 

 



25 

 

FULLMAKT 
 

 

NAVN:____________________________________________________ 

 

Overnevnte har fullmakt etter Lov om burettslag § 7-3 punkt 1, til å stemme for meg på 

generalforsamlingen i Jærnes terrasse borettslag den 27. april 2017 

 

NAVN:____________________________________________________ 

 

ADRESSE:_________________________________________________ 

 

ANDELSEIER AV LEIL.NR.__________________________________ 

 

SIGNATUR:________________________________________________ 

 

 

Leveres ved inngangen 

 

 


