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Til medlemmer i Furuset Vel
Innkalling til medlemsmøte og årsmøte i Furuset Vel,  
torsdag 17. mars 2016 kl. 19.00 på Furusetheimen.

Kl. 19.00 «Futurebuilt Furuset – Smart drabant i forkant»
Prosjektleder Eili Vigestad Berge gir et innblikk i Oslo kommunes 
arbeid med Futurebuilt på Furuset. Drabantbyen fra 70-tallet skal 
videreutvikles til et forbilde innen klimavennlig byutvikling. På Furuset 
skal det skapes en arena for nyskaping, samhandling og læring. I denne 
sammenheng er revitalisering av Trygve Lies plass et viktig prosjekt.
 
Hvordan kan Trygve Lies plass omformes til å bli et attraktivt torg 
som fremmer grønn mobilitet og fungerer som en levende offentlig 
møteplass?

Vigestad Berge presenterer kort de fire forslagene som juryen i plan-  
og arkitektur konkurransen Nordic Built Cities Challenge har valgt  
å ta å med seg videre.

Kl. 19.30 Årsmøte 
– Dagsorden

1. Valg av dirigent
2. Valg av medlemmer 
 til å undertegne protokollen
3. Årsberetning for 2015 (vedlegg)
4. Regnskap for 2015 (vedlegg)
5. Kontingent for 2016
 Styret foreslår uendret  
 kontingent for 2016, 
 kr 250,- og kr. 150,-  
 (for pensjonister)
6. Budsjett for 2016 (vedlegg)
7. Lovbestemte valg

Årsmøte

Innkalling til Årsmøte- 
og medlemsmøte i Furuset Vel

Eili Vigestad Berge.

Futurebuilt på Furuset.

Etter kåseriet blir det mulighet 
for medlemmene til å stille 
spørsmål og kommentere.

Kaffe og kaker vil bli servert 
under møtet.

Vel møtt!

Med vennlig hilsen  
Styret i Furuset Vel



2

Antall medlemmer
Furuset Vel hadde ved årsskiftet 
201 medlemmer, herav fire æres-
medlemmer.  
 
Tre borettslag/sameier er kollektivt 
tilsluttet. 

Det har i alt vært avholdt  
ni styremøter i 2015.

Årsmøtet 2015 
Tema på medlemsmøtet etter 
årsmøtet var: ”Friluftslivets år” 
Steinar Saghaug viste bilder og 
kåserte om Østmarka. 

Furuset Vel står kollektivt tilsluttet 
Foreningen for kunnskap og kultur 
i Groruddalen, Østmarkas venner, 
Alnaelvas venner og Groruddalen 
Miljøforum. Furuset Vel er repre-
sentert i styret for sistnevnte 
for ening ved styremedlem Eva 

Furuset Vels virksomhet
i 2015

Sammendrag
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Rueslåtten. Videre er vi tilknyttet 
“Kontaktutvalget for velforeninger  
i Oslo”. Furuset Vel er medlem  
i Velforbundet. 

Bo-Vel ble på ekstraordinær general-
forsamling i september vedtatt lagt 
ned og innbetalt medlemskontingent 
for Furuset Vel ble tilbakeført .

Bo-Vel var et avtalebasert samarbeid 
mellom flere av borettslagene på 
Furuset, Furuset Vel, bydel Alna 
og OBOS, etablert som et resultat 
av samarbeidet i områdeløftet på 
Furuset. 

Økonomi
Økonomien i Furuset Vel er sunn. 
Utleie av Velhuset sammen med 
medlemskontingenten utgjør 
basisen i vellets økonomi og vi 
registrerte også i 2015 en økning i 
leieinntektene. Dette skyldes hyppig 
utleie av hovedsalen, men også 
kontrakter med faste leietakere i 
leiligheten og musikkrommet. Viktige 
bidrag er også bingoinntekter og 
momsrefusjon.

Furusetheimen 
– driften gjennom året
Arbeidet med forvaltning, drift og 
vedlikehold av Furusetheimen er 
sentralt i Furuset Vels virksomhet. 
Furuset Vel har et eget husstyre med 
hovedansvar for drift og vedlikehold 
av Furusetheimen. Arnstein Norheim 
er leder av husstyret som for øvrig 
har bestått av, Anne Cathrine Reppen 
og Erik Hansen. Medlemmene av 
husstyret har hatt jevnlige møter. 
Husstyrets medlemmer deltar alle  
i styret som medlemmer og vara-
medlemmer. 

Husstyret har ansvar for små og store 
reparasjoner og samarbeid med 
og oppfølging av renholdsfirmaet 
Bioclean som vasker en gang pr. uke. 
Husstyret har også ansvar for innkjøp, 
oppdatering av husgeråd, mindre og 
større dugnader og vedlikehold. 

Her deltar også øvrige 
styremedlemmer og andre 
medlemmer av vellet. Den utstrakte 
bruken av huset medfører slitasje 
og forutsetter god oppfølging. 
Spesielt kjøkkenet er en stor oppgave 
å holde forskriftsmessig rent. 
Erik Hansen påtar seg mange av 
snekkeroppgavene som krever faglig 
kunnskap og er av en viss størrelse. 

Utleie av Furusetheimen
Utleien av Furusetheimen har vært 
god også i 2015. 

Leiligheten i andre etasje ble 
totalrenovert i 2013 og fremstår som 
moderne og representativ. Lokalet  
i kjelleren er leid ut på fast basis som 
musikkstudio. 

Østerdølenes musikkorps med 50 
musikanter leier velsalen en dag i 
uken. I helgene er velsalen mye brukt 

Sammendrag

Det var ingen som ønsket å stille 
til valg som leder på årsmøtet 
i 2015. Styret fikk tilslutning av 
årsmøtet til at styret konstituerer 
seg selv. Styret har derfor  
i 2015 hatt en kollektiv ledelse, 
bestående av Jon Ruder, Vidar 
Noreng og Eva Rueslåtten.  
Jon Ruder står formelt oppført 
som leder av Furuset Vel i 
Brønnøysundregisteret. Ansvaret 
for møteinnkalling og møteledelse 
har vært fordelt mellom disse. 

Styrets sammensetning:

Kasserer Harald Lindvik
Nestleder Vidar Noreng
Medlem Eva Rueslåtten
Medlem Bredo Hagberg
Medlem Erik Hansen
Medlem Bjørn Kristiansen

Varamedlem Jon Ruder
Varamedlem Anne Winge
Varamedlem Anne Cathrine 
 Reppen
Varamedlem Arnstein Norheim
Varamedlem Siri Fedje
Varamedlem Mari Olsen

Valgkomiteen
Medlem Ingolf Yksenøy
Medlem Jon Ruder

Revisorer Inger Anne Hagberg 
 og Per Halvorsen

til diverse arrangementer – både av 
medlemmer og andre. 

Ansvaret for utleie av Furusetheimen 
har også i 2015 vært fordelt mellom 
styremedlemmene. Vellet har 
anskaffet en smarttelefon som 
følger den ansvarlige for utleie i gitt 
periode. En oppdatert kalender på 
Furuset Vels hjemmeside  
www.furusetvel.no viser ledige og 
opptatte dager og styret legger opp 
til en gradvis omlegging til mer online 
booking via mail.

Styret 2015
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Karihaugveien 22
I juni 2015 ble det på vegne av Karihaugen 
Logistikkpark AS kunngjort detaljregulering 
av Karihaugveien 22 (i Bydel Stovner), 
der eiendommen ønskes omregulert fra 
forretning og industriformål til bebyggelse 
og anlegg - bolig, forretning og barnehage. 

Hensikten med planarbeidet er å legge til 
rette for etablering av et nytt boligområde 
med variert boligsammensetning med 
varierende byggehøyde fra 4- 8 etasjer med 
ett enkelt bygg på opptil 12 etasjer.
Det planlegges ca. 600 boliger.
 
Eiendommen har grønne kvaliteter, men 
store utfordringer gjennom sin beliggen het 
mot trafikkårene Granstangen, Kari haug-
veien og E6. 

Styret i Furuset vel støtter Bydelsutvalget 
i Alna og påpeker at retningslinjer for 
støy i arealplanleggingen (T-1442) og 
retningslinjer for luftkvalitet (T-1520) må 

legges til grunn i det videre planarbeidet for 
å sikre tilfredsstillende bomiljø. Av hensyn til 
trafikksikkerhet og gode bomiljø, bør antall 
avkjørsler vurderes nøye. 

Vi er opptatt av at det blir en variert 
bebyggelse og at småhus / rekkehus 
vurderes inn i tillegg til blokker. Furuset 
Vel er skeptiske til for stor andel av 
utleieboliger. Hensynet til eksisterende 
bebyggelse på den ene siden og gravlund  
på den andre siden må også hensynstas. 

Avsatt areal til barnehage tilfredsstiller ikke 
anbefaling gitt i veileder til forskrift om 
miljørettet helsevern, dvs. at uteareal bør 
være 6 ganger større enn inneareal. Det 
anbefales at planen korrigerer for dette 
formålet. Barnehagen må plasseres slik at 
den får tilstrekkelig sollys samt skjermes 
mot trafikk og forurensning. 

Illustrasjonsplan til varsel om igangsatt 
regulering viser at det i saken skal tas vare 

Saker der vellet er  
engasjert

Saker

Bilde over: 
Trygve Lies plass,  
slik kan den bli.
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på det blå-grønne, for å ivareta intensjonen 
med klimaeffektiv byutvikling. Det må 
vurderes om opprinnelig bekkedrag kan 
gjenåpnes. 

Gamle Strømsvei – Kaiekroken
Forslag til endring av navn på Kaiekroken til 
Gamle Strømsvei 

Vellet har på anmodning fra beboere 
engasjert seg i navneendring fra Kaiekroken 
(nr.4 – 18 ) tilbake til det opprinnelige 
navnet på denne delen av veien, Gamle 
Strømsvei. Denne saken ble avsluttet  
i 2015 da bydelsutvalget i Alna besluttet  
å opprettholde navnet Kaiekroken. 

Ulsholtveien 31
Den 11. november 2015 vedtok Oslo bystyre 
reguleringsplan for FutureBuilt-prosjektet 
Ulsholtveien 31. Etter planen skal Stiftelsen 
Betanien bygge 36 klimanøytrale boliger 
for ungdom på Furuset som for første gang 
skal flytte inn i egen bolig. De nye boligene 
oppfyller FutureBuilt-ambisjonene på klima, 
arkitektur og bymiljø.

Det eksisterende Furuhuset (tidligere 
Kirkehøy barnehjem) skal bygges om 
til boliger med store fellesarealer, og 
det skal settes opp to nye rekkehus i 
massivtre. Husene er utformet for å kunne 
bruke solenergi optimalt, og rikelig med 
sykkelboder skal bidra til miljøvennlige 
reiser. Prosjektet skal henvende seg til 
nærmiljøet med sine fellesarealer inne, 
det store hageanlegget, sykkelpool og 
mekkeplass for sykler.

Byggherre Stiftelsen Betanien har i sam-
arbeid med FutureBuilt gjennomført en 
plan- og designkonkurranse for prosjektet. 
Med forslaget «God morgen Alna» 
vant Haugen/Zohar arkitekter, Steinsvik 
Arkitektkontor og Dronninga Landskap 
konkurransen.  

Furuset Vel har uttalt seg om trafikken  
og vist til allerede vanskelige parkerings-
forhold i Ulsholtveien. Prosjektet ble  
noe redusert i forhold til opprinnelig plan 
og fikk en litt lavere utnyttelsesgrad enn 
planlagt. 

Utbyggingen av Ulsholtveien 31 starter opp  
i februar 2016.

Parkeringsproblemer / 
trafikksituasjonen på Furuset
Vellet har siden 2013 tatt opp problemet 
med stadig økende parkering på begge 
sider av veien. Dette gjelder særlig veier 
som Kaiekroken/Gamle Strømsvei, deler 
av Micheletveien, Lønneveien, Furuset 
allé, Grorudveien og Ulsholtveien. I disse 
veiene er det til tider uframkommelig og 
uoversiktlig. 

Problemet ble tatt opp som egen sak på 
medlemsmøte 28.10.2013 hvor bydels-
politikere var til stede. Det ble spesielt 
vektlagt mangel på framkommelighet for 
store utrykningskjøretøyer. Saken er også 
tatt direkte opp med Bymiljøetaten i Oslo 
kommune.

Styret i Furuset Vel var i 2013 i kontakt med 
Oslo kommune, Bymiljøetaten og luftet 
muligheter for en forsøksordning om at 
parkering på de mest utsatte veiene på 
Furuset kun skal være lovlig på en side av 
veien. Videre at det innføres datoparkering, 
et parkeringssystem der parkering skjer  
på vekslende side av veien, avhengig av  
dato og om husnumrene har like eller ulike 
tall.
 
Dette er en forsøksordning som i en periode 
har vært innført på et område på Bøler, og 

Saker

Arbeidet har startet opp 
i Ulsholtveien 31.
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som beboerne og borettslagsstyrene virker 
fornøyde med.
 
Systemet ble tidligere brukt over store 
deler av Oslo for å lette gaterenhold og 
snørydding, men er etter hvert erstattet av 
andre ordninger (i Oslo gikk man bort fra 
datoparkering 1989).
 
Mange beboere ønsker en sterkere 
regulering av parkeringen og styret  
i Furuset Vel har i februar 2016 sendt en  
ny henvendelse til Oslo kommune. 

Framtidens bibliotek på Furuset
Det pågår et aktivt arbeid for å videreutvikle 
og styrke Deichmanske bibliotek avd. 
Furuset som møteplass og arena for læring 
og formidling. 

Det er utarbeidet et romprogram med 
lokaler til frivillighetssentral, bydelssal, 
læringssenter og diverse kultur- og 
ungdomsaktiviteter.

De nye lokalene skal ferdigstilles 1. mars 
2016.

Hundeliv på Furuset
Stadig flere hundeiere på Furuset takker 
Furuset Vel for støtte til å etablere 
hundefriområder som i Kulturparken om 
vinteren og helårs innhegning i Alnaparken. 
Med støtte for dette arbeidet både fra 
Alna Bydel og Furuset Vel vil Oslo få sitt 

Saker

første avgrensede friområde! Og et bedre 
liv for både hundeeiere og hunder. I den 
forbindelse stor takk til Anne Winge for stort 
engasjement.

Lysvandring Alna
På grunn av dårlig vær ble lysvandringen  
i år utsatt en uke og foregikk i en forkortet 
utgave langs elvedraget i Bydel Grorud. 
Furuset Vel var med i planleggingen, 
men ikke i selve gjennomføringen av 
arrangementet. Vi kommer sterkere tilbake 
i 2016.

Dugnader og Ruskenaksjonene
Ruskenaksjonen våren 2015 gikk av stabelen 
30. april. Det var et bredt samarbeid 
mellom Bydel Alna, borettslagene, Furuset 
Idrettsforening, Alnaskolen for unge ledere, 
Gran Åpen skole, Furuset menighet og 
Ahmadiyyah-menigheten.

Ruskenaksjonen er hver vår et felles løft 
for et ryddigere og penere område. Dette 
er et viktig felt innenfor områdesatsingen i 
Furuset-/Gransdalsområdet. Veltomta ble 
ryddet og rakt. Søppel ble ryddet langs veier 
og plasser i området. 15 personer deltok på 
rydding og matservering på Furusetheimen 
etterpå. På Furuset Forum var det som 
vanlig godt oppmøte, med et flertall av 
yngre søppelplukkere, i alt ca. 80 personer 
med tilknytning til ungdomsaktivitetene på 
Furuset og i Furuset Idrettsforening.

Superrusken ble gjennomført 8. oktober. 
Dugnaden ble brukt til rydding rundt 
velhuset og rydding langs veiene. På 
Superrusken deltok både styret og andre 
medlemmer av vellet samt fra Furuset 
menighet. De fleste veier, gangveier og 
sentrale utearealer ble ryddet.

En stor takk til alle som har deltatt aktivt 
i innsatsen for å rydde i nærmiljøet under 
årets Ruskenaksjoner.

Furusetungdommen 
står på når det er 
Rusken.
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Rock&Ballader

Årets Rock&Ballader gikk av stabelen 
14.03.15. Arrangementet ble 
svært vellykket med fullsatt velsal. 
Storpubkonseptet med allsang, quiz og 
dans er populært. Det svinger fremdeles 
av musikken fra de glade 60- og 70-åra! 
Velmedlemmer og venner av kulturhuset 
Furusetheimen koste seg nok en gang. 
Stor takk til Roy, Bjørn, Vidar og resten av 
arrangementskomiteen.

Vi ønsker å prioritere velmedlemmer og 
venner av kulturhuset Furusetheimen, 
så hvis dette er noe for deg – send din 
e-postadresse til vnoreng@online.no så 
kommer du på e-postlisten.

Rock&Ballader
og 7 e̓rn Filmklubb

Kinodriften kom tidlig til Furusetheimen. 
Allerede i 1928 ble det søkt konsesjon og 
etter noen litt famlende forsøk i starten 
var kinodriften i sving på midten av 
30-tallet. Svært mange Furusetbeboere har 
minner om «kino’n» fra sin barndoms- og 
ungdomstid.
 
I 2015 har Sjuer’n på Vellet vist filmer på 
mandager. Årets filmer har vært: A shot 
in the Dark, You Will Meet A Tall Dark 
Stranger, Groundhog Day, Breakfast at 
Tiffany’s, Umberto D, In the Heat of the 
Night, Chinatown, En duva satt på en 
gren och funderade på tillvaron og Sliding 
Doors. Besøket i Filmklubben har vært 
bra. Det blir sendt ut nyhetsbrev med 
informasjon før hver visning.
 
Er du interessert i vellets filmtilbud?  
Send en e-post til Bjørn Kristiansen, 
bjokri21@online.no om du ønsker  
å motta melding om filmene som  
sendes.
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Furuset Vel deltok med egen stand på 
Furusetfestivalen 6. juni 2015. Vi delte ut 
løpesedler og informerte om vellets arbeid. 
Furuset Vel synes det er viktig og nyttig 
å delta i lokalmiljøet som en aktør i det 
miljøskapende arbeidet på Furuset, og som 
en del av mangfoldet i området. Det gir 
muligheter til å knytte kontakter på tvers, og 
til å profilere foreningen i lokalmiljøet.

FN-dagen - markering på Furuset
Også i år ble FN-dagen markert på 
Deichmanske bibliotek på Furuset. Tea 
Time-arrangementet er en del av Bydel 
Alnas markering, og flere minoritetsmiljøer 
bosatt i vår bydel viser tradisjonelle klær, 
litteratur, mat og kunstformer. 

TV-aksjonen
TV-aksjonen 2015 gikk til inntekt for 
Regnskogfondet. Innsamlingsaksjonen gikk 
av stabelen søndag 18.oktober. Furuset 
Vel deltok aktivt i forberedelsene til 
innsamlingsaksjonen i komitéen på Furuset, 

som besto av Solgunn Bjørgsvik, Kari Opsjøn, 
Heidi Mikkelsen, Olga Skrinde, Kelly Hunter, 
Jon Ruder og Eva Rueslåtten. 

Furuset kirke stilte velvillig opp med lokaler 
også under årets TV-aksjon. Under denne 
søndagens gudstjeneste var TV-aksjonens 
budskap et hovedtema. Furuset så ut til å ha 
nok bøssebærere, men manglet dekning av 
to roder på aksjonsdagen. Aksjonskomiteen 
vil satse på et sterkere forarbeid i 2016 for 
å knytte til seg nye bøssebærere. Takk til 
alle som deltok i aksjonen og bidro til en 
vellykket innsamling.

Kontaktmøte for lokale  
organisasjoner og ildsjeler
Den 7. desember 2015 ble det avholdt 
et kontaktmøte i Furuset kirke mellom 
lokale organisasjoner, institusjoner og 
enkeltpersoner .

Formålet med møtet var blant annet å 
komme sammen for å samordne noe av det 

Lokalt samarbeid  
og arrangementer

Arrangementer



9

Arrangementer

som det er tanker og planer om skal skje på 
Furuset i 2016. Dette for å slippe at større 
arrangementer kolliderer med hverandre, 
og flere kan være med på å støtte opp om et 
eller flere arrangement.

Alle skal ikke samarbeide om alt, men alle 
kan samarbeide om noe.

Vi ønsker at nærmiljøet vårt skal bli til 
et enda bedre sted å bo - både for barn, 
ungdom, voksne og eldre. Det er viktig å 
samle alle gode krefter i lokalmiljøet på 
tvers av kjønn, alder, etnisk og kulturell 
bakgrunn, politisk og religiøs tilhørighet.

Det ble gjennom epostutsendelser 
og annonse i Akers Avis/Groruddalen 
invitert bredt til møtet. 20 personer med 
bakgrunn fra 22 forskjellige organisasjoner/
institusjoner og enkeltpersoner møtte 
fram. I tillegg var det 5 organisasjoner som 
på forhånd hadde meddelt at de ønsket å 
delta i samarbeidet framover, men som ikke 
kunne delta på møtet.

En rekke aktiviteter og arrangement ble 
foreslått. En koordinering av dette er en stor 
oppgave og krever mye tid. Håpet er å få 
støtte til dette arbeidet gjennom Bydel Alna 
i løpet av 2016.

Inga og Even Sveens minnefond
Minnefondet forvaltes av Furuset Vel, Akers 
Avis Groruddalen og Furuset Idrettsforening, 
representert ved Hjalmar Kielland,  
Vidar H. Noreng og Eva Rueslåtten. 

Furuset Idrettsforening ble i 100-års 
jubileumsåret i 2014 tildelt kr. 10.000,-  
av fondet til blant annet «Historisk kveld» 
og diverse lokale arrangementer.  
Det ble ikke foretatt utbetalinger fra  
fondet i 2015.

Saldoen på minnefondet er ved utgangen  
av 2015 på kr 127.011,10. I 2015 var 
rentene på til sammen kr 2.259,00.

Noe ord til slutt!
Områdeløftet på Furuset er nå faset ut av 
Groruddalssatsningen og utfordringen er å 
følge opp det gode arbeidet som ble gjort.

Av nye hendelser er det gledelig at nettopp 
Furuset med Sajandan Rutthira ble kåret 
til årets ildsjel under idrettsgallaen og at 
Gjensidigestiftelsen tildelte Alnaskolen  
kr. 1.525.000 for å videreutvikle ungt 
lederskap i Bydel Alna. Dette hadde ikke 
vært mulig uten Groruddalssatsingen og den 
positive aktiviteten og innsatsen den bidro 
til i lokalmiljøet. 

Furuset Vel takker Bydel Alna for viktige 
finansielle bidrag og et godt samarbeid  
i året som har gått. Vi har samlet hatt en 
stor aktivitet for å få i gang positive tiltak, 
spesielt for barn og unge i området. Midler 
som ligger i Groruddalssatsingen har bidratt 
til at flere av de prosjektene vi har arbeidet 
med i flere år nå har latt seg realisere.

Vi vil også takke mange lokale 
organisasjoner for et godt samarbeid om 
viktige saker. Styret i Furuset Vel takker alle 
aktive medlemmer for den innsatsen de har 
gjort gjennom året. Styret ønsker å bedre 
kommunikasjonen med medlemmene. For å 
lette denne er det fint om nye epostadresser 
og endringer sendes til Furuset Vel ved: 
vnoreng@online.no.

Til slutt en spesiell takk til Akers Avis 
Groruddalen for godt samarbeid med stort 
engasjement og god dekning av lokalt  
stoff som er viktig for våre medlemmer  
og beboerne på Furuset. 

Alltid oppdatert  
og en viktig  
støttespiller!
Vi oppfordrer samtlige  
av Furuset Vels  
medlemmer til  
å abonnere på Akers  
Avis Groruddalen.  
Dette kan enkelt gjøres  
ved å sende avisen  
følgende tekstmelding: 

ABON til 2007
Årsabonnementet
koster 530,-.  

Eller ring tlf. 22 91 88 20.

Furusetfestivalen har 
blitt en tradisjon.
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Regnskap

Inntekter 2015 2014 Budsjett 2016 
Kontingenter 41 225,00 42 800,00 42 000
Leieinntekter  395 453,28 377 885,00 400 000
Bidrag fra Super-Rusken 0,00 2 000,00 2 000
Overskudd fra Velfester/matfestival 4 065,00 5 083,00 3 000
Andre inntekter 0,00 3 000,00 3 000
Renteinntekter 5 204,91 4 214,10 5 000
Tilbakebet. kontingent fra BoVel 7 000,00 0,00 0
Gaver/frivillighetsmidler 0,00 25 000,00 10 000
OK Bingodrift 51 777,11 0,00 80 000
MOMS-kompensasjon 27 423,00 24 239,00 27 000
Gjensidige, kundeutbytte 4 708,00 5 342,00 5 000 
Sum inntekter 536 856,30 489 563,10 577 000 

   Kostnader 2015 2014 Budsjett 2016 
Skatter og kommunale avgifter 55 919,34 47 499,87 60 000 
Forsikringer 37 972,00 35 149,00 40 000
Elektrisk strøm 61 647,15 52 580,28 70 000
Vedlikehold bygning 3 241,00 21 034,60 10 000
Renhold 63 812,50 66 680,60 70 000
Strøsand/snøbrøyting ved velhuset 5 406,00 3 875,00 5 000
Containerleie/Ruskenutgifter 2 039,75 2 240,50 3 000
Kontingenter andre foreninger 3 238,00 3 455,00 4 000
Heis-og brannkontroll/-reparasjon 7 500,00 6 815,00 6 000
Annonser 6 924,00 8 062,00 8 000
Innkjøp innbo mv. 9 294,00 73 919,00 50 000
Betalingsgebyrer 1 395,50 1 430,50 1 500
Kontingent BoVel 0,00 3 500,00 0
Telenor - internett 6 094,88 6 150,92 6 200
Andre driftsutgifter 62 342,49 45 444,98 60 000
Brunsnegleaksjonen 0,00 0,00 15 000
Utskifting av store vinduer 0,00 0,00 141 000
Beising/maling av Furusetheimen 0,00 0,00 154 000 
Sum kostnader 326 826,61 377 837,25 703 700 
Nedskriving anleggskostnader 20 000,00 20 000,00 20 000 
Resultat 190 029,69 91 725,85 -146 700 
Sum 536 856,30 489 563,10 577 000 

Hovedregnskap
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Balanse  31.12.15 31.12.14 
Eiendeler   
Anleggsmidler   
Furusetheimen 557 878,94  
Nedskriving 2015 -20 000,00 537 878,94 557 878,94 
   
Omløpsmidler   
Forskuddsbetalt forsikring  19 538,00 18 435,00 
DnB driftskonto  40 498,73 36 125,76
DnB sparekonto  517 873,40 312 899,39
Depositumkonto  13 072,30 12 925,69
Kasse  82,70 649,60 
Sum omløpsmidler  591 065,13 381 035,44 
Sum eiendeler  1 128 944,07 938 914,38 

   

   Egenkapital og gjeld    
Egenkapital   
Kapital pr.01.01.2015 926 114,38  
Årets resultat 190 029,69 1 116 144,07 926 114,38 
   
Gjeld   
Depositum Stian Syversen  12 800,00 12 800,00 
Sum gjeld og egenkapital  1 128 944,07 938 914,38 

  Oslo, 31. januar 2016
  Revidert:

 Inger Anne Hagberg Per Halvorsen Harald Lindvik
 (Revisor) (Revisor) (kasserer)

Balanse
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Resultatregnskap  2015 2014 
Inntekter
Renter  2 259,00 3 792,00 
Sum inntekter  2 259,00 3 792,00 

   
Utgifter
Omkostninger  0,00 60,00
Utbetaling fra fondet  0,00 10 000,00
Sum kostnader  0,00 10 060,00 
Resultat  2 259,00 -6 268,00 
Sum  2 259,00 3 792,00 

Balanse  2015 2016 
Eiendeler
Omløpsmidler   
Bank 9005.05.58850  127 011,10 124 752,10 
Sum eiendeler  127 011,10 124 752,10 

Gjeld og egenkapital    
Gjeld  0,00 0,00 
Sum gjeld  0,00 0,00 

Egenkapital    
Kapital pr. 1.1.2015 124 752,10  
Årets resultat 2 259,00 127 011,10 124 752,10 
Sum gjeld og egenkapital  127 011,10 124 752,10 

Inga og Even Sveens Minnefond

  Oslo, 31. januar 2016
  Revidert:

 Hjalmar Kielland Vidar H. Noreng Eva Rueslåtten


