
















 

Sameiet Sjusjøen Panorama 3.5, 4.1 og 4.7 

Sameiermøte/årsmøte 14.04.2022 

Årsberetning for 2021 m.m. 

Styret 

På sameiermøtet den 28.08.21 ble det valgt følgende styre: 

Leder:   Carl Jan Gaarder ikke på valg, 1 år igjen. Valgt til leder for 1 år 

Styremedlem:  Bjørn A. Gundersen ikke på valg, 1 år igjen 

Styremedlem:  Anne-Lill Kvale valgt for 2 år  

Styremedlem:  Unni Aker  valgt for 2 år 

 

Også året 2021 ble et spesielt år, preget av koronarestriksjoner med begrenset sosial 

aktivitet. Det var fine forhold på fjellet, og løypene var som vanlig i ypperlig stand. Flere var 

flinke til å benyttet leilighetene, men reiserestriksjoner forhindret våre danske naboer fra å 

komme til Norge. Begrenset sosialt samvær gjorde det også vanskelig å avholde årsmøte i 

påsken. Styret besluttet derfor å avholde årsmøtet i slutten av august i håp om mindre 

strenge regler. Den 28.august var det strålende vær, og årsmøtet ble avholdt utendørs på 

plattingen til nr. 44 med kun en deltaker fra hver leilighet. Kontroll av brannvarslingsanlegget 

ble likevel avholdt på skjærtorsdag 1. april. 

 

Styret har ikke avholdt sammenkalte styremøter, men har holdt kontakt via e-post og 

telefon. Styret har kommunisert med sameierne via e-post og informasjonsskriv. Styret har i 

all hovedsak arbeidet med følgende saker:  

 

 Vannskade 

 Velforening 

 Utbedring av veg/fellesarealer 

 Elbil-ladere i garasjen  

 Beslag på vindskier 

 

Vannskade 

I begynnelsen av januar kom Unni og Geir til leiligheten og oppdaget at de var uten vann. Det 

ble tilkalt rørlegger som fikk tint opp røret. Det viste seg at vannrøret til hus 4.7 går i taket 

rett ved garasjedøra, og under streng kulde ville dette røret lett kunne fryse. Som 

forebyggende tiltak ble vannrøret ekstra isoler, og det ble samtidig lagt inn 

termostatregulert varmekabel rundt røret. Siden dette var vannrør i garasjetaket, ble saken 

tatt opp med styret i Garasjesameiet som velvillig tok på seg ansvaret med å betale 

regningen for opptining og utbedring. Det er håp om at lignende ikke vil gjenta seg. 

 

 



Sjusjøen Panorama Vel (SPV) 

Fram til årsmøtet i SPV den 10. juni 2021 var vår styreleder i også leder for SPV. Sammen 

med styremedlem i SPV Olav Kvale, Unni Aker og Fredrik Ruud inngikk de en avtale 

medHaukåssveen om utbedring av skigarden ut mot vegen. Styreleder var lettet da arbeidet 

med å starte opp SPV kunne overlates til et nytt styre der Olav fortsatt er med. Kontingenten 

til SPV var kr.3000 pr leilighet for 2021. 

 

Utbedring av veg/fellesareal 

Styret hadde innhentet et tilbud fra RingsakerFjelletDrift ved Haukåssveen om utbedring av 

fellesareal rundt husene. Det ble på årsmøtet for den 28. august vedtatt at hus 4.1 og 4.7 

ville benytte seg av tilbudet. Arbeidet kunne imidlertid ikke starte opp før arbeidet med 

oppretting av vegen samt drenering gjennom vegen fra 4.1 var gjennomført. Dette arbeidet 

ble koordinert av SPV ved Olav Kvale. Utbedring av fellesarealet ble utført like før snøen 

kom. Arbeidet ser bra ut, men det gjenstår å se om det vil komme noe grønt. Muligens må 

det også gjøres noe opprettingsarbeid etter at det er kjørt på plenen. Hus 3.5 utførte et 

tilsvarende arbeid på framsida av huset på dugnad. 

 

Elbil-ladere i garasjen 

Foruten arbeidet med å formidle informasjon og koordinere bestillinger har ikke styret hatt 

noe ansvar for dette prosjektet. 

 

Beslag på vindskier 

Like før årsmøtet ble avholdt i august ble styret oppmerksom på at andre sameier hadde 

kontaktet et firma som satte beslag på vindskiene på husene.  Årsmøtet ble raskt enig om at 

vi utenom budsjettet ville gå for å gjøre det samme. Dette arbeidet kom på kr. 20.160. 

 

Regnskap 

 

Balanse 

 

 
 

 

 

BALANSE 31.12.2021 31.12.2020

Eiendeler

Fordring -                 -                               

Bankinnskudd 125 806,62   171 561,62                 

Sum eiendeler 125 806,62  171 561,62                

Gjeld / Egenkapital 31.12.2021 31.12.2020

Gjeld -                 -                               

Egenkapital 125 806,62   171 561,62                 

Sum gjeld / EK 125 806,62  171 561,62                



Resultatregnskap for 2021 med budsjett for 2022 

 

 
 

 

 

Kommentarer til regnskapet for 2021 og budsjettet for 2022 

Regnskapet viser et underskudd på kr. 45.755. Dette er i samsvar med budsjettet når en tar 

hensyn til kostnadene ved beslag på vindskier, kr. 20.160, som ikke var budsjetterte. For å 

unngå fremtidige underskudd, som vil tære på egenkapitalen, besluttet årsmøtet i august 

2021 å øke felleskostnadene med 10%. Dette vil utgjøre ca. 17.000.  

Det er viktig å legge merke til at utgiften til snørydding på kr.14.945 nå vil inngå i 

kontingenten som betales til SPV. 

Selv om underskuddet for 2021 medførte en vesentlig nedgang i egenkapitalen, utgjør den 

fortsatt kr. 125 806,62. 

 

Godtgjørelse til styret 

Det er de siste årene utbetalt et honorar til styreleder på kr. 10.000 pr år. Årsmøtet har ved 

flere anledningr vedtatt at dette bør være et rimelig honorar. 

 

 

 

 

RESULTAT 2021 2020 Budsjett 2022

Inntekter

Innbetalt felleskostnader 176 580,00   125 712,00   185 600,00kr  

Innbetalt fra Garagesameiet 35 000,00     72 500,00     

Uteareal hus A og B 75 000,00     -                 

Kundeutbytte Gjensidige 2 723,00       2 709,00       2 800,00kr       

Renter -                 39,69             

Sum inntekter 289 303,00  200 960,69  188 400,00kr  

Kostnader

Utbetalt til Garagesameiet 35 060,00     72 500,00     

Uteareal hus A og B 75 000,00     -                 

Gjensidige Forsikring 23 094,00     22 186,00     24 600,00kr     

Eidsiva Bredbånd 55 860,00     -                 48 500,00kr     

Snørydding tak, (Storåsen AS) 4 562,50       -                 

Snøbrøyting  (Sameiet) 14 945,00     16 669,00     

Pihl AS, feste- og serviceavgift 66 375,00     65 625,00     68 000,00kr     

Kontingent Velforening 30 000,00     -                 30 000,00kr     

Beslag (2021), div. 2020 20 160,00     2 795,75       

Honorar styreleder  (Årsmøtevedtak)10 000,00     10 252,00     10 000,00kr     

Renter 1,50               -                 

Sum kostnader 335 058,00  190 027,75  181 100,00kr  

Resultat -45 755,00   10 932,94    7 300,00kr      

 
   

 
   



Fastsetting av felleskostnader for 2022 og 2023 

Selv med en økningen i felleskostnader på 10% viser budsjettet at vi ikke vil være i stand til å 

spare opp tilstrekkelig kapital til fremtidig vedlikehold og/eller uforutsette hendelser. 

Sparingen bør etter styrets oppfatning ligge på ca. kr.20.000 pr. år. Styret vil derfor foreslå 

en ytterligere økning i felleskostnadene på 10% fra og med 3. kvartal 2022. 

 

Lading av el-bil fra egen kontakt 

Etter det styret erfarer er det ikke ulovlig å lade en el-bil fra egen kontakt, selv om det i 

størst mulig grad bør unngås og dermed ikke være en permanent ordning. Det kan likevel 

tenkes å oppstå et behov. F.eks. kan man ha gjester som ikke har tilgang på p-plass med 

lader og raskt trenger litt strøm. Styret mener vårt sameie ikke kan innføre et særskilt forbud 

mot lading. Dette må i så fall bli et generelt forbud for hele området og vedtas for alle 

sameiene. 

 

Oppnevning av kandidat til styremedlem i Garasjesameiet 

Styret i Garasjesameiet mener at styrevervene bør gå på omgang blant sameiene. 

Garasjesameiet har derfor ved flere anledninger oppfordret vårt sameie om å fremme 

forslag på kandidat til styremedlem i Garasjesameiet. Styret foreslår Bjørn Arne Gundersen. 

 

Innkommende saker 

Det har ikke kommet inn noen saker utover de som allerede er behandlet av styret. 

 

 

For styret i Sameiet Sjusjøen Panorama 3.5, 4.1 og 4.7 

 

Carl Jan Gaarder (Sign.) 

 

 

 



 



Felleskostnader 

 
Carl Jan Gaarder <carl.gaarder@gmail.com> 
 

tir. 13. 
sep., 14:40 

 
 
 

til Bjørn, unni, Anne-Lill, Henrik, Arvid, Anne, Geir, Bakke, Hans, Kristine, Leif, Sidsel, Kari, meg 

 
 

Hei, 
Jeg viser til Sak 5 fra årsmøtet den 14.04.2022 der vi vedtok å øke felleskostnadene 
med 10% fom 3. kvartal 2022 med forfall 30.september. 
Nye felleskostnadet blir da: 
 
Store leiligheter:   kr. 6.160 pr kvartal 
Mindre leiligheter: kr. 4.840 pr kvartal 
 
Begrunnelsen for dette var at vi trenger å bygge opp en tilfredsstillende egenkapital 
for å kunne møte uforutsette utgifter og kommende vedlikeholdsutgifter. Så langt i år 
holder vi oss til budsjettet.  Økningen i felleskostnader går altså til felles sparing. 
 
Fortsatt god høst! 
 
MVH 
Carl Jan 
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