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1. Driftsrapport (halvårsrapport)
1.1 Generelt
Driftsåret startet med store utfordringer på kaldtvanns- og kloakkledningene for
5 av blokkene i reprise 1 (60,62,64,66 og 68). Her ble alle kloakk og kaldtvannsledninger skiftet ut. Utekraner og kummer ble også skiftet.
Det gikk med 300 tonn pukk, grus og sand til utskifting av de tidligere massene
rørene lå i, som var lite egnet til den forutsatte bruken.
Oppgradering av kabel-nettet: Canal Digital gjorde også en jobb med utbedring
av kabelnettet for å kunne gi oss raskere internett med større kapasitet. Tvsignaler er nå ikke lenger analoge.
Driftsarbeidet med tilhørende innkjøp og vedlikeholdstiltak er sesongpreget.
Høysesongen er fra mai og ut september, og det aller meste av vedlikehold og
tiltak blir gjennomført i dette tidsrommet. Driften starter gjerne med en
opprydding både ute og inne ved hjelp av lojale dugnadskrefter. Veier og
inngangsparti feies, og plener renses for grus.
1.2 Samhandling
Det var god økonomi i å gjøre andre tiltak i forbindelse med det store
rørarbeidet. I reprise 1 fjernet vi restene av en gammel hekk utenfor 66 med
gravemaskinen som likevel var for hånden. Det ble i forbindelse med dette også
gravd opp, og plantet en ny aronia-hekk som erstatning for den tidligere syrinhekken, og skapt et nytt skille mot lekeplassen.
Mens det var anleggsutstyr på plassen, pigget/gravde man også ut, og utvidet
eksisterende parkeringsplasser ved nr. 62 og 58. Ved kortveggen på nr. 66 og
ved siden av garasjehus 2 nedenfor nr. 62, utvidet og oppgraderte vi også
deponeringsplassene. I samme slengen la vi ned rør til el-kabler der det tenkes å
være et fremtidig behov for etablering av ladestasjoner for el-biler.
Det ble også foretatt en del asfaltering etter rørarbeidene. Det ble innhentet flere
tilbud, der det rimeligste lå 100.000,- under det dyreste. Det ble asfaltert på 15
forskjellige plasser på området. Ved nr. 84 asfalterte og utbedret vi innkjøringen
til sameiet, samtidig som det ble anlagt fartsdump der. Utenfor nr. 82 asfalterte
vi noen punkter rundt en kum der dette trengtes. Vi utvidet og asfalterte
parkeringsplassene ved nr. 58 og 62, og deponiplassene ved nr. 66. Andre avvik
på området ble også asfaltert for å sikre bedre fremkommelighet, og for å sikre
tilstrekkelig fall fra bygninger for å avlaste svake dreneringer.
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Et sted måtte man sette strek for asfalteringstiltak i denne omgangen, men det er
fortsatt behov for flere utbedringer. Ved noen blokker kunne det med fordel vært
laget bedre fall utenfor blokkveggen, slik at vann ledes mot kum eller annet
egnet sted. Svingen rundt hjørne på nr. 70 kunne også blitt utbedret sammen
med utvidelse av parkeringsplass ved nr. 64. Dette kan vi komme tilbake til ved
neste anledning.
1.3 Grønne tiltak
-Ved nr. 66 anla driften ny hekk, og ryddet skråningen fra nr. 66 mot
lekeplassen. Skråningen ble gjort penere, ved å legge på ny jord, og ved såing
gress og engblomster.
-Ved skråning opp mot nr. 68 ble det også lagt ut jord og plantet engblomster.
Det samme gjorde vi i skråningen opp mot nr. 62.
-Styret håper engblomster kan være et friskt tiltak, som gjør EBS mer fargerikt
og spennende. Forhåpentligvis kan vi også bidra til å ta vare på bestøvere, som
humler og bier. Et miljøtiltak med andre ord. Så får vi håpe at engblomstene vil
spre seg etterhvert.
-Gressklipping og etablering av "gressklipperbroer":
Styret jobber for å ha en drift som flyter lettest mulig. Ved å fjerne hindringer,
og å rette opp i avvik flyter driften stadig bedre. EBS utvider stadig
plenarealene. Dette er av flere grunner. For det første er det av estetiske grunner.
For det andre er det er billigere og enklere å vedlikeholde arealene. Det er lettere
å klippe plener, enn å rydde kratt og den slags. Driften har ikke bare utvidet
klippearealene men også anlagt «gressklipperbroer» slik at gressklipperløypa
blir mer fleksibel, og klippingen går raskere unna. Det er anlagt "bro" på
skråning utenfor nr. 70, og på nedside av nr. 66 samt på nedside av nr. 82. På
den måten gjør vi plenarealene mest mulig tilgjengelige for driften. Tiltaket vil
spare tid og ressurser på sikt. Det er likevel rom for andre typer
effektiviseringer. Noen steder ligger det både fjell og store steiner, som kan
skade gressklipperen. Disse bør enten fjernes eller dekkes over med jord.
-Plenforbedringer med vekstjord for ny beplantning:
I samråd med flere av de hagearkitektene som har besøkt EBS, har styret og
driften også fått tilført ny vekstjord og utført plenforbedringer. Hittil i år er det
tilkjørt og lagt ut ca. 100 tonn jordmasser. Vi har også brukt strøsingel,
kompostmasser samt flismasser etter busk- og trefellinger som underlag og
fyllmasser der det har vært behov for utjevning av landskapet.
3

-Dugnadshjelp til kantstein:
Det er hyggelig å registrere at Per Asbjørn Finneng har utført et betydelig
arbeide med å etablere kantstein ved nr. 82 og nr. 80. Finneng har også gjort
utbedringer ved innkjørsel til nr. 82 ved å gjøre denne både penere og bredere.
Mye ros til han.
2. Økonomi 1:
2.1 Vedlikeholdstiltak vs. vedlikeholdsplanen. Innkjøp, tiltak og budsjett.
Vedlikeholdsplanen er et viktig verktøy for å sikre at bygg og anlegg ikke
forfaller i større hastighet enn det man klarer å holde tritt med, og for å sikre
utskiftninger før feil oppstår og lager større ulemper enn nødvendig. Ulemper
som i sin tur kan gi større kostnader enn om man fikk tatt
vedlikeholdet/oppgraderingen i tide. Det er oftest dyrere å måtte akuttvedlikeholde/reparere enn å ta vedlikeholdet i forkant.
Men det gir også en dårlig økonomi å gjennomføre vedlikeholdet før den
forventede, faktiske levealder er oppnådd. For å kunne forstå når riktig tidspunkt
er inne, må man kjenne anleggene godt, men selv slik erfaring gir ingen garanti
for at man treffer på rett tidspunkt. Teoretisk/teknisk levealder samt
registreringer på anlegg gir ofte grunnlag for å sette opp en vedlikeholdsplan.
Gjennomføringen skjer ofte heller i et samspill mellom planen og
nåtidssituasjonen for hele anlegget, samt kvalitet/pris hos tilbydere.
Det har så langt blitt utført en rekke tiltak hittil i år som samsvarer med
vedlikeholdsplanen og budsjett 2016. På mange punkter ligger vi foran planen.
Det er også slik at når vi jobber med vedlikehold på røranleggene, får vi
informasjon om at disse noen steder er i dårlig forfatning, men erfarer også at
noen deler av anlegget er i bedre forfatning enn forventet. Overraskelsene går
slik sett begge veier.
2.2 Oversikt over tiltak:
Det har vært stor produksjon av tiltak hittil i år. Og mange tiltak er nå blitt
gjennomført:
-Alle oppstikksventilene for kaldt forbruksvann i reprise 2 er skiftet ut.
-En akutt lekkasje på hovedkranen for kaldtvannet til Eiksveien 66 skapte stor
oversvømmelse i pumperommet. Dette førte til at vi straks skiftet denne ventilen
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og nokså raskt byttet alle tilsvarende blokkventiler for kaldtvann i hele reprise 1,
for at liknende tilfeller ikke skulle inntre. Det ble samtidig satt inn et grovfilter
på hovedkranen i nr. 70. Dette hindrer grovpartikler fra kommunen sine
drikkevannskilder og reparasjoner/omlegginger på kommunale anlegg i å skape
problemer på anleggene i reprise 1.
-Tiltaket med termostathoder på radiatorene ble satt opp til gjennomføring fra
august og ble avsluttet i oktober for i år.
-Oppgraderinger av pumperom og mange utfordringer ved fyringsstart:
Før årets fyringstart i oktober ble alle pumperom gjennomgått, og det ble
planlagt en del utskiftninger av pumper og rør. Status nå er at de aller fleste
blokkene har nye og moderne pumper, som kan jobbe både på flere effekttrinn,
på flere nivåer (proporsjonal-trykket, frekvens eller trykk alene) og som kan
tilpasses behovet i de enkelte blokkene.
Det er fortsatt behov for optimalisering av varmesystemet og pumperommene.
Behovet for lokale shuntventiler reduseres i takt med at man får montert
termostathoder på radiatorene. Mulighet for reduksjon av nattetemperatur kan nå
oppnås ved at det heller kan styres sentralt fra fyrrommene mot tidligere lokalt
fra hver enkelt blokks pumperom. Dette gjør shuntventilene overflødige og vi
slipper å bytte eldre og defekte shuntventiler, samt gamle tidsur og følere. På
denne måten sparer man penger. I fortsettelsen av dette arbeidet samhandler og
planlegger vi tiltak med sameiets energikonsulent Erik Young.
Ved at man gjennomfører slike tiltak vil den årlige driftsstartingen av anlegget
også bli lettere, fordi anlegget får færre komponenter som må aktiviseres.
Anlegget vil samtidig også få færre komponenter som kan streike og gi
følgeproblemer. Det enkle er altså ofte det beste.
-Montering av nye radiatorer:
Etter fyringstart ble det også avdekket at flere hadde problemer med dårlig
effekt fra radiatorene sine. Det kan være flere årsaker til dette, og utbedringene
reflekterte også forskjellige typer reparasjoner. Enkelte radiatorer ble da byttet.
-Etterarbeide i leilighetene etter det store rørskiftet:
Noen beboere har opplevd ulemper med urenheter i sitt rørsystem. Dette har ført
til tetting av toaletter og kraner, men de aller fleste av disse er nå renset. Skulle
du likevel fremdeles ha behov for assistanse, så ta kontakt med driftsansvarlig
for å få det ordnet.
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-Elektroarbeider:
Flere utvendige stikkontakter har blitt montert i år. Det er viktig å montere slike
utekontakter på blokkene ettersom vi må ha strøm når vi neste år skal bruke type
lift som trenger el-kraft for å male vinduer. Det har de seneste årene blitt
montert utestikkontakter med 16 ampers kurs i nr. 58, 60, 62, 64, 66 og 76. Med
tiden skal også enda flere blokker utstyres med slike. Stikkontaktene er ofte nær
hovedinngangen og kan brukes av beboerne til kort bruk, eksempelvis til
støvsuging av bil, hekklipping, lading av startbatteri på bil osv.
-Maling av vinduskarmer:
Tiltaket ble satt opp fra 2015, men gjennomføring skjedde fra juni i år.
-Tak-arbeider tetting av tak:
Som planlagt ble også det satt inn ressurser for utbedring og reparasjoner av tak
på flere av blokkene. Dette innebar blant annet at gamle takspiker ble byttet med
nye pakningsskruer. Tiltaket ble satt opp fra 2015 og vil pågå 2 -3 år til.
-Pipearbeider:
Pipearbeider ble satt opp fra i år og gjennomføres etter planen. Det er
omfattende arbeider som er gjort her og arbeidet bør fortsette neste år også.
-Driften har kartlagt behovet for tiltak på nedgravde rør og kummer i reprise 2.
Det har blitt foretatt kamerainspeksjoner, og rapportene fra VAT viser at diverse
forhold snart bør utbedres.
3 Økonomi 2:
Vurdering av økonomien i EBS, forventet årsresultat og husleien til neste år.

3.1 Rørproblematikkens konsekvenser for årsresultatet.
Styret satt opp budsjettet sammen med forretningsfører i begynnelsen av 2016.
Etter den store rørproblematikken som oppsto i måneden etterpå, ble det klart
allerede før sameiermøtet den 17. mars 2016 at man ikke ville klare å
gjennomføre budsjettet som først planlagt. Sameiermøte vedtok å gi styret
fullmakt til låneopptak for å utbedre rør- problemene som kom til å koste
nærmere 1,3 millioner kroner. I praksis betyr dette at årsresultat også kan bli
rundt 1,3 millioner dårligere enn budsjettert. Selv om sameiet som følge av de
uventede kostnadene, har spart noe inn på vedlikeholdskostnader, forventer vi et
negativt resultat på ca. 900.000 kroner som følge av disse ekstraordinære
utgiftene vi hadde i vår.

6

3.2 Vurdering av økonomien i EBS.
Uventede utgifter, slik de som oppsto i vår, skaper en økonomisk situasjon det
kan ta noe tid å rette opp igjen. Likevel må økonomien ses i sammenheng med
hva som er utrettet, hvilke investeringer som er gjort, hva som ligger foran oss
av ugjorte oppgaver, og tilstanden i EBS for øvrig. Vi ligger foran på mye, og
etter på noe, men stort sett ligger vi godt an i forhold til vedlikeholdsplanen.
Med et negativt årsresultat, og en noe lav likviditet, må det gjøres tilpasninger
for å gjenopprette en sikker buffer, og for å kvitte oss med unødvendig
rentebærende gjeld. Husleien må tilpasses denne situasjonen, og den utviklingen
vi ønsker fremover. Vi forventer å kunne forbedre bildet fra i år uten dramatiske
inngrep. Styret mener situasjonen er bra, men ikke bedre enn den må være.
3.3 Husleien til neste år og styrking av økonomien.
På bakgrunn av dette har styret vedtatt å øke husleien med 6 % fra 1. januar
2017. Økningen har sin begrunnelse i at sameiermøtet våren 2016 måtte vedta at
det ble tatt opp lån på inntil 1,5 millioner med nedbetalingstid på inntil 10 år.
Styret tok opp lån i mai 2016 på 1,3 millioner med en nedbetalingstid på 5 år.
Kan hende er 6 % en for liten økning i lys av fremtidige utfordringer i EBS, men
vi vurderer at økningen allikevel vil kunne være tilstrekkelig til å forbedre den
økonomiske situasjonen, og å gjøre sameiet i stand til å foreta fremtidig drift og
vedlikehold på en forsvarlig og god måte. Det er imidlertid slik at priser på varer
og tjenester stiger, og at EBS med fordel kunne hatt bedre likviditet.
Styret forventer å kunne bruke mindre penger neste år, siden såpass mange tiltak
har blitt utført i år. Da kan økonomien styrkes. Det siste låneopptaket er
forhåpentligvis nedbetalt om 4 ½ år, slik at økonomien da kan bli ytterligere
forsterket. Samtidig er det også planlagt rørfornying på kloakk og
avløpsledninger inne i alle blokkene og i alle leilighetene. Tiltaket er satt opp på
planen fra år 2019 og gjennomføringen vil kreve adskillige resurser fremover
som det allerede nå må tas høyde for.
4 Rensing av luftekanaler
Styret har, som et samhandlingstiltak sammen med pipearbeidene, vedtatt å få
renset kanalene i nr. 58, 60, 68, 78, 80 og 82. Arbeidet vil foregå 23. – 25.
november.
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Det er nå omtrent 16 år siden kanalene ble renset sist, og før det hadde de aldri
blitt renset. Rene kanaler betyr bedre inneklima, bedre helse og bedre
ivaretagelse av det byggetekniske anlegget i EBS.
Det er viktig at beboerne gir tilgang til sine leiligheter og fjerner hindringer slik
at rensing av kanalen kan gjennomføres. De fleste leilighetene har kanal på både
bad og kjøkken som det derfor må gis tilgang til om de skal kunne bli renset.

5. Termostathoder
Driftsteamet har startet montering av termostathoder som monteres på
radiatorventilene. Arbeidet har allerede blitt startet i nr. 64, 66, 76, 78, 80, 82 og
84.
EBS spanderer montering av termostathusene til stueradiatorene, mens
sameieren/beboeren får mulighet til å kjøpe ekstra termostathoder til øvrige
radiatorer i sin leilighet der dette er mulig. Det er satt en pris på 300,- pr. stk.
inkludert montering, som er langt under normal katalogpris for termostathodet
uten montering. Store innkjøp og gode forhandlinger muliggjør denne lave
prisen på 300,- stk. i kampanjeperioden.
Termostathodene gir flere brukerfordeler ved at de er lette å betjene. Man holder
stabil temperatur i rommet og behovet for å regulere temperaturen med å åpne
vinduer uteblir, slik at EBS derfor også vil kunne spare energiutgifter.
Til neste år vil blokkene 62 og 68 få montert termostathoder på sine
stueradiatorer, og også tilbud om ekstra termostathoder til kampanjeprisen på
300,- pr. stk. på øvrige radiatorer.
I blokkene 58, 60 og 70 er situasjonen at radiatorventilene ikke er klargjort for
montering av termostathoder. Styret vil ta tak i dette problemet og prøve å finne
en løsning.
6. Driften fremover og videre tiltak: Innkjøp og vedlikehold
6.1 Maskinparken
Styret har vurdert maskinparken, og har kommet frem til at det kan det være
hensiktsmessig å anskaffe seg en ny-maskin, både for bedre driftstilpasning, hms
og effektivitet.
8

Traktoren som nærmer seg 30 år har relativt få maskintimer bak seg. Den kan
vare flere år til om man tar godt vare på denne. Som parkmaskin er den lite
egnet, men som snø-rydder og laster har den store fortrinn. Ulempen har vært at
denne nesten fem tonn tunge doningen er utstyrt med landbruksdekk som skader
plener når man kjører på dem. Noe som igjen fører til unødvendig merarbeid.
Styret bør kanskje vurdere å bytte ut landbruksdekk med parkdekk eller
industridekk.
Traktorgressklipperen har nådd en alder av 13 år, som er en betydelig alder for
en gressklipper av denne typen som regelmessig brukes flere timer uke etter uke.
I fjor kostet vi på den 8.000,- og i år over 12.000,-. Likevel klarte ikke
verkstedet å få rettet alle svakhetene på denne. Vi har nå nådd en alder på denne
der det er lite lønnsomt å fortsette å reparere.
Det ligger altså en utfordring for styret ved at traktorgressklipperen må erstattes
i nærmeste fremtid med en ny maskin som også er mer tilpasset dagens behov på
utearealene. Dette gjelder først og fremst gressklipping men også for andre typer
driftsoppgaver. Styret vurderer derfor å gå til anskaffelse av en parkmaskin.

7. Ny håndbok under utarbeiding innhold: Vedtekter, ordensregler,
historie, HMS i hjemmet og på uteområdet.
Styret har startet prosessen med utarbeidelse av en ny håndbok for beboere og
sameiere. Det planlegges å distribuere denne i 2017. Om noen har noen tips til
hva den bør inneholde, utover det som følger av overskriften, må man gjerne
tipse styret om dette.
Mvh. driftsteamet og styret i EBS

9

Vedlegg 1
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