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ÅRSMELDING FOR ØYER KOMMUNALE BOLIGSTIFTELSE 
 

2019 
 
 
 
Styrets sammensetning: 
Leder  : Arne Finn Brekke 
Nestleder : Arnfinn Gillebo 
Styremedlem : Anne Aronsveen 
 
 
Det har vært avholdt 1 styremøte, 1 årsmøte og 1 befaring i 2019. 
Styret har kommunisert pr. e-post, sms og tlf. 
 
 
Nytt styre 01.04.2020 – 31.03.2024: 
 
Medlemmer:      Varamedlemmer: 
Astrid Simengård     Stein Plukkerud 
Håvard Granskogen     Randi Øverhaug Sagheim 
Arne Finn Brekke                 Anne Aronsveen 
 
Leder:   Håvard Granskogen 
Nestleder: Astrid Simengård 
Styremedlem: Arne Finn Brekke  
 
 
Virksomheten: 
Øyer kommunale boligstiftelse drives etter vedtekter av 18.01.1990.  Øyer formannskap er 
representantskap og skal godkjenne årsmelding, regnskap og budsjett. 
 
Stiftelsen forvalter fire eiendommer med til sammen 26 boenheter.  Alle leies ut til Øyer 
kommune, til en avtalt totalsum for året.  For 2019 var leiesummen kr 1.597.964,-. 
Leiesummen avtales hovedsakelig på grunnlag av forventede kapitalkostnader og 
vedlikeholdskostnader for eiendommene  
 
 
Styregodtgjørelse utbetalt i 2019: 
Leder:    kr 22.600,- 
Nestleder:   kr   3.500,- 
Styremedlem:   kr   3.500,- 
 
Møtegodtgjørelse utbetalt i 2019:   
Leder:    kr   1.200,- 



Nestleder:   kr   1.200,- 
Styremedlem:   kr   1.200,- 
 
Styret er har slik sammensetning: 
 
Styremedlemmer:    Varamedlemmer: 
Arne Finn Brekke    Lisa Kramprud 
Arnfinn Gillebo    Anita Lerfald Vedum 
Anne Aronsveen    Brit Stenersen Lie 
 
Leder:               Arne Finn Brekke 
Nestleder:       Arnfinn Gillebo 
Styremedlem: Anne Aronsveen 
 
Boligstiftelsen har også i 2019 gjennomført befaring på leiligheter som er blitt ledige. 
Boligstiftelsen har et generelt vedtak på at ettersom leilighetene blir eldre og noen flytter ut, 
ønsker ØKB at det blir kontaktet for en befaring for å se om leiligheten skal pusses opp 
og/eller rehabiliteres grundig. 
 
Denne arbeidsmåten tilsier også at det kan bli enkelte befaringer som må foretas ganske 
raskt, i de tilfellene tar leder i samarbeid med vaktmester og virksomhetsleder slike 
befaringer. 
 
Kostnader over kr. 1.200,- sendes fakturaen i attestert stand til Arne Finn Brekke for 
anvisning/betaling.   
Kostnader under kr. 1.200,- sendes via skanner-sentralen til den enkelte vaktmester for 
attestasjon og videre til Torstein Hansen for anvisning på A5501/F1901+prosjektnummer. 
Unntatt er kostnader til heisen i Furumo som kjøres gjennom Øyer kommune for alle 
kostnadsbeløp mht. service og vedlikehold. 
 
DEN ENKELTE EIENDOM: 
 
Tunfaret – gnr. 34 bnr. 48 (5 boenheter). 
Generelt: 

• Det er ikke foretatt noen praktiske tiltak med hensyn til bedring av parkeringsforholdene, 
men trær på øvre side av eiendommen er hugd.  

• Carporten ble heller ikke bygd i 2019, men ønsket opprettholdes.  

• Det er ikke gjort spesielle tiltak mht ising på taket som oppsto etter utskiftning av 
ventilasjonsanlegget i 2017. 

 
Innendørs: 

• Det er montert ny dør inn til kontoret til boveileder pga lyd-gjennomgang. 
 
Utendørs: 

• Ingen nye tiltak er gjennomført men det er kommet ønske om et skur/hus for 
avfallsdunkene. 

 



Regnskapet for 2019 viser et regnskapsmessig overskudd på kr 118 131,- 
 
 
Furu – gnr. 97 bnr. 46 (4 boenheter). 
Generelt: 
Furu er den eldste eiendommen boligstiftelsen forvalter og krever fortløpende vedlikehold. 

• Alle tiltak fra 2018 er utført.  

• Hjemmetjenesten foretar renhold av fellesarealene hver 14.dag.  
Innendørs: 

• ØKB ønsker at det fortsatt skal vurderes fortløpende nødvendig rehabilitering av 
leilighetene når de blir ledige. Leder i ØKB kontaktes for befaring. 

 
Utendørs: 

• Ingen nye tiltak ble meldt inn.  
 
Regnskapet for 2019 viser et regnskapsmessig overskudd på kr. 12 336,-. 
 
 
Øvregate 1 . gnr. 97 bnr. 98 (6 boenheter) 
Generelt: 
Eiendommen består av to adskilte bygg.  Et eldre hus med to leiligheter og et bygg med 4 
boenheter som ble tatt i bruk i 1998.  Det er bygd lokaler for hjemmesykepleien i tilknytning 
til Øvregate, samt en leilighet.   
 

• Tiltakene fra 2018 er utført.  

• Det var tilsyn fra Lillehammer Region brannvesen  den 20.11.2019. 
 

Vår tilbakemeldingen på tilsynsrapporten er godkjent ( ref brev  10.12.2019.) 
 

• Det vil komme krav om at det utarbeides en brannstrategiplan i løpet 2022-2023. 
 
Innendørs (øvre bygning): 

• Ingen nye tiltak ble meldt inn. 
 
Innendørs (nedre bygning): 

• Etter at avløpsrørene er rensket er problemer med lukt borte. 

• Dette er også bekreftet av Miljørettet helsevern v/Gudbrand Skinnerlien. 

• Det har vært vannlekkasje i et vannfordelerskap i en av leilighetene. 
Deler av gulvet i en av leilighetene og i  fellesrommet er derfor skiftet ut. 
Dette har vært en stor og meget langdryg og belastende sak men vi håper at alt skal 
være utbedret i løpet av februar 2020. 
Det har også vært vannlekkasje på badet som derfor er blitt full-renovert. 
 
Den som disponerer denne leiligheten har vært på Helsehuset i hele denne perioden. 
 
Dette er en forsikringssak. Jobben utføres av Polygon som er engasjert av Gjensidige. 

             



Gjensidige forlangte at alle vannfordelerskapene måtte skiftes ut for at ikke samme typer 
vannskader skulle kunne skje igjen.  
 
Vi fikk frist på 3 mnd og hvis dette ikke var utført innen fristen ville vi ikke ha full forsikring. 
Dette ble løst ved at automatiske vannstoppere ble montert i alle vannfordelerskapene. 
Det er også montert digitale følere på utsatte steder. 
Dette er en god og sikker løsning som er godkjent av Gjensidige. 
 
De er et stort ønske fra de ansatte om å få malt tak og vegger i fellesrommet. 
 
Utendørs:  
Ingen nye tiltak 

 
Regnskapet for 2019 viser et regnskapsmessig underskudd å kr 61 127,-. 
Dette er inkludert egenandelen på forsikringen på kr. 100 000.-. 
 
 
Furumo v/Tretten sjukeheim (11 boenheter): 
Generelt: 
Det er for tiden 16 personer på venteliste for botilbud enten ved Bakketun, Furu eller Furumo. 
 
Furumo i bygningsmessig bra stand men det må forventes at vedlikeholdskostnadene vil øke i 
årene fremover. 
Det har vært utført et prosjekt vedr. sprinkelanlegg og ØKB har betalt sin del som utgjør ca 
kr. 20.000.- av dette. 
 
Det som er bemerket ved tidligere befaringer er enten gjennomført eller følges opp av vakt 
mester. 
 
Dette gjelder bl.a. maling av  vinduskarmer som må  utføres etter hvert som leilighetene blir 
ledige. Gulvbeleggene vurderes fortløpende når leilighetene blir ledige, pris pr leilighet er ca 
kr 18.500,-. 
 
1 leilighet er fullt renovert og oppgradert i 2019. 
 
Innendørs: 

• Vaktmester maler vinduskarmer i løpet av vinteren: Videreføres.  

• Det er et ønske om å bytte ut gamle panelovner.   

• Det er også et ønske om hvitevarer på kjøkken. Kjøkken må tilpasses da det ikke er 
lagt til rette for oppvaskmaskin.  

• Det er ønskelig at det foretas full oppgradering av leilighetene etter hvert som de blir 
ledige. 
 

Utendørs: 
Det er meldt om at det kan være lekkasje fra taket over nordre inngang. 
Vaktmester undersøker dette nærmere. 
 



Ingen andre tiltak er meldt inn. 
 
Regnskapet for 2019 viser et regnskapsmessig overskudd på kr 222 254,-. 
 
 
Avsluttende generelle opplysninger og økonomiske vurderinger: 
Øyer kommunale boligstiftelses regnskap føres av Snøhetta Regnskap Øyer og revideres av 
Innlandet Revisjon IKS. 
 
Totalt sett har boligstiftelsen et regnskapsmessig overskudd på kr 291 594 - for 2019. 
 
Forsikring: 
Boligstiftelsens eiendommer er forsikret i Gjensidige Forsikring. 
Leietaker er selv ansvarlig for innboforsikring.   
 
 
Øyer, den 18.mars 2020 
 
Styret i Øyer kommunale boligstiftelse 
 
 
 
………………………… ………………………  ……………………… 
Arne Finn Brekke Arnfinn Gillebo  Anne Aronsveen 
Leder   Nestleder   Styremedlem 
 


