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Emne Spørsmål
Avsender Sofienberggata 13 <styret@sofienberggata13.no>
Mottaker <dag@aadahl.no>
Dato 2020-05-22 07:52

Hei Dag Aadahl.
Er litt usikker på om du alt har fått svar fra Asher, da postgangen har vært litt snirklet her, men for en sikkerhets skyld sender jeg
deg også svar.
Jeg har svart i rødt nedenfor.

Hei!
De�e er et spørsmål �l styret og �l årsmøtet.
Det gjelder regnskapet for 2019 under punktet Dri�skostnader - Andre 
dri�skostnader.
Det s�lles spørsmål ved noten �l de�e punktet (note 10)

1: Container - kr. 14.750,-
Jeg er sikker på at det ikke har vært noen container her de siste tre 
årene. Jeg er bli� kjent med at en container
i den størrelsen vi bruker å ha koster 4.000 - 5.000 kroner. Her er det 
alt å fakturet for tre containere. Her må fakturaen "på bordet"
slik at vi kan se hvor disse er levert.

Her er det ikke tale om containere. Tenker denne konto �dligere har dekket container, og da er navnet
aldri bli� endret. Det dreier seg om bortkjøring og kas�ng av gjenstander e�erla� på fellesområder.
D.v.s. i gangarealer ved lo�s og kjellerboder. Vi har bedt regnskapsansvarlige ved OBOS endre navnet �l
bortkjøring av søppel i frem�dige regnskap.

De�e styre har valgt å ikke se�e frem container, da bakgården er åpen, og det derfor vil være mulig for
alle og enhver å kaste deres søppel heri. Vi må�e da oppse�e vakthold, for å forhindre de�e. Leie av en
container beløper seg muligvis �l 5-6000, men tømming er i dag ganske dyrt, da søppel kastet heri vil
være usortert, og derfor takseres høyt når det avleveres. Har beboere søppel de trenger å kaste er det
en gjenbruks stasjon i Sofienbergparken.

2: Verktøy og redskaper kr. 16.906,-
Hva kan de�e være? Så vidt jeg vet har vaktmester eget verktøy for de 
oppgaver han gjør her. Disse fakturaene må også "på bordet"
slik at alle kan se hva pengene er brukt �l.

Vaktmesterfirma har ikke med verktøy �l alle oppgaver. Vi har må�et innkjøpe gressklipper, kantklipper,
løvblåser og strøtralle.

Vi hadde inn�l nylig en forholdsvis stor og god snøfreser. Den 
representerte den gang en vesentlig investering. Den var plassert i 
vaktmesterboden.
Den var ikke der under våren 2019. Hvor har den ta� veien? Noen i 
styret har vært med i mange år - og bør dermed vite noe.

Ingen i nåværende styre husker å ha se� en snøfreser.

 
 Venlig hilsen

Lene Frandsen-Macri
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