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Nordre Åsen Borettslag

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Nordre Åsen Borettslag
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Møtedato:
03.04.2019
Møtetidspunkt: 19:00
Møtested:
Haraldsheim
Til stede:

75 andelseiere, 10 representert ved fullmakt, totalt 85 stemmeberettigede.

Forretningsfører OBOS, ble representert ved Victoria Smith-Venaas.
Møtet ble åpnet av Rune Sandli.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Konstituering
A Valg av møteleder
Som møteleder ble Carl Fredrik Arntzen foreslått.
Vedtak: Valgt
B Godkjenning av de stemmeberettigede
Det ble foreslått å anse de innleverte registreringsblankettene og eventuelt fullmakter
som bevis for at vedkommende eier er til stede.
Vedtak: Godkjent
C Valg av en til å føre protokoll og minst en andelseier som protokollvitne
Som fører av protokoll ble Victoria Smith-Venaas foreslått. Som protokollvitne ble
Trude Mongstad og Vegard Woie foreslått.
Vedtak: Valgt
D Godkjenning av møteinnkallingen
Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære
møtet for lovlig satt.
Vedtak: Votering pga. 2 forslag som ble lagt ved heftet som vedlegg.
Overveldende flertall for at også vedleggene skulle behandles. Godkjent.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Behandling av årsrapport og årsregnskap for 2018
A Behandling av årsrapport og regnskap
Styrets årsrapport, resultatregnskap og balanse for 2018 ble gjennomgått og foreslått godkjent.
Vedtak: Godkjent
B Overføring av årets resultat til balansen
Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen.
Vedtak: Godkjent
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Fastsettelse av godtgjørelser
A. Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr 270 000.
Vedtak: Godkjent
B. Godtgjørelse til valgkomiteen ble foreslått satt til kr 20 000.
Vedtak: Godkjent
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Behandling av innkomne forslag og saker
A) Forslag til forutsigbar løsning for utskiftning av vinduer/balkongdører
Forslagsstiller: Daniel Pinchasik og Gudny Willemse
Det er i dag store variasjoner i standard på vinduer/balkongdører:
* Noen andelseiere har vinduer/balkongdører med fortsatt lang levetid eller redusert slitasje pga
innglasset balkong.
* Andre andelseiere har slitne vinduer som er modne for utskiftning, erfarer mye trekk, dårlig
komfort, og et unødvendig stort oppvarmingsbehov.
Dette fører til motstridende interesser mellom andelseiere, noe som ikke vil endre seg med tid.
Styret frarådet i fjor et forslag om vedtekstendringer og begrunnet dette med en igangsatt
kartlegging av tilstand, samt arbeid med endring av vedtektene/husordensregler. Dette ville da
gi et bedre grunnlag for å fatte en opplyst beslutning til en ekstraordinær generalforsamling
høsten 2018, men en slik beslutning har ikke blitt tatt.
For andelseiere med behov for utskiftning er dette utfordrende: De kan ikke sette i gang
utskiftning selv, og både totalutskiftning i borettslaget (unødvendig dyrt), eller utskiftning ved
behov over fellesgjelden til alle, anses som urettferdig.
Det foreslås derfor å stemme over to alternativer som er ment til å hensynta interessene til alle
andelseiere:
Alternativ A:
* Vedtektene endres slik at andelseiere selv får lov til å skifte ut vinduer/balkongdører ved
behov og selv betaler for dette, uten at de risikerer å evt. måtte stå for økninger i fellesgjeld pga
utskiftninger hos andre. Som sikkerhet må dette kombineres med enkle rammer som styret
fastsetter (f.eks. material/farge/stil for at fasaden skal gi et ensartet inntrykk).

Alternativ B:
* Det opprettes et nytt tilbud i regi av borettslaget som gir andelseiere mulighet til å få skiftet ut
vinduer/balkongdører og få dette tillagt andelens fellesgjeld. Dette gjøres innenfor lovens
rammer.
Det vises til at tilstand/alder nå skal være kartlagt og det skal kunne tas en opplyst beslutning
som tar bort usikkerheten rundt dette temaet.
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Styrets innstilling:
Styret er positive til forslaget, men kommer med et alternativt forslag basert på alternativ B:
Vedlikeholdsplikten, og behovsprøvd utskifting, av vinduer/balkongdører overføres fra
borettslaget til andelseier. Dette medfører en endring fra styrets øvrige forslag om behovsprøvd
utskiftning av vinduer i vedtektene § 5-2. Generalforsamlingen overlater til styret å innhente
tilbud slik at det sikres enhetlig utseende av borettslaget utvendig, andelseier er forpliktet til å
benytte tilbudet ved utskifting. Kostnaden påfaller andelseier i sin helhet. Andelseier kan velge
at utskiftningen skal pålegges den enkeltes respektive felleskostnader.
Styrets forslag til vedtak:
Styret prosjekterer og innhenter tilbud for utskiftning av vinduer/balkongdører, andelseier
bestiller etter behov i henhold til tilbudet.

5-1 Andelseiernes vedlikeholdsplikt
(1) Den enkelte andelseier skal holde boligen, og andre tilhørende rom og annet areal i
forsvarlig stand og vedlikeholde slikt som dører og vinduer innvendig, rør, sikringsskap
fra og med første hovedsikring/inntakssikring, ledninger med tilbehør, varmekabler,
inventar, utstyr inklusive vannklosett, varmtvannsbereder og vasker, apparater og
innvendige flater. Våtrom må brukes og vedlikeholdes slik at lekkasjer unngås.
(2) Vedlikeholdet omfatter også nødvendige reparasjon og utskiftning av slikt som vinduer,
balkongdører, rør, sikringsskap fra og med første hovedsikring/inntakssikring, ledninger
med tilbehør, varmekabler, inventar, utstyr inklusive slikt som vannklosett,
varmtvannsbereder og vasker, apparater, tapet, gulvbelegg, vegg, gulv- og
himlingsplater, skillevegger, listverk, skap, benker og innvendige dører med karmer.
….

5-2 Borettslagets vedlikeholdsplikt
…
(3) Borettslagets vedlikeholdsplikt omfatter også utskifting av vinduer, herunder nødvendig
utskiftning av termoruter, og ytterdører til boligen, og reparasjon eller utskiftning av tak,
bjelkelag, bærende veggkonstruksjoner, sluk og rør eller ledninger som er bygd inn i
bærende konstruksjoner med unntak av varmekabler.

Vedtak: Styrets innstilling vedtatt med 79 mot 6 stemmer.
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B) Forslag ang. baderom/toalettrom
Forslagsstiller: Daniel Pinchasik og Gudny Willemse

Også baderommene/toalettrommene i borettslaget har stor variasjon i standard.
Styret anbefaler å ikke pusse opp bad eller bytte sluk frem mot en rør-rehabilitering, men det er
uavklart om dette kan forventes i løpet av noen få år, eller først om ti år.
Noen baderom er imidlertid såpass utdaterte at andelseiere gjerne skulle pusset opp (f.eks. de i
etableringsfasen, de som vurderer salg i nær fremtid, eller de som flytter inn). Dessuten er det i
eldre baderom større risiko på lekkasjer med større skadepotensiale.
Andelseiere som ønsker å pusse opp for egen regning risikerer imidlertid store summer hvis
badene må rives igjen ved en rør-rehabilitering i nærmere fremtid. Å sitte igjen med et utdatert
bad i kanskje 10-15 år til er heller ikke ønskelig.
Det foreslås:
A. At styret forelegger en kort men tydelig innstilling om forventninger og utfordringer i et forsøk
å gi mer forutsigbarhet.
B. At det utredes om det er mulig å tilrettelegge individuelle baderomsoppussinger slik at det
ved en evt senere rør-rehabilitering ikke er behov for riving av nyoppusset bad.
C. At det foretas en enkel kartlegging av alder og standard på nåværende baderom da dette
uansett vil være nødvendig på sikt.

Styrets innstilling:
Styret støtter ikke forslaget, men skal begynne å prosjektere og undersøke om alternative
løsninger til full rehabilitering.

Vedtak: Styrets innstilling vedtatt med overveldende flertall.
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C) Forslag til etablering av humlevennlige dyrkekasser
Forslagsstiller: Daniel Pinchasik og Gudny Willemse
Det foreslås at det åpnes for å etablere et antall dyrkekasser på borettslagets tomter, a la
initiativer i f.eks. Bydel Sagene. Tanken er at dette ikke gir styret særlig ekstra-arbeid, men at
interesserte andelseiere kan melde interesse og samarbeide om etablering, vedlikehold, evt.
søknad om tilskudd fra bydelen.
For å gjøre dette ordentlig får styret mandat til å fastsette antall kasser og plassering, og så kan
styret bidra med en økonomisk ramme opptil maks. 5 000 kr (i.e. < 16 kr pr andelsleilighet)

Styrets innstilling:
Styret støtter at beboere kan sette opp dyrkekasser på anviste plasser, men beboerne må ta
utgiftene selv.

Vedtak: Styrets innstilling vedtatt med 53 mot 32 stemmer.
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D) Forslag om ansettelse av profesjonell daglig leder
Forslagsstiller: Ivar Eriksen og Kjersti Hovland

Nordre Åsen borettslag er et stort borettslag med tilsammen 314 leiligheter og tilhørende
vaktmestertjeneste,vaskeribygnng og et stort grøntareal. Drift av borettslaget skjer i regi av et
valgt styre.
Å drifte borettslaget utgjør en betydelig arbeidsmengde og er etter vår erfaring en tilnærmet
fulltidsjobb. Mye av styrearbeidet krever tilgjengelighet for bl.a. samtaler med
forvaltningskonsulent og møter på dagtid. I tillegg bør man inneha fagkunnskap da
bygningsmassen ikke er av nyere dato.
Erfaring viser at det er vanskelig å rekruttere medlemmer til styret. Ved å drifte borettslaget på
en annen måte, kan forhåpentligvis rekruttering være lettere.
Med bakgrunn i dette, mener vi at ansettelse av en profesjonell daglig leder i 50 % stilling ville
være en fordel. Styret skal bestå,men med endret sammensetning,
En profesjonell daglig leder vil kunne ivareta noen av disse punktene:
- kontinuitet
- bedre tilgjengelighet for beboere
- objektivitet i vedtak
- fagkunnskap
- oppfølging og samarbeid med vaktmestertjenesten
Forslag til vedtak:
Styret igangsetter arbeid med mulighet for ansettelse av daglig leder og endring av
styresammensetning i Nordre Åsen borettslag.

Styrets innstilling:
Styret støtter forslaget og ser på diverse løsninger
Tillegg: «og presenterer forslag til løsninger som generalforsamlingen tar stilling til, på
en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.

Vedtak: Styrets innstilling, med tillegg, vedtatt med overveldende flertall.

7

Nordre Åsen Borettslag

E) Forslag om etablering av PROVISORISK loftsbod som kompensasjon for
minimal loftsbod
Forslagsstiller: Bjørn H. Jilsøy

Forslagsstiller ønsker at generalforsamlingen stemmer over følgende forslag:
For de andelseiere som har en minimal loftsbod pga rømningsvei over loft, gis det mulighet for
etablering av PROVISORISK loftsbod som kompensasjon, og UTEN KOSTNADER for
borettslaget.
Bakgrunn for forslaget er at én andelseier pr blokk i noen blokker har en minimal, nesten
«ubrukelig» loftsbod i forhold til de resterende leilighetene, men BETALER for stor loftsbod slik
de andre har, og blir således forskjellsbehandlet. Denne loftsboden har max-høyde på 178 cm,
samt brukbart areal på ca 50% av det de andre andelseierne har.
Argumenter for:
* PROVISORISK KOMPENSASJON; dvs boden MÅ fjernes ved generalforsamlingsvedtak om
bruksendring for tørkeloftene.
* INGEN KOSTNAD for borettslaget; alt bekostes av «utbygger».
* INGEN ULEMPER for andre andelseiere.
* Aktuelt areal er UBRUKT de siste 30 år.
* LIKEBEHANDLING av andelseiere.
Ser INGEN argumenter mot, dersom man legger likebehandling til grunn ved vurderingen av
forslaget.

Styrets innstilling:
Styret støtter ikke forslaget og viser til to tidligere styrevedtak hvor en søknad om bod på
tørkeloft ble nedstemt.

Vedtak: Forslaget ble nedstemt med full tilslutning.
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F) Forslag om røykeforbud på balkongene
Forslagsstiller: Jhonattan Cartaya
Mindre irritation i boretslaget.

Förslag till vedtak: vi skulle vilja att det införs rökförbud på balkongerna. Detta baserar sig på att
det förekommer oönskat lukt som kommer in i lägenheterna på grund av rökarna inte vill
inprägnera sina egna lägenheter med rök.

För det första så önskar inte jag att mina barn att skall andas in rök lukt. För den andra så finns
det folk som lider av astma. För den tredje att för en person som röker så drabbats det minst två
lägenheter av oönskat lukt. Allt detta leder till att man måste lufta, städa o h skapar gräl mellan
oss grannar.

När kommunen skall förbjuda rökning på offentliga platser så kan boretslaget också tänka på
det.

Mvh
Jhonattan

Styrets innstilling:

Styret ser et behov for at husordensreglene imøtekommer andelseierne som plages av
tobakksrøyking på balkongene.

Forslag til endring av husordensreglene:

Det oppfordres, av hensyn til andre beboere, at balkongene ikke benyttes til
tobakksrøyking.

Vedtak: Forslaget falt med overveldende flertall.
Styrets innstilling falt med 41 mot 44 stemmer.
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G) Forslag om inngangsdører til leilighetene
Forslagsstiller: Styret

Det er over 20 inngangsdører som ikke er byttet ut. Dette utgjør en brannfare og styret
oppfordrer derfor sterkt til å bytte disse dørene. Med bakgrunn i at tidligere utskiftninger har
vært finansiert av andelseieren selv mener styret at vedtektene bør endres slik at de resterende
inngangsdørene også finansieres av andelseierne selv.
Styrets innstilling:
Generalforsamlingen overlater til styret å innhente tilbud slik at det sikres enhetlig utseende av
borettslaget, andelseier er forpliktet til å benytte tilbudet ved utskifting. Kostnaden påfaller
andelseier i sin helhet. Andelseier kan velge at utskiftningen skal pålegges den enkeltes
respektive felleskostnader.
Styret foreslår følgende endring i vedtektene (vedtektsendring krever 2/3 flertall):
5-1 Andelseiernes vedlikeholdsplikt
(1) Den enkelte andelseier skal holde boligen, og tilhørende rom og areal i forsvarlig stand og
vedlikeholde slikt som dører og vinduer innvendig, inngangsdører til leiligheten, rør,
sikringsskap fra og med første hovedsikring/inntakssikring, ledninger med tilbehør, varmekabler,
inventar, utstyr inklusive vannklosett, varmtvannsbereder og vasker, apparater og innvendige
flater. Våtrom må brukes og vedlikeholdes slik at lekkasjer unngås.
(2) Vedlikeholdet omfatter også nødvendige reparasjon og utskiftning av slikt som rør,
inngangsdører, sikringsskap fra og med første hovedsikring/inntakssikring, ledninger med
tilbehør, varmekabler, inventar, utstyr inklusive slikt som vannklosett, varmtvannsbereder og
vasker, apparater, tapet, gulvbelegg, vegg, gulv- og himlingsplater, skillevegger, listverk, skap,
benker og innvendige dører med karmer.
...
5-2 Borettslagets vedlikeholdsplikt
...
(3) Borettslagets vedlikeholdsplikt omfatter også behovsprøvd utskifting av vinduer, herunder
nødvendig utskiftning av termoruter, og ytterdører til boligen og reparasjon eller utskiftning av
tak, bjelkelag, bærende veggkonstruksjoner, sluk og rør eller ledninger som er bygd inn i
bærende konstruksjoner med unntak av varmekabler.

Vedtak: Forslaget vedtatt med 79 mot 6 stemmer.
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Vedtak: Forslagsstiller (styret) trekker forslaget, med unntak av behandling av §§ 5-1 (1),
5-1 (2) og 5-2 (3), for å sammenslå vedtakene i forslag A og G.
Følgende forslag til gjeldende vedtekt i §§ 5-1 (1), 5-1 (2) og 5-2 (3) ble enstemmig vedtatt:
5-1 (1) Andelseiernes vedlikeholdsplikt
(1) Den enkelte andelseier skal holde boligen, og tilhørende rom og areal som hører
boligen til, i forsvarlig stand og vedlikeholde slikt som dører og vinduer, rør,
sikringsskap fra og med første hovedsikring/inntakssikring, ledninger med
tilbehør, varmekabler, inventar, utstyr inklusive vannklosett, varmtvannsbereder
og vasker, apparater og innvendige flater. Våtrom må brukes og vedlikeholdes slik
at lekkasjer unngås.

5-1 (2) Andelseiernes vedlikeholdsplikt
(2) Vedlikeholdet omfatter også nødvendige reparasjon og utskiftning av slikt som
vinduer, dører, herunder balkongdører og inngangsdører, rør, sikringsskap fra og
med første hovedsikring/inntakssikring, ledninger med tilbehør, varmekabler,
inventar, utstyr inklusive slikt som vannklosett, varmtvannsbereder og vasker,
apparater, tapet, gulvbelegg, vegg, gulv- og himlingsplater, skillevegger, listverk,
skap, benker og innvendige dører med karmer.

5-2 (3) Borettslagets vedlikeholdsplikt
(3) Borettslagets vedlikeholdsplikt omfatter også reparasjon eller utskiftning av tak,
bjelkelag, bærende veggkonstruksjoner, sluk og rør eller ledninger som er bygd
inn i bærende konstruksjoner med unntak av varmekabler.
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Vedtak: Forslaget trekkes

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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5. Valg av tillitsvalgte
A Som styremedlem for 2 år, ble Daniel Ekeberg-Malmli foreslått.
Som styremedlem for 2 år, ble Eva Lill Wøien foreslått.
Benkeforslag: Erlend Malme
Vedtak: Erlend Malme og Eva Lill Wøien valgt.
Skriftlig votering mellom Daniel Ekeberg-Malmli og Erlend Malme.

C Som varamedlem for 1 år, ble Daniel Ekeberg-Malmli foreslått.
Som varamedlem for 1 år, ble Vegard Torsvik Woie foreslått.
Som varamedlem for 1 år, ble Karin Elisabeth Myhre foreslått.
Som varamedlem for 1 år, ble Pernille Neple Poppe foreslått.
Vedtak: Valgt ved akklamasjon

D Som delegert med varadelegert til generalforsamlingen i OBOS ble foreslått:
Delegert Rune Sandli
Varadelegert Erlend Malme
Vedtak: Valgt ved akklamasjon

E Som representant(er) i valgkomitéen for 1 år, ble foreslått Wolfgang Leister, Daniel
Pinchasik, Vibeke Billing og Berit Jensen
Vedtak: Valgt ved akklamasjon

F Som representant(er) i velferdskomitéen for 1 år, ble foreslått Ivar Eriksen, Theresen
Lund Solberg, Mari Hetland Soleglad, Gitte Nørunn Gjersdal
Vedtak: Valgt ved akklamasjon

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Møtet ble hevet kl.: 21:25. Protokollen signeres av
Carl Fredrik Arntzen /s/
Møteleder

Victoria Smith-Venaas /s/
Fører av protokollen

Vegard Torsvik Woie /s/

Trude Mongstad /s/

Protokollvitne

Protokollvitne
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Ved valgene på generalforsamlingen og i konstituerende styremøte har styret fått
følgende sammensetning:
Navn

Adresse

Valgt for

Rune Sandli

Åsensvingen 9 B

2018-2020

Styremedlem Tom Bjørnstad

Åsensvingen 9 A

2018-2020

Styremedlem Erlend Malme

Åsensvingen 6 B

2019-2021

Styremedlem Eva Lill Wøien

Kjelsåsveien 6 C

2019-2021

Leder

