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Styremedlemmer, forretningsfører og leier av bolig i borettslaget har rett

til å være til stede i generalforsamlingen og til å uttale seg.

En andelseier kan møte med fullmektig. Ingen kan være fullmektig for

mer enn én fullmakt, men der flere eier en andel sammen, kan de ha

samme fullmektig. En fullmakt kan trekkes tilbake når som helst.

En andelseier kan ta med en rådgiver til generalforsamlingen.
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registreringsdel og nedenstående fullmakt fylles ut:
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å møte og stemme på mine vegne i alle saker som skal behandles av

generalforsamlingen i Brl. Nordre Åsen Kv II B torsdag, 6. april 2017.

Eierens underskrift og dato:
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Kjæ re ande lse ie r!

Du holder nå innkallingen til generalforsamlingen i Borettslaget
Nordre Åsen Kv II B i hånden. Den inneholder blant annet
styrets årsberetning og borettslagets årsregnskap.

Vårt ønske er at du leser nøye igjennom innkallingen og viser
din interesse for borettslaget ved å møte opp på borettslagets
generalforsamling

torsdag, 6. april 2017, kl 18:00

Ragnas Hage, Kyrre Greppsgate 13

Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Dette er
muligheten du har til å delta i diskusjonen, og velge det styret
som skal forvalte ditt bomiljø i tiden frem til neste
generalforsamling.

VELKOMMEN!



BORETTSLAGET NORDRE ÅSEN KV II B

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2017

Generalforsamling i Borettslaget Nordre Åsen Kv II B avholdes
torsdag, 6. april 2017 kl. 18:00 Ragnas Hage, Kyrre Greppsgate 13.

TIL BEHANDLING FORELIGGER:

1. KONSTITUERING
A Valg av møteleder
B Opptak av navnefortegnelse
C Valg av referent og minst én andelseier til å underskrive protokollen
D Godkjennelse av innkallingen og den oppsatte dagsorden

2. ÅRSBERETNING FOR 2016

3. ÅRSREGNSKAP 2016 OG BUDSJETT 2017
A Årsregnskapet for 2016
B Disponering av årets resultat
C Revisjonsberetning
D Orientering om budsjett for 2017

4. GODTGJØRELSER
A Styret kr 174 216,-

5. FORSLAG
A Forslag fra andelseiere Holden og Larsen om nytt pipeløp i Hans Nielsen

Haugesgate 40. Se vedlegg side 1.
B Forslag andelseiere Holden og Larsen om krav til bodtid. Se vedlegg side 4.
C Forslag fra andelseier Sundby om tillatelse til kjøp av fellesareal. Se vedlegg

side 4.
D Forslag fra andelseier Solberg om tillatelse til kjøp av fellesareal. Se vedlegg

side 5.
E Forslag fra styret om lånopptak for oppussing av oppgangene. Se vedlegg

side 7.
F Forslag fra styret om presisering av punkt 8 i husordensreglene. Se vedlegg

side 7.
G Forslag fra styret om vedtektsendring. Se vedlegg side 9.
H Forslag fra styret om å utarbeide retningslinjer. Se vedlegg side 10.

6. ORIENTERINGSSAK
Det vises til forslag E ovenfor. En av oppussingstilbyderne vil presentere
tilbudet og vil kunne svare på spørsmål fra generalforsamlingen. Denne
orienteringsrunden vil bli gjennomført før forslag E tas opp til votering.

7. VALG AV TILLITSVALGTE
A Valg av to styremedlemmer for 2 år
B Valg av fire varamedlemmer for 1 år



8. OPPLESNING OG GODKJENNING AV PROTOKOLL

Det vil ved behov bli avholdt et uformelt beboermøte hvor aktuelle
saker utover det som er nevnt i innkallingen, kan tas opp til diskusjon.

Oslo, 27. februar 2017
I styret for Borettslaget Nordre Åsen Kv II B

Cathrine Egeland Anne-Lise H. Rolland Tiina Marjatta Komulainen

Anne Kristine Furuseth Anette Helle
for

Lo-Johan Max Melinder
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Forslag til generalforsamlingen 6. april 2017 

 

A: Innkommende forslag fra beboere: 

 

- Fra Kathrine Holden og Frank Larsen om nytt pipeløp i Hans Nielsen 

Haugesgate 40 

 

Sak 1: tillatelse til å søke Plan- og bygningsetaten om å bygge nytt pipeutløp i 

Hans Nielsen Hauges gate 40 

 

Generalforsamling bes stemme over hvorvidt andelseier 28 gis tillatelse til å søke 

Plan- og bygningsetaten (PBE) om å bygge nytt pipeutløp fra tak i Hans Nielsen 

Hauges gt 40: 

 

1) Generalforsamlingen gir andelseier 28 tillatelse til å søke PBE om å bygge nytt 

pipeutløp fra tak i Hans Nielsen Hauges gt 40. 

2) Generalforsamlingen gir ikke andelseier 28 tillatelse til å søke PBE om å bygge 

nytt pipeutløp fra tak i Hans Nielsen Hauges gt 40.  

 

Det aktuelle pipeløpet benyttes i dag av tre andelseiere i Hans Nielsen Hauges gt 40 

(H0102, HO202 og HO302), inkludert andelseier 28 (HO302). Pipeløpet slik det er 

konstruert i dag er svært skrånende (se vedlegg 1). Hvis andelseier får godkjenning av 

PBE, er planen å trekke pipeløpet mer vertikalt og dermed få mindre bend på 

pipeløpet. Selve pipeutløpet sett fra utsiden skal være til minst mulig sjenanse estetisk 

sett og ligne på nye pipeutløp som har blitt satt opp i bl.a. Knud Graahs gt og Kyrre 

Grepps gt (se vedlegg 2 og 3).  

 

En slik løsning vil både gi en bedre arealutnyttelse samt sikre at andelsleilighet 28 

følger gjeldende brannforskrifter. Ifølge murmestere som har vært på befaring vil 

dessuten en omlegging av pipeløpet mest sannsynlig gi bedre trekk for alle tre berørte 

leiligheter da pipeløpet vil få færre vinkler. Lignende endringer har dessuten blitt gjort 

i andre leiligheter i bygården tidligere. 

 

Andelseier 28 har vært i kontakt med andelseierne i HO102 og HO202 som vil berøres 

av omleggingen. De har ingen innvendinger mot planene slik de foreligger.   
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- Fra Kathrine Holden og Frank Larsen om krav om botid 

 

 

Sak 2: forslag om krav til botid etter utbygging og/eller sammenslåing av 

leilighet(er) 

 

 

Generalforsamlingen bes stemme over hvorvidt det bør stilles krav til botid etter 

utbygging og/eller sammenslåing av leilighet(er). 

1) Generalforsamlingen vedtar et tillegg til vedtekt 7.8 om at ”Etter utbygging 

og/eller sammenslåing av leilighet(er) plikter andelseier å ikke selge leilighet 

før det har gått minst to år”.  

2) Generalforsamling vedtar at det ikke skal stilles krav til botid etter utbygging 

og/eller sammenslåing av leilighet(er) 

 

Bakgrunnen for forslaget om vedtektsendring er den voldsomme prisutviklingen på 

boliger i bydel Sagene som igjen har ført til at boligspekulanter og kommersielle 

utbyggere har bygget ut boliger kun for videresalg.  

 

Det er i hovedsak to grunner til at dette er negativt med tanke på bomiljøet i 

Søylegården. For det første vil utbyggere som har kommersielle interesser kun 

fokusere på pris og i mindre grad på kvalitet i selve utbyggingen. Dette kan igjen føre 

til dårlige løsninger som blir en økonomisk belastning for borettslaget på sikt. For det 

andre bidrar kommersiell utbygging til større sirkulasjon i beboermassen. Stabilitet i 

beboermassen var noe av bakgrunnen for at Generalforsamlingen åpnet opp for 

utbygginger og/eller sammenslåinger i sin tid. 

 

 

- Fra Maria Sundby, som søker om tillatelse til å kjøpe noe av felles arealet i 

kjelleren til Kyrre Greppsgate 8 for å sette opp en bod:  

 

 

Sak 3: tillatelse til å kjøpe fellesareal i kjelleren til Kyrre Greppsgate 8 for å 

kunne sette opp en bod 

 

 

Generalforsamling bes stemme over hvorvidt andelseier 124 gis tillatelse til å kjøpe x 

antall kvm i kjelleren til Kyrre Greppsgate 8 for å sette opp en bod: 

 

1) Generalforsamlingen gir andelseier 124 tillatelse til å kjøpe x antall kvm i 

kjelleren til Kyrre Greppsgate 8 for å sette opp en bod.  

2) Generalforsamlingen gir ikke andelseier 124 tillatelse til å kjøpe x antall kvm i 

kjelleren til Kyrre Greppsgate 8 for å sette opp en bod. 

 

I oppgangen (Kyrre Greppsgt 8) har alle minst én bod med takhøyde og 5 kvm gulv. 
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Noen har flere boder. Andelseier er klar over at det i gården er svært ulik fordeling av 

bodplass, som trolig skyldes utbygging av kjeller og loft.  

 

Andelseier har tidligere vært i kontakt med styret angående mangel på bodplass. Med 

forespørsel om muligheter for å leie plass et annet sted i gården. Andelseierens bod 

finnes under trappeløp, og andelseier har derfor bare takhøyde ved inngang til bod. 

(under 2 kvm)  

 

Forslag/forespørsel til sak ved generalforsamlingen: 

 

I kjelleren i Kyrre Greppsgate 8 finnes et større gulvareal, der det muligens har stått en 

klesrulle eller liknende. Andelseier spør om mulighet for å sette opp en liten bod på 

deler av dette arealet.  

Arealet befinner seg innerst i kjeller og vil ikke hindre rømningsvei eller annet.  

Alle kostnader til bygging etc vil betales av andelseier. 

 

 

- Fra Audun Olav Solberg, som søker om tillatelse til å kjøpe noe av felles 

arealet i kjelleren til Hans Nielsen Haugesgate 42 for å sette utvide egen 

bod:  

 

 

Sak 4: tillatelse til å kjøpe fellesareal i kjelleren til Kyrre Greppsgate 8 for å 

kunne utvide eksisterende bod 

 

 

Generalforsamling bes stemme over hvorvidt andelseier 36 gis tillatelse til å kjøpe 

2,16 kvm i kjelleren til Hans Nielsen Haugesgate 42 for å utvide egen bod: 

 

1) Generalforsamlingen gir andelseier 36 gis tillatelse til å kjøpe 2,16 kvm i 

kjelleren til Hans Nielsen Haugesgate 42 for å utvide egen bod. 

2) Generalforsamlingen gir ikke andelseier 36 tillatelse til å kjøpe 2,16 kvm i 

kjelleren til Hans Nielsen Haugesgate 42 for å utvide egen bod 

 

Tegninger: 
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B: Forslag fra styret   

 

Sak 5: tillatelse til å ta opp lån på inntil 2,5 millioner kroner for å pusse opp 

oppgangene og engasjere en entreprenør til å gjennomføre arbeidet 

 

Styret ønsker å foreslå følgende sak til generalforsamlingen: 

 

Oppgangene foreslås pusset opp. Himling, veggene, vinduskarmene, leilighetenes 

dørkarmer, utgangsdører, gelendre, rekkverk og trapp pusses og males. Oppussing av 

oppgangene er tidligere foreslått for generalforsamlingen. Nytt i år er at samtlige 

baderomsvinduer mot oppgangene er gjenmurt (etter pålegg fra Brann- og 

redningsetaten). Mange beboere har ytret oppussingsønsker til styret. Styret har derfor 

innhentet flere tilbud, og vil presentere dette på generalforsamlingen. En av tilbyderne 

er invitert til å presentere tilbudet og svare på spørsmål. Tilbyderen er ikke lovet annet 

enn å få lov til å holde en presentasjon på generalforsamlingen.  

 

Det stemmes over følgende alternativer:  

 

"Styret får mandat til å ta opp lån på inntil 2,5 millioner kroner. Styret engasjerer en 

entreprenør for å gjennomføre oppussingsarbeidet" 

 

1. Ja 

2. Nei 

3. Blankt 

 

 

Sak 6: tillatelse til å presisere punkt 8 i husordensreglene om motorkjøretøy 

 

I punkt 8 i våre husordensregler reguleres følgende:  

 

8. Motorkjøretøy 

▪ Gårdsrommet skal være bilfritt. 

▪ Parker aldri motorkjøretøy i gårdsrommet eller foran innkjørslene. 

▪ Kjør bare inn i gårdsrommet dersom du har spesielt behov for av- og 

pålessing (transport av tunge gjenstander, uføre, spedbarn, o.l). 

Feilparkerte biler vil uten forvarsel kunne bli tauet bort for eiers regning. 

(Dersom bilen din er tauet, kan du kontakte Oslo kranbilservice på 915 43000 

for opplysninger om hvor du kan hente den. Borttauede biler blir belastet 

2700,- + 115,- pr døgn.) 

 

Det er stilt spørsmål hvorvidt bestemmelsen kun omfatter biler eller motorkjøretøyer 

på generelt grunnlag. Første og siste punkt omhandler kun biler, mens headingen 

omhandler motorkjøretøy generelt. Spørsmålet som generalforsamlingen må besvare, 

er hvorvidt det tillates at andre motorkjøretøyer enn biler parkeres i gårdsrommet. Det 

har vært noen diskusjoner om parkering av motorsykler og mopeder. Da det kan stilles 

spørsmål til innholdet av punkt 8, er det viktig at generalforsamlingen presiserer 
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bestemmelsen. Styremedlemmene har forskjellige oppfatninger av spørsmålet, og vil 

derfor ikke komme med en anbefaling.  

 

1) Om det er slik at det i tillegg til biler, heller ikke er tillatt å parkere 

motorsykler/mopeder o.l i gårdsrommet, foreslås teksten endret til:  

 

 8. Motorkjøretøy 

▪ Gårdsrommet skal være fritt for all motorkjøretøy, med unntak av scootere o.l. til  

 bevegelseshemmede.  
▪ Parker aldri motorkjøretøy i gårdsrommet eller foran innkjørslene. 

▪ Kjør bare inn i gårdsrommet dersom du har spesielt behov for av- og pålessing 

(transport av tunge gjenstander, uføre, spedbarn, o.l). 

Feilparkert motorkjøretøy vil uten forvarsel kunne bli tauet bort for eiers regning. 

 

2) Om det er slik at det er tillatt å parkere motorsykler/mopeder o.l. i 

gårdsrommet, foreslås teksten endret til:  

 

8. Biler 

▪ Gårdsrommet skal være fritt for alle biler.  

▪ Parker aldri biler foran innkjørslene. 

▪ Kjør bare inn i gårdsrommet dersom du har et spesielt behov for av- og pålessing  

 (transport av tunge gjenstander, uføre, spedbarn, o.l). 

Feilparkerte biler vil uten forvarsel kunne bli tauet bort for eiers regning. 

 

3) Dersom det er slik at generalforsamlingen tillater parkering av mopeder ol. i 

gårdsrommet, men ikke motorsykler, foreslås teksten endret til:  

 

8. Biler og motorsykler 

▪ Gårdsrommet skal være fritt for alle biler og motorsykler.  

▪ Parker aldri biler eller motorsykler foran innkjørslene. 

▪ Kjør bare inn i gårdsrommet dersom du har et spesielt behov for av- og pålessing  

 (transport av tunge gjenstander, uføre, spedbarn, o.l). 

Feilparkerte biler og motorsykler vil uten forvarsel kunne bli tauet bort for eiers 

regning. 

 

Følgende valg foreslås gjennomført, i denne rekkefølgen:  

 

1. Gårdsrommet skal være fritt for alle type motorkjøretøy, herunder motorsykler 

og mopeder, men med unntak av scootere for bevegelseshemmede. 

Husordensreglene endres til ovennevnte forslag 1.  

 

2. Gårdsrommet skal være fritt for biler og motorsykler. Husordensreglene endres 

til ovennevnte forslag 3.  

 

3. Gårdsrommet skal være fritt for biler. Husordensreglene endres til ovennevnte 

forslag 2.  
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Hvis det ikke oppnås tilstrekkelig flertall for noen av forslagene, forblir punkt 8 i 

husordensreglene uendret. Styret kan imidlertid ikke anbefale at punkt 8 forblir 

uendret, da situasjonen har medført en del spenning i borettslaget.  

 

Om generalforsamlingen velger ovennevnte forslag 3, foreslår styret følgende i 

tillegg: 

 

1. Styret gis fullmakt til å finne egnede parkeringsplasser for motorsykler og 

mopeder. 

2. Styret gis ikke fullmakt til å finne egnede parkeringsplasser for motorsykler 

og mopeder.  

 

Om generalforsamlingen velger ovennevnte forslag 2, forslår styret følgende: 

 

1. Styret gis fullmakt til å finne egnede parkeringsplasser for mopeder. 

2. Styret gis ikke fullmakt til å finne egnede parkeringsplasser for motorsykler 

og mopeder.  

 

 

C: Vedtektsendringer (krever 2/3 dels flertall) 

 

Styret ønsker å gjøre enkelte endringer i vedtektene. Vedtektsendringer gjøres i noen 

tilfeller for å tydeliggjøre dagens praksis, og samtidig klargjøre ordlyd i eksisterende 

vedtekter. I andre tilfeller foreslås endringer som styret mener vil være positive for 

borettslaget. Begrunnelsen for endringsforslaget skal fremgå av forslaget. Det vil 

åpnes opp for diskusjon, og beboere står fritt til å stemme for eller imot følgende 

endringer:   

 

Sak 7: Endring i den første setningen under punkt 2.1 ”Andeler”.   

 

Etter borettslagsloven §3-2 nr 4 kan styret godkjenne sammenslåing av andeler ved 

sammenslåing av leiligheter. Det kreves ikke vedtak i generalforsamlingen. 

Vedtektene inneholder imidlertid en oversikt over antall andeler. Vedtektsendringer 

krever vedtak i generalforsamlingen. Denne vedtektsendringen er derfor i realiteten en 

formalitet: 

 

- 3 enheter er blitt til 2 enheter. I Hans Nielsen Haugesgate 42 er andel 34 blitt 

borte, da andel 31 og 33 har fått hver sin del av andel 34.  

 

- 2 enheter er blitt til 1 enhet. I Hans Nielsen Haugesgate 36b er andelene 7 og 8 

slått sammen. 

 

Det stemmes over følgende alternativer:  

 

1.  Første setning under punkt 2.1 endres til:  
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Borettslaget består av 123 andelsleiligheter pålydende NOK 100,- per rom per andel.   

 

2. Ordlyden i dagens vedtekter første setning under punkt 2.1 forblir uendret.  

 

Borettslaget består av 125 andelsleiligheter pålydende NOK 100,- per rom per andel.   

  

 

D: Diverse    

 

 

Sak 8: Forslag fra styret om å utarbeide retningslinjer  

 

Punkt 7 i vedtektene omhandler salg av fellesarealet fra borettslaget og kjøp/bytte av 

bruksrett til bodareal, i forbindelse med utbygginger. Vedtektene omhandler ikke 

tilfeller der andelseiere søker om å kjøpe fellesareal til å bygge en bod eller utvide 

egen bod.  

 

Borettslagsloven § 8-9 nr 1 innebærer at det er generalforsamlingen som må gi 

samtykke, med minst to tredjedels flertall, til ombygging, påbygging eller andre 

endringer av bygg eller grunn som etter forholdene i laget går ut over vanlig 

forvaltning. Generalforsamlingen kan ikke overføre denne myndigheten til styret eller 

andre, og kan heller ikke gi et generelt forhåndsamtykke som omfatter alle 

byggesaker. Generalforsamlingen kan eksempelvis vedta at alle som ønsker og har 

mulighet, kan bygge ut veranda. Og deretter kan generalforsamlingen gi samtykke til 

at det er styret som fatter avgjørelse når det gjelder detaljer i byggeprosjekter. Eller 

styret kan få fullmakt til å kontrollere og godkjenne søknader fra andelseiere, dersom 

de fyller de vilkår som er satt av generalforsamlingen. Generalforsamlingen har 

allerede gitt et generelt forhåndssamtykke til at styret kan behandle søknader om 

utbygging, herunder selge deler av fellesarealet som andelseierne ønsker å kjøpe ved 

utbygginger. Vedtektene inneholder imidlertid ingen bestemmelser om kjøp av 

fellesarealer utenom utbyggingssaker. Alle tiltak som går utover vanlig forvaltning 

krever samtykke fra generalforsamlingen.   

 

Styret har i år henvist to andelseiere til å videresende deres søknad om å kjøpe 

bruksrett til fellesareal for å lage ny bod/utvide eksisterende bod til 

generalforsamlingen. Det er imidlertid ikke en type sak som nødvendigvis egner seg til 

behandling i generalforsamlingen, med mindre søknaden er enkel, og veldig tydelig 

skrevet inkludert tydelige tegninger og bilder. Om dette ikke er tilfellet, anser styret 

det for vanskelig for generalforsamlingen å ta stilling til konkrete søknader om kjøp av 

bruksrett til fellesareal for omdisponering til bodareal. Styret foreslår derfor at 

generalsamlingen ber det kommende styret om å utarbeide retningslinjer til 

saksbehandling av denne type søknader. Neste generalforsamling kan da velge å vedta 

slike retningslinjer til saksbehandling, slik at kommende saker kan behandles av styret 

først. Om styret mener at kravene er oppfylt, kan sakene enklere presenteres på 

generalforsamlingen.  
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Andelseierne kan selvsagt alltid sende forslag direkte til generalforsamlingen. De 

risikerer da at generalforsamlingen likevel ber styret om å saksbehandle forslaget (dvs 

sjekke om søknaden er i samsvar med retningslinjene), og behandle søknaden på nytt 

til neste generalforsamling. Men om søknaden er veldig enkel og tydelig, bør det ikke 

være noe i veien for at generalforsamlingen kan ta stilling til søknaden uten en 

saksbehandling i styret.  

 

Styret anbefaler ikke at generalforsamlingen gir styret en generell fullmakt til å selge 

unna fellesareal til omdisponering til boder. For det første mener styret at det ikke er i 

tråd med borettslagsloven å gi styret en slik blanko fullmakt. For det andre mister 

generalforsamlingen en viktig kontrollfunksjon når det gjelder forvaltning av 

fellesarealet. Slike søknader bør behandles av generalforsamlingen, hvor det også 

gjelder krav om 2/3 dels flertall.  

 

Når det gjelder søknader om endringer i bærevegg, er dette delegert styret gjennom 

vedtektene. Det er imidlertid svært vanskelig å behandle slike søknader uten 

retningslinjer for hva styret skal se på. Styret ønsker at generalforsamlingen til neste år 

vedtar retningslinjer for behandling av slike søknader. Styret foreslår derfor følgende, 

som generalforsamlingen bes stemme over:  

 

 

1) Generalforsamlingen gir styret i oppdrag å lage et forslag til retningslinjer for 

behandling av søknader om å kjøpe bruksrett til fellesareal for omdisponering 

til bodareal samt retningslinjer for behandling av søknader om endringer i 

bærevegg/pipeløp utenom utbygginger av leiligheter.  

 

2) Generalforsamlingen gir styret ikke i oppdrag å lage et forslag til retningslinjer 

for behandling av søknader om å kjøpe bruksrett til fellesareal for 

omdisponering til bodareal samt retningslinjer behandling av søknader om 

endringer i bærevegg/pipeløp utenom utbygginger av leiligheter.  
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