
PROTOKOLL 

Dato og klokkeslett: Onsdag 9. februar 2022 kl. 19.00 

Sted:    Bakgården 

ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling 2022 i Borettslaget Nordre Åsen Kvartal II B 

1. Konstituering 

1.1. Valg av møteleder 

  Som møteleder ble valgt:  Gunn Heggelund 
 

1.2. Valg av sekretær 

 Som sekretær ble valgt:  Gunn Heggelund 
 

1.3. Valg av 1 andelseier til å undertegne protokollen sammen med møtelederen 

 Valgt ble:    Anne Kristin Furuseth 
 

     
1.4  Opplysning om antall møtende med stemmerett og antall fullmakter 

 
Antall fremmøtte med stemmerett: 28 
Antall fremlagte fullmakter:   7 
Totalt:     35 

 

1.5  Godkjenning av innkalling 
 
Vedtak:    Godkjent 

 

1.6  Godkjenning av saksliste 
 
Vedtak:    Godkjent 

 Saker til behandling: 

     2.     Forslag fra styret om innkjøp av nye lekestativer/klatrestativer til Bakgården 



Styret ønsker å legge frem et forslag om å kjøpe inn nye lekestativer/klatrestativer 
til bakgården som første del av et større prosjekt for å rehabilitere bakgård.  

Vi har valgt å gå for noen modeller som er laget i naturlig treverk. Vi synes at dette 
fungerer best estetisk, og at det også er lettest og vedlikeholde. Lekehuset er 
større enn modellen vi har nå, og har flere rom/soner de små kan boltre seg i, og 
bedre klatremuligheter. Klatrekuben til de større barna har veldig mange 
forskjellige typer klatremuligheter, og også mulighet for å oppholde seg oppå. 
Bakken vil bli dekket av gummimatter med store hull i som gress skal vokse 
gjennom. Den nye sandkassen vil ha nett over, vi har ikke landet på hvor denne 
skal ligge, men det blir naturlig at den ligger tilstøtende, muligens omtrent utenfor 
Kyrre Grepps gate 14. Det er lettere å ta en avgjørelse på dette når vi har fått 
montert andre stativer. 

Som man kan se av regnskapet som er lagt ved, vil stativene koste (inkl. frakt, 
rigg/drift, mva. og 20% vinterrabatt) 296.080, og eventuell montering vil koste 
109.375.  Det er uansett et betydelig beløp, men vi mener at det vil være vel verdt 
for å få en god oppgradering av bakgården for både små og store. I tillegg vil det 
gjøre gården mer attraktiv og gi en generell verdiøkning.  

Styrets innstilling til vedtak: Styret foreslår at vi går til innkjøp av lekestativ, 
klatrekube, villmarkstog og treningsapparater som vist på bildene og de skal 
oppføres slik som illustrert. 

Forslag til vedtak: Styrets forslag vedtas. 

Vedtak:   Styrets forslag ble vedtatt, (20 stemte for og 15 stemte mot) 

Forutsatt at det blir flertall for forslag 1, stemmes det over to alternativ: 
A. Vi kjøper inn med montering til en pris av NOK 405.455. 
B. Vi kjøper inn utstyr, men monterer selv, til en pris av NOK 296.080. 

Vedtak:  Forslag B ble vedtatt (6 stemte for forslag A) 
  

       

Gunn Heggelund /s/           Anne Kristin Furuseth /s/ 
____________________________ 
___________________________ 
Møteleder   Valgt av generalforsamlingen 


