
 

 

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Hovin Borettslag  
Dato 29.04.2013 Kl. 19:00.  
Møtested: Vaskeriet. 
 

Tilstede var 35 andelseiere og 2 med fullmakt 
til sammen 37 stemmeberettigede. 
 

Fra forretningsfører møtte Morten Røstengen. 
Møtet ble åpnet av Tor Anders Moen. 
 

1.  Konstituering 
A) Valg av møteleder 

Som møteleder ble foreslått Morten Røstengen 
Vedtak: Godkjent 
 

B) Opptak av navnefortegnelse 
Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at 
vedkommende eier var tilstede. 

Vedtak: Godkjent 
 

C) Valg av referent og minst en andelseier til å underskrive protokollen 
Som referent ble Morten Røstengen foreslått, og til å underskrive protokollen  
Karolina Lindquist og Hans Borg. 

Vedtak: Godkjent 
 

D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 
 Det ble foreslått å godkjenne den måte generalforsamlingen var innkalt på,  

og erklære møtet for lovlig satt. 
Vedtak: Godkjent 
 

2. Årsberetning og årsregnskap for 2012 
A) Årsberetning og regnskap  
 Styrets årsberetning, resultatregnskap og balanse for 2012 ble gjennomgått  

og foreslått godkjent. 
Vedtak: Godkjent 
 

B) Overføring av årets resultat til balansen 
Årets resultat foreslås overført til egenkapital. 

Vedtak: Godkjent   
 

3. Godtgjørelser 
A) Godtgjørelse til styret 
 Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr 300 000,-. 
Vedtak: Godkjent 
  
 

 
 
 
 



 

 

4.  Innkomne forslag 
A)  Endring av vedtektene § 3-2 (2) 

Forslag til vedtak:  
Borettslagets vedtekter § 3-2(2) endres slik at de etter endringen får følgende 
ordlyd :   

  
3-2 Interne forkjøpsberettigede 
(1) Andelseier har forkjøpsrett etter ansiennitet i borettslaget. 
Ansiennitet regnes fra dato for overtakelse av andelen. Har andelseieren 
sammenhengende eid flere andeler, regnes ansienniteten fra overtakelsen av 
første andel. Står flere andelseiere med lik ansiennitet i borettslaget, går den 
med lengst ansiennitet i OBOS foran. 
(2) Andelseier som vil overta ny andel gjennom forkjøpsrett, må overdra hele 
den andelen nåværende bolig er knyttet til, til en ny andelseier.  Dette gjelder 
selv om andelen tilhører flere. Overføring av andel etter at andelseier har 
benyttet forkjøpsrett til en ny andel, utløser forkjøpsrett selv om andelen 
overføres til noen som faller inn under persongruppen omhandlet i 
vedtektenes punkt 3-4, jf. lov om borettslag § 4-12. Forkjøpsrett kan likevel 
ikke gjøres gjeldende dersom andelen overføres:  

 på skifte etter separasjon eller skilsmisse, eller 

 ved opphør av husstandsfellesskap dersom partene har bodd sammen i 
minst 2 år, eller de har, har hatt eller venter barn sammen   

 
  

Vedtak: Vedtatt mot 3 stemmer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

B) Vedlikeholdsansvar for terrasser. 
Bakgrunn: 
På baksiden av langblokken i St. Jørgens vei har leilighetene i første etasje i nr 16, 
20, 22, 28 og 30 hatt utgang til tilknyttede uteområder dekket med steinheller. Det har 
ikke foreligget dokumentasjon av disse områdenes areal ved oppføring av 
borettslaget. Gjennom årene har andelseiere oppført terrasser for egen regning på 
eksisterende uteområder, og uten å innhente informasjon fra styret eller godkjenning 
fra generalforsamlingen for verken størrelse eller utforming. Styret er kjent med at 
terrassene på baksiden av langblokken har stått over lang tid uten at dette har blitt 
møtt med reaksjoner fra styret, og sittende styre ønsker derfor å behandle denne 
saken ved årets generalforsamling. Før utbygging av terrasser kreves forutgående 
vedtak på generalforsamling med minst 2/3 flertall, jf. Borettslagsloven § 8-9. Det kan 
ikke dokumenteres at dette har blitt gjort, og terrassene er således ulovlig oppført. 
Med bakgrunn i uklar praksis i styrehåndtering av disse terrassene gjennom årene 
kan det virke urimelig for nåværende andelseiere å bli pålagt å fjerne terrassene. 
Styret ønsker derfor å fastsette størrelsen på uteområdet tilknyttet leilighetene hvor 
det i dag står oppført terrasser, samt avklare vedlikeholdsansvaret for disse. 
Hensikten med å fremme saken vil derimot være å dokumentere og godkjenne 
størrelse på uteområdene i generalforsamlingen, delvis for å forebygge ytterligere 
ulovlig utbygging. Vaktmester har bistått styret i oppmåling og fotodokumentasjon av 
uteområdene. Det understrekes at det ikke foreslås at terrassene i sin nåværende 
form godkjennes, men altså kun størrelsen på uteområdet tilknyttet hver andel. 
Oversiktstegning over de aktuelle terrassenes areal ligger som vedlegg til denne 
saken (se Vedlegg 1). 

  
Forslag til vedtak: 

Hovin borettslag godkjenner størrelsen på de respektive uteområdene tilknyttet 
leilighetene i første etasje i langblokken i St. Jørgens vei, slik de fremsto ved befaring 
03.04.2013. Hovin borettslag er ikke vedlikeholdsansvarlig for ulovlig bygde terrasser, 
og vedlikehold av eksisterende terrasser må eventuelt besørges av den enkelte 
andelseier. Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å iverksette reverseringstiltak 
dersom den enkelte andelseier forsømmer vedlikehold av terrassen. Ved eventuell 
reversering vil styret fjerne den eksisterende terrassen og erstatte denne med 
steinheller, og således tilbakeføre utområdet til opprinnelig utforming. Andelseier står 
også fritt til å fjerne sin treterrasse og anmode styret om å anleg                       
                                                                                          
                                                                                 
                                                   , og godkjenning fra, styret. Ved 
utbygging eller endring uten styregodkjenning gis styret fullmakt til å fjerne terrassen 
og erstatte den med steinheller.  
 
                                                                                    
de bestemmelser som trer i kraft gjennom dette vedtaket. 
  

Styrets vurdering: 
Styret støtter forslaget 

Vedtak: Vedtatt mot 2 stemmer 

 

 

 

 

 



 

 

C) Revidering av husordensregler 
 
 
 
Styrets begrunnelse: 
Upresise formuleringer i nåværende husordensreglement medfører unødvendig 
usikkerhet vedrørende bruk av borettslagets fellesarealer. På bakgrunn av store 
mengder avfall i enkelte opplagsrom og kjellerganger anser styret det som nødvendig 
med en presisering av reglementet på dette området. I tillegg sikrer presiseringen at 
reglementet følger gjeldende brannsikkerhetskrav for rømningsveier. Det er lagt til 
tekst om bruk av skjerming/blending på balkongene for å sikre enhetlig fasade. Det er 
også foretatt mindre endringer i språk, struktur og formatering i reglementet for øvrig. 
 
Fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) om brannsikringstiltak i 
borettslag og sameier fra 2011: 
 
“R                    æ                                                                   
å plassere 
gjenstander, søppel eller lignende i rømningsveiene. Ellers vil det være vanskelig å 
komme seg ut. 
Brennbare materialer og gjenstander i rømningsveiene kan føre til at brannen og 
røyken vil kunne 
                                                        ” 
 
Forslag til vedtak: 
F                    ”                                    ”                      
gjeldende for borettslagets beboere med virkning fra 01.05.2013: 
 
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

D) Oppkjøp av fellesareale 
 
 
Forslag: 
Andelseier Marie Grønvik og Gunnar Utby i St. Jørgensvei 41,  4.etg høyre side, 
leilighet nr 4045 foreslår å kjøpe opp loftsarealer ovenfor eksisterende leilighet, slik at 
leiligheten blir over 2 plan. Det bygges erstatningsboder i kjelleren dekkes av 
andelseiere i leilighet nr 4045 (utbygger). 
 
Styret ble først orientert om prosjektet på styremøte 01.10.12, og ba oss om å levere 
et enkelt forslag til oppkjøp av fellesloft for å lufte interessen i borettslaget. 
 
Loftet består i dag av et felles tørkeloft og 1 bodplass per leilighet.  I kjelleren er det 2 
store fellesboder/sykkelboder på ca 27 kvadratmeter per bod. Den ene er i bruk 
mens den andre står tom. Vårt forslag innebærer at den ene fellesboden bygges om 
til bodplasser  som erstatning for bodplasser på loftet.  
 
Vi har snakket med beboere i 7 av de 8 leilighetene i oppgangen. Den siste 
leiligheten har fått skriftlig informasjon. De fleste stiller seg positive til forslaget 
forutsatt at tap av bodplass erstattes med bod i kjelleren. Det har imidlertid 
fremkommet noen innvendinger. To av leilighetene er ikke positive, blant annet fordi 
de ønsker å beholde sine boder på loftet. Det har også fremkommet ønske om at de 
andre andelseierne i oppgangen får økonomisk kompensasjon (ut over det 
borettslaget tjener på salget) for tap av fellesareal i kjelleren. 
 
Vi mener at det er flere positive sider knyttet til en slik utbygging. Utbygger vil få en 
økt husleie som samsvarer med det nye boarealet for hele leiligheten. Dette gir 
borettslaget økte inntekter i husleie i tillegg til selve kjøpesummen. Slik utbygging av 
loft har vært gjort i andre borettslag i området. Vi mener dette er en god måte å 
utnytte ubenyttet areal i et område der boligetterspørselen er stor. Det vil også kunne 
være en berikelse for borettslaget å ha flere større leiligheter, slik at det er mer 
attraktivt for familier å bli boende lengre.  
 
 
Marie Grønvik og Gunnar Utby 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Styrets innstilling: 
Styret støtter ikke forslaget 
 
Styret vil innledningsvis bemerke følgende: 
 

- Det foreligger ingen adgang for andelseiere å få kompensasjon for 
eventuelt bortfall av fellesareal, eller boder. Dette er areal som ikke tilhører 
den enkelte andel, men eies av borettslaget. Borettslaget har stilt dette 
areal til dispoisjon for de enkelte andelene. 

 
 
Styret forstår at det er ønske om å utvide leilighetene. Men hvis det bygges ut 
leiligheter på loft eller i kjeller betyr det at mange beboere vil miste bodene sine og at 
tørkeloft og lagringsrom forsvinner. Det vil innebære at forbedringer for noen få vil gå 
ut over resten av beboerne. Det mener styret er en feil prioritering.  
 
Større bygningsendringer som dette krever videre godkjenning fra kommunen. Dette 
må hentes inn for hvert bygg, noe som også vil medføre ekstra kostnader. Vi kan 
videre forvente søknader angående installering av loftsvinduer. Dette øker 
vedlikeholdsutgiftene for fellesskapet samtidig som det også øker risikoen for 
bygningsskader, og dertil høyere forsikringskostnader.  
De fleste leilighetene ligger verken rett over kjeller eller rett under loft. Disse 
andelseierne kommer dårlig ut med dette forslaget da de vil oppleve at de får mindre 
bodplass/mister boder og fellesarealer og at en større andel av felleskostnaden går 
bort til vedlikehold av bygningene.  
 
I denne konkrete saken viser forøvrig styret til at ikke alle beboerne i den aktuelle 
oppgangen støtter forslaget, og at flere har stilt vilkår som styret ikke kan innfri jf. 
første avsnitt.  
 
Styret vil avslutningsvis bemerke at dersom generalforsamlingen ikke følger styrets 
innstilling bør det tas forbehold om at et eventuelt oppkjøp av fellesområder må 
utsettes til styret har fått gjennomført en tilfredsstillende analyse av hvilke totale 
kostnader dette vil medføre, for å sikre at alle andelseiere har nødvendig 
bakgrunnsinformasjon, og at saken behandles på en eventuell ekstraordinær 
generalforsamling.  

 

Vedtak: Det ble stemt over å gi styret fullmakt til å utrede muligheten for oppkjøp av 
fellesarealet 

Forslaget falt mot 7 stemmer. 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 

5. Valg av tillitsvalgte 
A) Som leder for 2 år ble det foreslått 
Anne Karine Nymoen 
 

Vedtak: Valgt 
 

B) Som styremedlemmer for 2 år ble foreslått  
Guro Gladhaug 

Sondre Asphoug 

  
Som styremedlemmer for 1 år ble foreslått 
Riedun Blankholm 
    

Vedtak: Valgt 
 

C) Som varamedlemmer for 1 år ble foreslått  
Ingrid Buset 
Nils Ove Erstad 
Astrid Bergmål 
 

Vedtak: Valgt 
 

D. Som valgkomité for 1 år ble foreslått  
Anne Karine Nymoen 

Sara Talleraas 
 

Vedtak: Valgt 
 

E) Som delegert med varadelegert til generalforsamlingen i OBOS ble foreslått:  
Delegert    Anne Karine Nymoen og Sondre Asphoug 
Varadelegert Guro Gladhaug og Reidun Blankholm 
 
Vedtak: Valgt 
 

 

 

Generalforsamlingen ble hevet kl 20:50. 
Protokollen godkjennes av undertegnede: 
 

Morten Røstengen /s/        Morten Røstengen /s/   

Møteleder           Referent 
   
Hans Borg /s/          Karolina Lindquist /s/ 
Protokollvitne          Protokollvitne 
 



 

 

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

     
Leder   Anne Karine Nymoen 
Styremedlem Gyda K.I.N.E Beisland 
Styremedlem Guro Gladhaug 
Styremedlem Sondre Asphoug 
Styremedlem Reidun Blankholm 
 

Styret vil velge nestleder  på neste styremøte. 
Oslo 29.04.2013 
 


