Ekstraordinært årsmøte 2020
Hovin Borettslag
Digitalt årsmøte avholdes 8. desember - 16. desember 2020

Hovin Borettslag

Digital gjennomføring av ekstraordinær
generalforsamling i 2020
Styret kaller inn til digital ekstraordinær generalforsamling i desember.
Vi hadde flere viktige saker som skulle opp på generalforsamlingen i mai, men fordi covid-19
situasjonen var som den var, ble det avgjort å vente med de store sakene til en
ekstraordinær generalforsamling høsten 2020.
Vi håpet i det lengste at den ekstraordinære generalforsamlingen kunne holdes fysisk, med
infomøter angående både takprosjektet og tv/internett. Vi har fulgt nøye med på hvordan
situasjonen har utviklet seg, og det er også grunnen til at denne generalforsamlingen
kommer så sent på året. På grunn av smittesituasjonen i Oslo på nåværende tidspunkt ser vi
oss dessverre nødt til å gjennomføre den ekstraordinære generalforsamlingen digitalt. Dette
er langt fra optimalt, men på grunn av flere presserende saker ser vi oss nødt til å gjøre det
slik.
Vi har laget videoer som forklarer både takprosjektet og valg av tv/internett. Disse vil bli lagt
ut på våre plattformer den 03.12.20. Dersom man har spørsmål etter å ha sett
presentasjonene og lest denne innkallingen kan man sende mail til styret på
hovin.borettslag@gmail.com. Spørsmålene vil bli samlet og gjennomgått. Vi vil den 08.12.20
legge ut et skriv hvor vi svarer på innkomne spørsmål. Hvis du ikke får svar på det du lurer
på eller har videre spørsmål etter dette kan du ta kontakt med OBOS-konsulenten Morten
Røstengen på tlf: 22 86 55 84 eller styreleder Mia Kværna på tlf: 916 93 641 ved behov.

Generalforsamlingen starter:


Møtet åpnes 08.12.2020 kl 18:00



Møtet er åpent for avstemming i 8 dager, siste dato for avstemming er 16.12.2020
kl 18:00

Hvordan deltar du digitalt?


Du får en link via SMS/epost og/eller via Vibbo.no.



Du kan også finne møtet ved å gå inn på https://vibbo.no/hovin



Trykk på linken og delta i møtet.
Der finner du årsrapporten og andre vedlegg.



Du kan se gjennom sakene som skal behandles,
komme med spørsmål og avgi din stemme.

Hvordan stemme hvis du ikke kan delta digitalt?
For å delta i møtet må du benytte stemmeseddelen som er vedlagt innkallingen på neste
side. Stemmeseddelen skal leveres i postkassen på vaskeriet for at din avstemming skal bli
registrert. Dette må gjøres innen utløpet av de 8 dagene møtet er åpent for avstemming.

Deltagelse på digitalt ekstraordinært årsmøte 2020 for Hovin Borettslag
For å redusere risiko for ytterligere smitte av koronavirus vil årsmøte i år bli avholdt digitalt.
Dette følger regjeringens midlertidige tiltak for smittevern.
Hvis du ikke har mottatt invitasjon til møtet digitalt, kan dette skyldes at du ikke har registrert ditt mobilnummer
og/eller epost hos borettslaget, eller at denne informasjonen ikke er oppdatert hos deg.

Du kan likevel gå inn på møtet via nettadressen: https://vibbo.no/hovin
Hvis du ikke kan bruke den digitale løsningen, må du bruke stemmeseddelen nedenfor.

Stemmeseddel for ekstraordinærtårsmøte 2020 i Hovin Borettslag
Leilighetsnummer :____________ (må oppgis)
Navn på eier (e): _______________________________________ (må oppgis)
Du stemmer ved å krysse av i boksen til høyre for ønsket svar.
Eksempel:
Stemmer:
For
X
Mot

Saker til behandling:
Se sakslisten på neste side

Sak 1. Godkjenning av møteinnkallingen
Stemmer:
For
Mot
Sak 2. Valg av protokollvitner
Stemmer:
For

Mot

Sak 3. Sykkelparkering
Stemmer:
For

Mot

Sak 4. Tv og internett
Stemmer: Alt 1
Stemmer: Alt 2
Sak 5. Rehabilitering av tak
Stemmer: Alt 1
Stemmer: Alt 2
Sak 6. Unlock/OBOS Digital nøkkel-appen
Stemmer:
For
Mot
Sak 7. Salg av fellesarealet i nr 18
Stemmer:
For
Mot
Sak 8. Salg av fellesarealet i nr 69
Stemmer:
For
Mot

For at din deltagelse skal bli registrert, må stemmeseddelen leveres postkassen ved vaskeriet innen 16 desember kl 18:00

Heldigital ekstraordinært årsmøte 2020
Velkommen til Hovin Borettslag årsmøte. Møtet gjennomføres digitalt. Møtet åpner 8.
desember kl. 18:00 og lukker 16. desember kl. 18:00. Du kan finne møtet på følgende
adresse:
https://www.styrerommet.no/eier/72/arsmote/2020-7
Innkallingen inneholder alle sakene som skal behandles på årsmøtet.
Saker til behandling
1. Godkjenning av møteinnkallingen
2. Valg av protokollvitner
3. Sykkelparkering
4. Tv og Internett
5. Rehabilitering av tak
6. Unloc /Obos Digital Nøkkel- appen
7. Salg av fellesarealet i nr 18
8. Salg av fellesarealet i nr 69

Med vennlig hilsen,
Styret i Hovin Borettslag
Marit Mia Malo Kværna
Karine Heidi Kristiansen
Camilla Rebekka G Olsen
Ingrid Ihle Pedersen
Kristin Flood Strøm
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Sak 1

Godkjenning av møteinnkallingen
Forslag fremmet av: Styret
Krav til flertall: Alminnelig (50%)
Det ble foreslått å godkjenne den måten årsmøtet er innkalt på.
Forslag til vedtak
Godkjent
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Sak 2

Valg av protokollvitner
Forslag fremmet av: Styret
Krav til flertall: Alminnelig (50%)
Valg av to eiere til å signere protokollen. Protokollen vil bli sendt til signering digitalt.
Forslag til vedtak
Sindre Sandvik Thomassen og Tone Flood Strøm er valgt.
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Sak 3

Sykkelparkering
Forslag fremmet av: Styret
Krav til flertall: To tredjedels (67%)
Nå sykler vi mer enn noen gang, og vi gjør det gjerne året rundt. På bakgrunn av dette
har vi fått flere henvendelser fra beboere hvor de ytrer ønske om bedre og sikrere
sykkelparkering i borettslaget. Per i dag er det mulig å parkere sykler i diverse kjellerrom
eller i sykkelstativ utendørs. Mange synes det er en tung jobb å måtte bære syklene inn
og av kjelleren, og spesielt hvis det dreier seg om el-sykler og lastesykler. Samtidig er
det mange som kvier seg for å parkere dem i utestativene i og med at det har vært en
del sykkeltyverier i området. I tillegg blir disse syklene utsatt for ekstra slitasje pga. vær
og vind.
Vi vil at alle skal kunne oppbevare sykkelen sin trygt og tørt, derfor har vi sett
på alternative måter å parkere sykler her. Det fremstår som mest funksjonelt med
frittstående sykkelskur, og vi har fått tilbud på dette fra Weland AS.
Tilbudet er som følger:
• 1 stk. Funkis 30-3 låsbart sykkelskur m/int. LED-lys
• Størrelse: 3,045 x 6,42 m = 19,5 m2
• Antall sykkelplasser: 24 stk.
• Sykkelstativ: Klaver 2 ParkUp, 2 etasjers sykkelparkering
• 2 stk. Funkis Duo 65-3 låsbart sykkelskur m/int. LED-lys
• Størrelse: 6,47 x 6,0 m = 39 m2
• Antall sykkelplasser: 104 stk.
• Sykkelstativ: Klaver 2 ParkUp, 2 etasjers sykkelparkering
Leveringstid
Ca. 10–12 uker fra mottatt bestilling.
Pris (inkludert montering, grunnarbeider og støp av betongplate): 1 999 500, –
Styrets innstilling
Vi takker ja til tilbudet fra Weland om tre sykkelskur med til sammen 128 sykkelplasser.
Disse plasseres på tre ulike steder i borettslaget. Sykkelplassene leies ut etter søknad fra
beboerne på liknende måte som søknad om parkeringsplass for bil.
Forslag til vedtak
Vedtatt
Vedlegg
1. Saksinnstilling_sykkelparkering.pdf
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Se oversikt over plassering:
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Lokasjon 1 – Funkis Duo 65-3 (39 m2) - 52 sykkelplasser
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Lokasjon 2 – Funkis 30-3 (19,5 m2) - 24 sykkelplasser
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Lokasjon 3 – Funkis Duo 65-3 (39 m2) - 52 sykkelplasser
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Sak 4

Tv og Internett
Forslag fremmet av: Styret
Krav til flertall: Alminnelig (50%)
Ny avtale for internett og TV:
Styret har siden før corona, arbeidet med å finne ny leverandør for boligselskapet. Saken
skulle i utgangspunktet opp på GF i mai, men var en av sakene vi ble anbefalt å vente
med da det måtte avholdes digital GF. Når vi nå likevel velger å ta saken digitalt, har
vi forsøkt å lage infomateriell som belyser saken så godt som mulig, i form av videoer
etc. Vi håper du tar deg tid til å se gjennom materialet i forkant, mange av de vanligste
spørsmålene vil besvares der.
Om anbudsprosessen:
Som nevnt ovenfor har vi vært i dialog med flere tilbydere, og har kjørt en anbudsprosess
der tre leverandører valgte å svare opp, inkludert nåværende leverandør.
Vi ba i vår anbudsbeskrivelse om at pris og valgfrihet skulle vektlegges særlig.
Etter gjennomgang og på bakgrunn av innkommende besvarelser, inviterte vi to
av leverandørene videre for å legge frem sine forslag for et samlet styre. I disse
presentasjonene utfordret vi i tillegg leverandørene på plan for utrulling, tilgjengelighet
selvbetjeningsløsninger og kundeservice, for å nevne noe.
Nåværende leverandør leverte initielt et tilbud som lå betydelig over de andre
på pris/innhold. Med det svakeste tilbudet, samt utfordringene vi har hatt med
Viken/Altibox de siste årene friskt i minne, ble det besluttet at Viken ikke gikk videre fra
innledende runde.
Etter å ha hørt, vurdert og diskutert tilbudene grundig, var det en leverandør som
utmerket seg spesielt positivt. Etter sluttforhandlinger for å få de prisene vi nå legger
frem, landet vi enstemmig på å gå videre med Homenet som tilbyder.
Om valget GL skal ta:
Hvordan og hvor mye vi konsumerer TV og internett er dramatisk endret bare de siste
årene.
Vi har derfor forsøkt å lande en innstilling som blir best, for flest.
I arbeidet med hva «best for flest» er, har vi blant annet benyttet følgende funn fra
driverundersøkelse i 2020 foretatt av Norstat:

- Kun 27% av personer under 50 år velger tradisjonell TV
- 17% velger ikke fast bredbånd
- Desto yngre beboere, desto større krav til bredbåndskapasitet
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- En betydelig andel eldre krever ikke fast bredbånd

Disse funnene er vurdert opp mot aldersfordelingen i Hovin Borettslag (beboere over
18 år).
18-30

27%

31-40

35%

41-50

17%

51-60

10%

61-70

6%

Over 70

5%

Vi mener med bakgrunn i overnevnte at kollektiv avtale på TV ikke er et lønnsomt
alternativ for flertallet i Hovin Borettslag. TV vil derfor bli en valgfri tjeneste for alle
beboere.
Laveste pris for RiksTV Favoritter og Viasat Mini er 199 kr/mnd, uansett om vi går for
«Kollektiv avtale på internett» eller «Fritt valg på alt».
Det vil på nyåret legges til rette for bestilling av produkter, både digitalt og med mulighet
for personlig kjøpshjelp og veiledning der det er ønskelig.
Vi satser på å være oppe med ny leverandør innen 01.04.21.

Alternativene:
GL bes ta stilling til ett av to alternativer:

- Kollektiv avtale på internett, avtaletid 60 mnd. Alle leiligheter får 1000/1000 mbps linje
til 155 kr/mnd. Beløpet faktureres via felleskostnadene, slik grunnpakke TV gjør i dag.
Kollektivt internett vil erstatte dagens kollektive TV-avtale, til ca samme pris. Beboere
som får internett dekket av arbeidsgiver vil fortsatt ha mulighet til å hente ut faktura for
bilagsføring.
TV blir valgfritt.

- Fritt valg på alt. Både TV og internett er valgfritt for den enkelte leilighet. Alle beboere
tar selv stilling til hvilke tjenester som passer deres behov. Alle tjenester faktureres
direkte til den enkelte beboer. Valgfrihet innebærer at vi får en høyere pris på tilsvarende
internett, enn ved kollektiv avtale. Valgfrihet innebærer også at man kan velge bort både
TV og internett, om ønskelig.
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Prisene for internett i dette alternativet er:
10/10 mbps til 99 kr/mnd.
100/100 mbps til 199 kr/mnd
1000/1000 mbps til 299 kr/mnd
Styrets innstilling
- Kollektiv avtale på internett, avtaletid 60 mnd. Alle leiligheter får 1000/1000 mbps
linje til 155 kr/mnd.

Styret mener det tas et fremtidsrettet valg ved å inngå kollektiv avtale på høyhastighets
internett. Tendensen i 2020 er at streamingtjenester for både lyd og bilde tar stadig
større andel fra de tradisjonelle mediene. Det stilles derfor høyere krav til hastighet
og kapasitet i nettet. 1000/1000 mbps vil ivareta de flestes krav til både dagens og
morgendagens behov og bruksmønster. TV-titterne er godt ivaretatt med valgfrihet hos
enten RiksTV eller Viaplay, til en lav pris.
Prisene vi har fremforhandlet ligger i det helt nederste sjiktet av sammenligbare avtaler
for like tjenester.
Vi er derfor overbevist om at dette er det beste tilbudet for borettslaget, og det som best
ivaretar borettslagets sammensetning av beboere, både i dag og i morgen.
Forslag til vedtak 1
Forslag 1: (Styrets innstilling) Kollektiv avtale
Forslag til vedtak 2
Forslag 2: Fritt valg for andelseierne
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Sak 5

Rehabilitering av tak
Forslag fremmet av: Styret
Krav til flertall: Alminnelig (50%)
Vi har siden april 2019 jobbet med OBOS Prosjekt om et forprosjekt i forbindelse
med nødvendig rehabilitering og/eller utskifting av takene i borettslaget, rehabilitering
og/eller skifte av balkongtakene og løsninger for spileveggene som er i svært dårlig
forfatning i mange av blokkene. Dette er et stort prosjekt, og vi har derfor ønsket å gjøre
grundige forarbeider slik at vi kan sikre oss best mulige løsninger som kan vare lenge og
til en fornuftig pris. Vi har hatt et tett og godt samarbeid med OBOS Prosjekt som har
hjulpet oss med å finne frem til fornuftige løsninger på alle de ulike utfordringene som
ligger i et så stort prosjekt. Vi har også hatt samarbeid med en arkitekt. Når takene skal
skiftes må det settes opp stillaser, og det har vært viktig for oss å sørge for at dette gjøres
over kortest mulig tid og til færrest ulemper for oss beboere. Vi har også sett på annet
vedlikehold som kan utføres når vi først har stillasene oppe; utbedring av takdrenering,
rens av panelvegger på balkongene, utbedring av rekkverk på balkongene og nye
løsninger for takvinduene - for å nevne noen. I forbindelse med forprosjektet mottok
vi også et tilbud fra balkongleverandøren Balco om totalrehabilitering av balkongene
med innglassing. Vi var på befaring i to andre borettslag for å se om dette kunne være en
løsning for oss. Etter befaringen valgte vi å ikke gå videre med denne løsningen. Det store
flertallet av beboere har ikke valgt innglassing i dag, og denne løsningen ville medført
en innglassing av alle balkongene i borettslaget. Utformingen på disse balkongene ville
gitt dårligere utsyn fra balkongene på grunn av kraftigere bjelker, det ville vært dårligere
lufting og mindre lys og det ville ikke vært mulig å ha grill på balkongen. I tillegg var
dette en svært dyr løsning.
Det ble laget et tilbudsdokument og flere entreprenører var på befaring sammen med
OBOS Prosjekt, arkitekt, vaktmester og representant fra styret. Hele seks entreprenører
leverte inn tilbud. Vi gikk i videre forhandlinger med to av disse, og har hatt flere møter
med dem. Vi valgte Oslo Entreprenørbedrift AS (OSEB). De leverte et godt tilbud til en
fornuftig pris. De har også vært svært samarbeidsvillige og har møtt styrets spørsmål
og ønsker på en ryddig og profesjonell måte. OBOS Prosjekt har også samarbeidet med
dem før. Vi er sikre på at dette vil bli et godt samarbeid for oss videre.
Vi legger frem to forslag som generalforsamlingen skal stemme over. Siden vi ikke
får avholdt en fysisk informasjonsmøte på grunn av korona, lager OBOS Prosjekt en
informasjonsvideo som vil gå gjennom de to forslagene i detalj.
Forslag 1: Skifte av tak og takvinduer, skifte av balkongtak (glass), ny takdrenering og
skifte av spilevegger. Skifte av plater, maling av takene til de som ikke er i øverste etasje
og maling av bakveggen
Kostnadsramme 103 millioner kroner
Forslag 2: Skifte av tak og takvinduer, skifte av balkongtak (glass), ny takdrenering og
skifte av spilevegger. I tillegg skifte av de hvite platene på balkongene, rens og maling
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av takene til de som ikke er i øverste etasje, rens og maling av bakveggen på balkongene
og rehabilitering av balkongrekkverkene.
Kostnadsramme 110 millioner kroner
Styrets innstilling
Styrets innstilling: Vi mener vi i forslag 2 har funnet en svært god løsning der vi både vil
få utført det nødvendige vedlikeholdet av tak, balkongtak og spilevegger samtidig som
vi vil få utført en oppgradering av alle balkongene i borettslaget. Balkongene er i grei
stand i dag, men vi vil måtte utføre vedlikehold på dem om ca. 5 år. Ved å gjøre dette
vedlikeholdet nå når vi allerede skal ha stillaser opp, vil vi både spare penger og slippe
et prosjekt med bruk av stillaser om 5 år.
Forslag til vedtak 1
Forslag 1 med kostnadsramme 103 millioner kroner
Forslag til vedtak 2
Forslag 2 (styrets innstilling) med kostnadsramme 110 millioner kroner
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Sak 6

Unloc /Obos Digital Nøkkel- appen
Forslag fremmet av: Styret
Krav til flertall: Alminnelig (50%)
Borettslaget ble i vår innlemmet i en kostnadsfri pilot for nøkkelfrie hovedører, styrt via
app. Piloten er nå over og vi ønsker at generalforsamlingen tar stilling til om dette er
en tjeneste vi fortsatt ønsker å ha, og betale for. Vi understreker at vanlig nøkkel/brikker
fortsatt vil fungere, og at appen er ment som et supplement.
Hovin har over 50 dører, og 540 boenheter. Kostnaden er i utgangspunktet 15kr/mnd
per boenhet. Vi har fått rabatt om vi ønsker å slå til, og vår pris er 4 150 kr/mnd for hele
borettslaget. Dette svarer til ca halv pris. Borettslaget sentralt vil bære kostnaden vedtak
om forlengelse.
For ordens skyld nevnes det at vi allerede er i avtale uten binding til denne prisen,
siden piloten ble avsluttet i sommer. Vi fikk forlenget gratisperioden frem til 31.09.10,
og besluttet da at vi uansett utfall på GL, betaler for tjenesten fra 01.10.20 og frem til GL
fatter sitt vedtak.
Om Obos Digital Nøkkel:
- OBOS-nøkkel fungerer som et praktisk supplement til det eksisterende låssystemet i
boligselskapet. Vanlige nøkler og brikker kan fortsatt brukes som normalt.
- Sparer tid og får økt fleksibilitet fordi man slipper fysisk overlevering av nøkler
- Lar alle få enklere tilgang på velferdsteknologi, smarthusløsninger, delingsøkonomi,
netthandel, hjemmehjelp og flere tjenestetilbud.
- Mulighet for å kjøpe kompatibel låskasse fra Danalock til privatdørene om ønskelig.
Låskasse på privat dør bekostes av boenheten det gjelder.
Styrets innstilling
Styret er positive til å ta i bruk ny teknologi som forenkler hverdagen. Vi opplever allerede
at vi har flere fornøyde naboer som synes det er greit å kunne legge igjen nøkkel hjemme
for en rask tur ut, eller dele nøkkel med håndverkere for en tidsbestemt periode. Hovin
har sunn økonomi, og vi ønsker at det også skal reflekteres i store og små trivselstiltak.
Et ja til Digital nøkkel vil derfor bekostes av borettslaget sentralt, ikke den enkelte
boenhet.
Styrets innstilling er dermed å vedta at borettslaget inngår avtale med Unloc /Obos
Digital Nøkkel
Forslag til vedtak
Godkjent
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Sak 7

Salg av fellesarealet i nr 18
Forslag fremmet av: Saad Hashi
Krav til flertall: To tredjedels (67%)
Vi er en familie som stortrives i Hovin borettslag. Familien vår vokser og vi har derfor
behov for mer plass, samtidig som vi ønsker å bli boende i borettslaget. I forbindelse
med dette ønsker vi å kjøpe kjellerrommet som ligger rett under vår leilighet og deretter
knytte dette kjellerrommet til leiligheten vår med en trapp. Rommet er på ca 33 km2
og er adskilt fra andre kjellerboder og kjellerrom. Rommet brukes i dag som sykkelrom
og vi er så heldige at vi har to sykkelboder i vår oppgang slik at beboerne ikke mister
sykkelrommet.
Mangel på familieboliger i Hovin borettslag har vært en utfordring og dette prosjektet
bidrar til at flere familier kan bli boende i borettslaget. Flere store boliger vil også bidra
til å gå gjøre borettslaget vårt mer attraktivt. Det blir også mer penger til borettslagets
felleskasse ved at vi kjøper dette rommet.
Hvis saken blir godkjent av generalforsamlingen, vil kjøp og utbygging bli utført i tråd
med gjeldende retningslinjer og i samarbeid med styret i borettslaget.
Styrets innstilling
Styret stiller seg bak forslaget. I dette tilfellet er arealet et område uten boder som i dag
står tomt. Det er ønsket politikk fra dagens styre at vi legger til rette for mer mangfold
i leilighetestypene i vårt borettslag. I dag er majoriteten av leilighetene 2-og 3 roms på
maks størrelse ca 67 kvm. Ved å legge til rette for større leiligheter, åpner vi samtidig for
at tallrike familier og/eller husstander med ytterligere plassbehov, vil ha andre alternativ
enn å flytte.
Styret vil behandle ønske om kjøp av fellesarealer på induviduelt grunnlag, og har
utarbeidet retningslinjene under for denne prosessen:
Før bygging kan starte:
•Befaring med representant for styret og vaktmester.
•Beboer gjøres kjent med videre prosess, og tar stilling til om det fortsatt er ønskelig å
kjøpe tilstøtende areal.
•Styret bestiller og bekoster takstmann.
•Saken legges frem for generalforsamlingen (med positiv/negativ innstilling fra styret).
Saken bør inneholde en plantegning og litt om prosess.
Dersom generalforsamlingen stemmer i favør av utbygging:
Beboer må stå som oppdragsgiver hos arkitekt og arkitekten skal utarbeide tegninger for
kjelleretasje og overliggende etasje, snitt og fasader i målestokk 1: 100 eller1:50. Planer
og fasader skal omfatte hele blokkenslengde.
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Tegninger fremlegges for styret parallelt med at det søkes rammetillatelse hos Plan-og
bygningsetaten.Borettslaget står som søker til Plan-og Bygningsetaten, da arealet eies
av Hovin Borettslag.
Alle kostnader til arkitekt og Plan-og Bygningsetaten dekkes av andelseier, uavhengig
av utfall og om det blir iverksatt utkjøp. Dersom godkjenning gis av Plan-og
Bygningsetaten, inngås en kjøpskontrakt mellom andelseier og styret i Hovin Borettslag.
Godkjenning for utkjøp bortfaller etter ett år dersom ikke andelseier har satt i gang
prosess som nevnt ovenfor.
Når offentlig godkjennelse foreligger og avtale er gjort med Hovin Borettslag:Andelseier
som søker om byggetillatelse må selv søke om igangsettingstillatelse m.v. Dette gjøres
via arkitekten som blir ansvarsretter for utbyggingen. Andelseier er ansvarlig ovenfor
offentlig myndigheter, andelseier er byggherre. Den enkelte byggherre skaffer selv
ansvarshavende for sin utbygging.
Entreprenør som blir valgt av byggherre, må være en godkjent entreprenør og inneha
alle godkjenninger og forsikringer. Kopi av dette skal forelegges styret før utbygging
igangsettes.
Som garanti for fullføring av prosjektet til rett tid, og for erstatning av evt. skader,
skal byggherre stille et garantibeløp på 50000 kr ovenfor borettslaget til bankkonto
borettslaget disponerer. Denne skal være stilt før utbygging igangsettes. Bank eller
forsikringsgaranti på samme beløp kan godtas. Beløpet tilbakebetales helt eller delvis
når ferdigattest foreligger og evt. skader på borettslagets eiendom er utbedret.
På tilsvarende måte vil bank eller forsikringsgaranti slettes.
Arbeidet kan ikke igangsettes før styret og bygningsmyndigheter har gitt
igangsettingstillatelse. Før skriftlig godkjenning gis av styret, må styret ha mottatt kopi
av approbasjon og ansvarsrett, evt. andre offentlige tillatelser, dokumentasjon på at
garanti på kr. 50 000,-er stilt samt dokumentasjon på at forsikring for utbyggingen er
tegnet(entreprenør). Videre kreves det at andelseier har undertegnetegenerklæring før
skriftlig tillatelse til igangsetting gis.
Byggeperioden:
Alle kostnader tilfaller byggherre, med unntak av kostander til taksering av areal som
skal bygges ut.Byggherre må selv tegne de nødvendige forsikringer i byggeperioden.
Dokumentasjon på at forsikring er tegnet må forelegges styret før utbygging starter.
Dette kan være entreprenør sin forsikring for prosjekt-/entreprenør. Når borettslaget
mottar ferdigmelding tegner borettslaget bygningsforsikring.
Byggherre er fullt ansvarlig for alle skader på borettslagets eiendom under
byggeperioden. Styret kan pålegge byggherre å reparere/erstatte skader innen
nærmere angitte frister.Byggearbeidet skal utføres i henhold til søknad om
byggetillatelse og alt arbeid som utføres skal såvel innvendig som utvendig være
fagmessig utført og oppfylle alle de til enhver tid gjeldende bygningsmessige forskrifter.
Det gis ikke tillatelse til utbygging i egen regi. Det er kun innvendig arbeid som
ikke omfattes av rammeavtalen som kan utføres i egen regi, i likhet med innvendig
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vedlikehold man selv kan utføre innenfor egen bolig.Den enkelte utbygger får et generelt
tillegg i husleien som følge av at borettslagets utgifter vil øke.I tillegg skal utbygger
betale et engangsvederlag på kr 100000.Arealet kan ikke benyttes før ferdigmelding
foreligger. Styret har rett til å foreta ferdigbefaring.
Borettslagets bygninger er gamle og det kan fremkomme fukt i kjellere. Det er ulike krav
som stilles til areal som benyttes til boder og areal som skal benyttes som bolig, når det
gjelder fuktverdier. Det er beboer som kjøper arealet som er ansvarlig for å utføre tiltak
som kreves for å tilfredsstille gjeldende krav. Kostnadene knyttet til dette må dekkes av
beboer.
Styret har foretatt undersøkelser blant beboere i oppgangen og de stiller seg positive til
utbyggingen.
Forslag til vedtak
Godkjent
Vedlegg
1. Utredning St jørgensvei 18 vs3 (1).pdf
2. Kjeller rom.pdf
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UTREDNING TILLEGGSDEL TIL HOVEDDEL I ST.JØRGENSVEI 18
ved arkitekt Ludvig Hoddø
Bebyggelsen i St.Jørgensvei er delt inn i to typer bygningsvolum med langsgående blokker og
punkthus. Blokken i St.Jørgensvei 16-30 er den lengste i nabolaget. Utformingen av den lange
blokken er delt inn i seksjoner som er forskutt til hverandre. Dette gir en variasjon i volumet
og danner en organisk struktur tilpasset stigning og omgivelsene i landskapet. Ved bruk av
samme detaljering og materalitet på teglstein og vinduer gir bebyggelsen et enhetlig preg med
mindre variasjoner. Mot sørøst siden følger blokken veien i nabolaget. Her er inngangspartiene
og de fleste balkonger plassert. Mot nordvest er det felles hage og park. De fleste soverom og
kjøkken henvender seg til denne siden. I tre av seksjonene er det studioleiligheter i sokkelen som
henvender seg til park og hage med større plattinger på felles uteareal. Et unntak er sokkelleilighet i
St.Jørgensvei 16 som har en mindre platting mot felles uteareal.
Det er ønskelig fra eier Saad Hashi i 1 etasje i St.Jørgensvei 18 å utvide tilleggsdel til hoveddel i
sokkel med en forbindelse med interntrapp fra 1 etasje. Vi har sett på muligheten for planløsning og
fasadeuttrykk i den sammenheng. Dokumentet er til bruk for diskusjon i Hovin borrettslag.
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FASADE MOT NORDVEST 1:200

ny dør og vindu
oppgang 18

dør og vindu
oppgang 16

FASADE MOT NORDVEST
For at endring i fasade skal skape harmoni med eksisterende bebyggelse virker det mest opplagte å speilvende balkongdør med vindu
og tilhørende platting/uteareal fra sokkelleilighet i oppgang 16.
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TERRASSE

KJØKKEN

STUE

TRAPP

PLAN SOKKEL 1:200

SOV

NY SOV

TV-STUE
SOV
TRAPP

PLAN 1 ETASJE 1:200

PLANLØSNING
Ved å innføre en trapp ned til sokkel blir stue i 1 etasje noe trang, men egner seg godt til en TV-stue. I ny løsning blir hovedstue og
kjøkken i sokkel. En liten privat terrasse med utgang til hagen på nordvestlige fasade i sokkel vil være med på å aktivere bruken av
felles hageareal. I dag er det en lang vei å komme til dette arealet for de fleste av beboerne. Vår anbefaling er at flere utganger, både
felles og for enkelte leiligheter, øker bruken av felles hage. Om sommeren er dette arealet fyllt med sol fra omtrent klokken 15.00 til
solnedgang.
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BILDER FRA NORDVEST
Vi anser utearealet mot nordvest i St.Jørgensvei 16-30 til å inneha et potensiale for både privat og felles rekreasjon og lek. Dette
vil være for beboernes fordel i borettslaget utover Saad Hashi ønske om utvidelse av leilighet med sokkel. Et naturlig kriterie for
utformingen av terrasse/platting er at den komplementerer felles uteareal ved å gi en nærhet og tilhørighet som utearealet fortjener.

23 av 40

saad
4.20

1.20

3.15

4.12

2.83

3.70

1.80

0.90

2.93

2.78

Room 9
4.6m²
2.78 x 1.65

0.90

2.93

8.90

1.10

Room 8
19.2m²

1.65

Room 7
7.6m²
2.99 x 2.55

1.00

3.31

2.99

3.14

4.18

0.75

2.55

1.20

1.33

1.0 m

24 av 40

2.88

Created by : www.keyplan3d.com

Sak 8

Salg av fellesarealet i nr 69
Forslag fremmet av: Amir Zisko
Krav til flertall: To tredjedels (67%)
Mitt navn er Amir Zisko og jeg har bodd i Hovin borettslaget siden 2010.
Pga endring i familiesituasjonen min, har jeg nå kjøpt oppussingsobjektet i St.Jørgensvei
69 som jeg skal overta 1.august.
Viktigste årsaken at jeg kjøpte leiligheten er, at jeg har en sønn på 4 år som bor i STJ 59,
og jeg ønsker å bo i området hvor han er.
Med dette brevet ønsker jeg å søke for kjøp av fellesarealer som ligger direkte under min
leilighet, for å knytte dette til min leilighet, og lage et rom til og en kontor/lekestue.
Det jeg ønsker å gjøre i leiligheten er å fjerne veggen (ikke bærevegg) mellom stue og
kjøkken, åpne for ny dør inn til soverommet fra stuen.
Dersom min søknad for kjøp av fellesarealer blir godkjent kommer jeg til å lage trapp ned
til kjelleren fra soverommet når dette blir aktuelt.
Det jeg ønsker å gjøre i kjelleren etter at søknaden har fått godkjennelse på
generalforsamlingen, er å åpne for ny dør samme sted og rett under det nye
soveromsdøren som er i leiligheten.
Vedlagt finner dere før/etter plantegninger over leiligheten og fellesarealer.
Jeg har også informert naboer i STJ69 om mitt ønske, og har levert dokumentasjonen
på det jeg har tenkt å kjøpe og har personlig forklart om hele prosessen.
Vedlagt ligger en tilbakemelding på nabovarsel, med dokumentasjonen som er levert til
alle naboer i STJ69
Styrets innstilling
Styret stiller seg bak forslaget. I dette tilfellet er arealet et område uten boder som i dag
står tomt. Det er ønsket politikk fra dagens styre at vi legger til rette for mer mangfold
i leilighetestypene i vårt borettslag. I dag er majoriteten av leilighetene 2-og 3 roms på
maks størrelse ca 67 kvm. Ved å legge til rette for større leiligheter, åpner vi samtidig for
at tallrike familier og/eller husstander med ytterligere plassbehov, vil ha andre alternativ
enn å flytte.
Styret vil behandle ønske om kjøp av fellesarealer på induviduelt grunnlag, og har
utarbeidet retningslinjene under for denne prosessen:
Før bygging kan starte:
•Befaring med representant for styret og vaktmester.
•Beboer gjøres kjent med videre prosess, og tar stilling til om det fortsatt er ønskelig å
kjøpe tilstøtende areal.
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•Styret bestiller og bekoster takstmann.
•Saken legges frem for generalforsamlingen (med positiv/negativ innstilling fra styret).
Saken bør inneholde en plantegning og litt om prosess.
Dersom generalforsamlingen stemmer i favør av utbygging:
Beboer må stå som oppdragsgiver hos arkitekt og arkitekten skal utarbeide tegninger for
kjelleretasje og overliggende etasje, snitt og fasader i målestokk 1: 100 eller1:50. Planer
og fasader skal omfatte hele blokkenslengde.
Tegninger fremlegges for styret parallelt med at det søkes rammetillatelse hos Plan-og
bygningsetaten.Borettslaget står som søker til Plan-og Bygningsetaten, da arealet eies
av Hovin Borettslag.
Alle kostnader til arkitekt og Plan-og Bygningsetaten dekkes av andelseier, uavhengig
av utfall og om det blir iverksatt utkjøp. Dersom godkjenning gis av Plan-og
Bygningsetaten, inngås en kjøpskontrakt mellom andelseier og styret i Hovin Borettslag.
Godkjenning for utkjøp bortfaller etter ett år dersom ikke andelseier har satt i gang
prosess som nevnt ovenfor.
Når offentlig godkjennelse foreligger og avtale er gjort med Hovin Borettslag:Andelseier
som søker om byggetillatelse må selv søke om igangsettingstillatelse m.v. Dette gjøres
via arkitekten som blir ansvarsretter for utbyggingen. Andelseier er ansvarlig ovenfor
offentlig myndigheter, andelseier er byggherre. Den enkelte byggherre skaffer selv
ansvarshavende for sin utbygging.
Entreprenør som blir valgt av byggherre, må være en godkjent entreprenør og inneha
alle godkjenninger og forsikringer. Kopi av dette skal forelegges styret før utbygging
igangsettes.
Som garanti for fullføring av prosjektet til rett tid, og for erstatning av evt. skader,
skal byggherre stille et garantibeløp på 50000 kr ovenfor borettslaget til bankkonto
borettslaget disponerer. Denne skal være stilt før utbygging igangsettes. Bank eller
forsikringsgaranti på samme beløp kan godtas. Beløpet tilbakebetales helt eller delvis
når ferdigattest foreligger og evt. skader på borettslagets eiendom er utbedret.
På tilsvarende måte vil bank eller forsikringsgaranti slettes.
Arbeidet kan ikke igangsettes før styret og bygningsmyndigheter har gitt
igangsettingstillatelse. Før skriftlig godkjenning gis av styret, må styret ha mottatt kopi
av approbasjon og ansvarsrett, evt. andre offentlige tillatelser, dokumentasjon på at
garanti på kr. 50 000,-er stilt samt dokumentasjon på at forsikring for utbyggingen er
tegnet(entreprenør). Videre kreves det at andelseier har undertegnetegenerklæring før
skriftlig tillatelse til igangsetting gis.
Byggeperioden:
Alle kostnader tilfaller byggherre, med unntak av kostander til taksering av areal som
skal bygges ut.Byggherre må selv tegne de nødvendige forsikringer i byggeperioden.
Dokumentasjon på at forsikring er tegnet må forelegges styret før utbygging starter.
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Dette kan være entreprenør sin forsikring for prosjekt-/entreprenør. Når borettslaget
mottar ferdigmelding tegner borettslaget bygningsforsikring.
Byggherre er fullt ansvarlig for alle skader på borettslagets eiendom under
byggeperioden. Styret kan pålegge byggherre å reparere/erstatte skader innen
nærmere angitte frister. Byggearbeidet skal utføres i henhold til søknad om
byggetillatelse og alt arbeid som utføres skal såvel innvendig som utvendig være
fagmessig utført og oppfylle alle de til enhver tid gjeldende bygningsmessige forskrifter.
Det gis ikke tillatelse til utbygging i egen regi. Det er kun innvendig arbeid som
ikke omfattes av rammeavtalen som kan utføres i egen regi, i likhet med innvendig
vedlikehold man selv kan utføre innenfor egen bolig. Den enkelte utbygger får et
generelt tillegg i husleien som følge av at borettslagets utgifter vil øke. I tillegg
skal utbygger betale et engangsvederlag på kr 100000.Arealet kan ikke benyttes før
ferdigmelding foreligger. Styret har rett til å foreta ferdigbefaring.
Borettslagets bygninger er gamle og det kan fremkomme fukt i kjellere. Det er ulike krav
som stilles til areal som benyttes til boder og areal som skal benyttes som bolig, når det
gjelder fuktverdier. Det er beboer som kjøper arealet som er ansvarlig for å utføre tiltak
som kreves for å tilfredsstille gjeldende krav. Kostnadene knyttet til dette må dekkes av
beboer.
Styret har foretatt undersøkelser blant beboere i oppgangen og de man har fått svar av
som er 2 av 3 stiller seg negative til utbyggingen.
Det fremkommer at man mener nytte og funksjonsverdien svekkes for de resterende
andelene til f.eks vinterlagring av sykler og oppbevaring av barnevogner.
Forslag til vedtak
Godkjent
Vedlegg
1. Leilighet (2).pdf
2. Kjeller.pdf
3. Nabovarsel STJ69.pdf
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Generell informasjon
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Styrets oppgaver
Det årlige årsmøtet velger styreleder, styremedlemmer og eventuelt varamedlemmer.
Kun myndige personer kan være styremedlemmer.
Styrets oppgaver er å;

• Representere selskapet utad og lede selskapet i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i
årsmøtet
• Treffe vedtak i alle saker, med mindre beslutningsmyndigheten ved lov eller vedtekter
er flyttet til årsmøtet
• Godkjenne fakturaer til betaling
• Vedta budsjett og sørge for forsvarlig drift
• Foreta nødvendige regulering av felleskostnader
• Treffe beslutning om bruk av midler til vedlikehold, bomiljøtiltak og andre driftsoppgaver
• Forvalte og vedlikeholde selskapets fellesarealer og bygningsmasse
• Inngå driftsavtaler
• Godkjenne nye eiere og eventuelt behandle søknader om bruksoverlating/utleie
• Påse at vedtekter og husordensregler overholdes
• Behandle klagesaker
• Ivareta henvendelser fra beboere
• Sørge for at styremøter avholdes så ofte som nødvendig, og at det føres protokoll fra
styremøtene
• Ivareta selskapets HMS-ansvar og brannsikkerhet
Oversikten gjelder ordinære borettslag og eierseksjonssameier. Bestemmelser i det
enkelte selskaps vedtekter kan avvike fra oversikten.

38 av 40

Forretningsførers oppgaver
OBOS er i henhold til kontrakt selskapets forretningsfører. De viktigste oppgavene er:
Innkreving av felleskostnader
• Effektiv innkreving og kontroll av innbetalinger, oppfølging og inkasso
Regnskap og økonomistyring
• Løpende regnskapsførsel og utarbeide årsregnskap
• Oversende nødvendige oppgaver til myndighetene
• Utarbeide forslag til likviditetsbudsjett og økonomiske rapporter
Eierskifter og leilighetsopplysninger
• Registrere eierskifte av leiligheter, parkeringsplasser og lignende
• Oppgi leilighetsopplysninger til meglere, banker, takstmenn etc.
• Ivareta eventuell forkjøpsrett
Forvaltning og andre rådgivningstjenester
• Bistand til styret i forbindelse med generalforsamling/årsmøte
• Oppfølging av vedtak i styremøter/generalforsamling/årsmøte
• Rådgivning innen regnskap, økonomi, jus, forsikring, lån og sparing, teknisk forvaltning
og drift
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OBOS Eiendomsforvaltning AS
Hammersborg torg 1
Postboks 6668, St. Olavs plass
0129 Oslo
Telefon: 02333
www.obos.no
E-post: oef@obos.no
Ta vare på dette heftet, du kan få
bruk for det senere, f.eks ved salg
av boligen.

