
Huseby Senior Residens Borettslag

STYRETS ÅRSBERETNING 2OL7

1. TILLITSVALGTE

Styret har i perioden bestått av:
Styreleder Arild Arildset (valgt for 2 3r i 2OL7)
Styremedlem Eva Michelsen (valgt for 2 år i 2OL7)
Styremedlem Harald Pedersen (valgt for 2 år i 2016)
Styremedlem Einar P. Vågen (utpekt av DES-klubben
Styremedlem Turid Westin (valgt for 2 år i 2016)

Varamedlemmer til styret:
Per Egil Amble (utpekt av DES-klubben
Sven Andersen (valgt for 1 år i 2OL7)

Valgkomiteen har i perioden bestått av:
Sigurd Løland
Trygve Wasa
Eva Amble

2. FORRETNINGSFøRSEL OG REVTSJON
Forretningsfører er BORI BBL.

for2åri 20L7)

for 1år i2OL7)

Revisor er statsautorisert revisor SLM Revisjon AS, Lillestrøm.

3. GENERELLE OPPLYSNINGER
A Huseby Senior Residens Borettslag ble stiftet 74/O6|2OL3 og har

organisasjonsnummer 912 LLL O24

Postadresse:
Postboks 323, ZOOL Lillestrøm

Fakturaadresse:
Borettslaget kan motta EHF.
Faktura i pdt/tiff sendes til faktura@bori.no
Papirfaktura sendes til :

554 Huseby Senlor Residens Borettslag
Fakturamottak BORI
Postboks 4381 Vika, 8608 MO I RANA

Bygningsadresser:
Borettslaget består av 73 andelsboliger, fordelt på 5 bygninger
med adressene Marta Korsets vei 1 - 4 og Husebytorget 2 -8.
I tillegg eier borettslaget kontor, felles samlingslokale og
gjesteleilighet i Husebyjordet 4.
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Eiendommen har gnr 37, bnr 830 og gnr 37, bnr 832 i Skedsmo
kommune.

Eiendommen består i tillegg av 80 (73 + 7) underjordiske
pa rkeringsplasser pluss 4 gjestepa rkeri n gsplasser.

Borettslaget er organisert etter de bestemmelser som følger av Lov
om borettslag og bestemmelser i DES-klubben Skedsmos
vedtekter. Borettslaget har til formål å drive eiendommen i samråd
med og til beste for andelseierne.

Styret består av 2 kvinner og 3 menn. Styrets leder er mann.
Borettslaget fø lger I ikestil I i ngslovens bestem melser og tilstreber
likestilling ved valg av tillitsvalgte

HMS / Ansatte / arbeidsmiljø

Borettslaget har ingen ansatte.

Styret har engasjert en andelseier som ivaretar HMS-funksjonen.
Borettslaget har vedtak om å takke ja til tilbud om opplæring for
utpekt styremedlem og den HMS-ansvarlige så snart BORI
kunngjør kurs for HMS-funksjonen.

Styret jobber med å få på plass et system for internkontroll,
heru nder bran n i nstru ks med eva kuerin gspla ner.

Det er lnngått serviceavtaler om jevnlig inspeksjon/kontroll av
teknisk infrastruktur på eiendommen.

Det gjennomføres jevnlig inspeksjon og vernerunder i bygningene
og på eiendommen.

HMS Rapport 2fJ17.
Det har i 2017 vært gjennomført jevnlige inspeksjonsrunder.

1. Svalgangene er ryddige og fremkommelige. Noen lette møbler,
men ingen hindring for rømningsveier.

2. Svalgangene kan bli "farlig" glatte om vinteren og det samler
seg en del snø i de Øverste etasjene.
Branntrapper og dører ok. Noen låser har blitt fikset.
Noen dører på svalganger og forrom til heiser henger litt igjen
når man trykker på Oøråpner, særlig i perioder med kulde.
Brannvarslingsanlegget har vært testet og funnet i orden.
Sprinkleranlegget er kontrolleft og funnet i orden.
Den elektriske installasjonen er kontrollert og funnet i orden.
Beboerne blir ådig informert om regelverket for oppbevaring
av gass og grilling på terrassene.
Tekniske rom er tørre og i orden.
Brannslanger og ventilasjonsanlegg i garasjene er i orden.
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11. Det samler seg en del vann på gulvene i garasjene.
Beboerne er oppfordret til å f3erne snøen på bilene før de
kjører inn, særlig gjelder dette hjulbrønnene der det dreier seg
om forurenset snø.

12. Felles boder er ryddige og ok.
13. Fellesområdet er ryddig og ok.

Alt i alt har det vært funnet lite å bemerke under inspeksjons- og
vernerundene i 2OL7.

Ytre miljø
Borettslagets virksomhet forurenser ikke det ytre miljø i

nevneverdig grad.

4. STYRETS ARBEID

Det er i20L7 avholdt 11 ordinære og 1 ekstraordinært styremøte hvortil
sammen 102 saker har vært behandlet.
(Saker er definert som punkter på dagsorden, inklusive saker under eventuelt,
der resultatet av saksbehandlingen er protokollert i møtereferat)

I2077 er beboerne som har e-postadresse informeft om til sammen 21 saker
hvorav 5 saker i tillegg er distribueft på papir til alle andelseierne gjennom
"Husposten" og "Informasjon til beboerne".
16 saker er distribuert på papir til beboerne som ikke har e-postadresse.
Ved årsskifte 2OL7/2018 hadde 57 andelseiere e-postadresse.

Styret har godkjent at
- andel nr. 74 er solgt til Elsa Kilvik
- andel nr. 43 er solgt til Gunda og Per Kristian Granberg
- andel nr. 66 er solgt til Per Arne og Ragnhild Grønlie

Andel nr. 4 er solgt pZ forkjøpsrett av Owe og Turid Tosterud.

Regulering av felleskostnader

Med virkning fra 1. januar 2017 fant styret det nødvendig å etablere en
"øremerket" konto for årlig avsetning på t<r 22O.OOO,- til fremtidige større
vedlikeholdsprosjekter. For en gjennomsnitts stor leilighet betyr dette en
månedlig kostnad på tr 265,-. Utover dette var det ikke styrets mening å øke
felleskostnaden, men på grunn av en misforståelse mellom styret og
forretning sfører ble det likevel en økning i felleskostnaden på t<r 76 for
gjennomsnittleiligheten. Dette utgjør en økning av husleia på ca L,3o/o.
Andelseierne ble løpende og detaljert orientert om dette i "Informasjon til
beboerne" av 28.11.2016 og i "Informasjon til beboerne" av 31.01 .20L7.
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Oppleqg for lading av el-kjøretøyer

Det er i 2OL7 etablert føringsveier for ladekabler fra egen måler i teknisk rom til
alle andelseiernes parkeringsplasser i garasjekjellerne. For 28 andelseiere er det
lagt kabler med 10A sikring fra egne målere til vanlige stikkontakter (Sjuko) på
parkeringsplassene. Når lader for el-bil blir installert vil det samtidig bli byttet til
164 sikring. Vilkår og bestillingsrutiner for etablering av lader for el-bil er
publisert på borettslagets hjemmeside.

Hiemmeside

3. oktober lanserte borettslaget sin egen hjemmeside med nettadressen
hsrb.no. Ved årsskiftet hadde hjemmesiden 209 unike brukere hvorav 150
brukere hadde besøkt siden mer enn 1 gang. Til sammen har det ved årsskiftet
vært 757 besøk på hiemmesiden.
Hjemmesiden fungerer som beboernes arkiv for ny og tidligere formidlet
informasjon av varig interesse. Utover dette formidler hjemmesiden aktuelle
kortfattede nyheter.

Felleslokale og qjesteleiliqhet

I2017 har borettslagets felleslokale vært utleid til andelseiere for til sammen 17
private arrangementer. I samme periode har gjesteleiligheten hatt 51
gjestedøgn. Dette er utleie som leietakerne betaler for.
For bestillinger foretatt etter 31. desember 2OL7 er leieprisen økt slik:
For felleslokalet er leieprisen økt fra kr 500,- til kr 800,-.
For gjesteleiligheten er leieprisen økt fra kr 20O,- til kr 400,-

Av andre saker kan nevnes:

- Tilstandsvurdering av bygningsmassen:

Det er svært urovekkende at borettslaget, mer enn 4 år etter innflytting i

byggetrinn 1 og 3 år i byggetrinn 2, fremdeles har betydelige problemer
med nye lekkasjer og utbedring av tidligere reklamerte lekkasjer.

Selv om borettslagets bygninger er forholdsvis nye står det klart at
omfattende og kostbart vedlikehold allerede er påkrevd, særlig gjelder
dette bygningenes ovedlatebehandling. Med virkning fra 1. januar 2OL7
avsetter borettslaget øremerkede midler for finansiering av større
vedlikeholdsprosjekter, For å få mest og best vedlikehold ut av hver krone,
har styret nå sondert mulighetene (vilkår og priser) for å engasjere
profesjonell hjelp med utarbeidelse av en rullerende vedlikeholdsplan

- Aktivitetskomiteen - trivsel i borettslaget

I tillegg til inntektsgivende utleie som nevnt ovenfor arrangerer
Aktivitetskomiteen sine arrangementer i felleslokalet.
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I den anledning skal alle borettslagets utmerkede "hjemmebakere" ha ros
og takk for at det, i tillegg til aktivitetskomiteens kulinariske gleder, aldri
mangler velsmakende kaker til kaffen på aktivitetskomiteens
arrangementer i felleslokalet,

Ros og takk skal også borettslagets faste trubadur og visesanger ha.
Trygve Wasa heter han. Han er ikke vanskelig å be, han underholder med
viser og ballader der han med kjent stoff får forsamlingen med på allsang,
det hele akkompagnert med kyndig håndtering av gitaren.

For L20L7 kan disse arrangementene nevnes:

- B. mai - Vårsamling med foredrag holdt av ledere for kommunens
hjemmesykepleie og tjenestekontor, etterfulgt av underholdning,
kaffe, nystekte vafler og medbragt bakverk.

- 22. juni - Sommerfest med utendørs varme pølser fra grill og gryte,
og innendørs seryering av kaffe og selvbetjening fra fristende
kakebord.

- L2. oktober - Pub-kveld: Dette var et populært arrangement for
beboere som ønsket å pleie den gode samtale og bli bedre kjent
med hverandre over et glass - som kunne inneholde mineralvann,
Munkholm, pils eller vin, - uten å bli avbrutt av underholdnings-
innslag.

- 28. november - "Stikk innom" sangaften med tema Lillebjørn
Nilsen: En rendyrket hyggeaften med sang og musikk der det
musikalske ble ivaretatt av Trygve Wasa og det kulinariske av
"hjemmebakerne" med et rikholdig utvalg.

- 2. desember - "Vi synger julen inn". Utendørs tenning av julegran
og gang rundt juletreet til allsang med kjente og kjære julesanger.
Innendørs servering av varm gløgg og pepperkaker samt hyggelig
samvær som bidro til god julestemning for de mange fremmøtte.

Ellers er felleslokale i jevnlig bruk som eksempelvis

Møtelokale for borettslagets og DES-klubbens ulike møter
felles TV-stue med storskjerm for ukentlig annonserte kvalitetsfilmer
og attraktive fotballkamper
dataopplæring for nybegynnere og litt øvede der Sigurd Lølands
barnebarn - Steffen - skal ha stor takk for at han lærer bestefarens
naboer å utnytte datamaskinens mange muligheter.
samlings- og sosialt møtested for "Gågruppa".

Gågruppa - trivsel i borettslaget

Gågruppa møtes ved terrassen til felleslokalet hver tirsdag kl.
tur. Den første tirsdagen i måneden stikker gruppa som regel
Kjøkken for å ta en kopp kaffe og gjerne noe å bite i.

11.30 for å gå
innom Kokkens
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Andre tirsdager tar deltakerne med seg kaffe og mat hjemmefra til
felleslokalet eller fellesterrassen, avhengig av årstid og vær. Når felleslokalet
er opptatt hender det at gruppa inviteres hjem til en av deltakerne, eller at
gruppa tar kaffen i en av borettslagets foajeer.

Selv om det gås ukentlige turer praktisk talt hele året på all slags føre og i all
slags vær, er det klart at gruppa må gjøre noe mer enn å gå tur når vi vet at
gruppa hadde 53 samlin ger i 2O77. Det kan variere litt fra år til år, men dette
er hva gruppa i tillegg gjorde i 20L7:

- Tirsdag 16.08: Kjempefin tur med buss og Uåt tit Bygdøy med
omvisning på på Oscarshall slott med etterfølgende lunsj på
restaurant Lanternen,

- Tirsdag 05.t2: Hyggelig Julebord med rekordoppslutning på Kokkens
Kjøkken.

- Fredag L5.12: Stemningsfylt og vakker julekonsert i en fullsatt
Skedsmo kirke med Reidun Sæther, Gaute Ormestad og Cristian
Ingebrigtsen, pluss 2 musikere fra <<Beat for beat». Virkelig en stor
opplevelse.

- Bomiljø - reguleringsplan - trafikkforhold

Felt A7 er området mellom Marta Korsets vei 4 og Kirkeveien der BORI
Utbygging har kjøpt tomt av Skedsmo kommune med avtale om bygging
av et nittitalls eldreboliger for medlemmer i Seniorsaken. Kjøreatkomst til
felles garasjeanlegg for boligbebyggelsen skal skje direkte fra Marta
Korsets vei. (dvs i forlengelsen av dagens Marta Korsets vei)

Etter at Skedsmo kommune har gitt rammetillatelse som betyr at BORI
Utbygging kan stafte byggearbeidet med Husebyhagen, som er
prosjektnavnet på Seniorsakens 92 leiligheter på Husebyjordet/felt A7, er
det klart at Huseby Senior Residens BRL er blitt hørt på sin anmodning om
å slippe anleggstrafikk naert inn til vår bygningsmasse. Anleggsveien vil få
inn/ utkjøring direkte til Kirkeveien.

Salget av leilighetene startet 25. januar 2018. Antatt byggestart er satt til
høsten 2018.

Styret er ikke i noen rettslig tvist som kan medføre Økonomisk ansvar for
borettslaget.

5. REGNSKAPET FOR 2017

Regnskapet for 2017 viser et positivt driftsresultat uten IN-innbetalinger og
utgjør kr L.7L9.367,- og et positivt årsresultat som utgjør kr 78.75L,-.

Disponible midler, det vil si likviditet til disposisjon etter avdrag/låneopptak,
utgjorde pr 31.L2.2017 kr L 248.592.
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Styret foreslår at årsresultatet tillegges opptjent egenkapital.

For øvrig vises til de enkelte tallene i resultatet og balansen og d€
regnskapsoversikter som fremkommer under noter til regnskapet,

Posten Omklassifisering egenkapital IN er en korreksjonspost i forbindelse med
endring fra Egenkapitalmeteden tii Gjeldsmetoden. Dette er altså ingen reell
kostnad, men en nødvendig kostnadsføring for å klassifisere restansvaret fra
egenkapital til gjeld.

Det er godt samsvar mellom regnskap og budsjett. Avvikene skyldes i

hovedsak:

n Høyere kostnader på arin og vedlikehold
I denne posten inngår etableringen av infrastruktur i garasjene for
framføring av ladekabler i størrelsesorden 150.000. Dette er penger
borettslaget får igjen fra andelseiere etter hvert som ladere for el-bil blir' tatt i bruk. I2AL7 har 28 andelseiere betalt størrelsesorden kr.6CI.000,-
§om er ført som inntekt i regnskapet.
I tillegg oppveier reduserte kostnader på posten andre kostnader langt på
vei kostnadsøkningen på posten drift og vedlikehold

r Eiendomsskatt som kam 1 år tidligere enn forventet, og som derfor ikke
var budsjettert

. Rentekostnadene avviker fra budsjett, men dette oppveies av at
innkrevingen er justert tilsvarende og avvik på rentene får dermed ikke
innvirkning på årsresultatet.

Årsregnskapet gir en rettvisende oversikt over lagets økonomiske stilling pr
31,.L2.2AL7 og for resultatet og kontantstrømmene i regnskapsåret som er i

overensstemmelse med regnskapsiovens bestemmelser og god regnskapsskikk.

I samsvar med regnskapslovens § 3*3 bekreftes det at forutsetningen om
fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelse av regnskapet.

SkedsmokorseL, tirsdag 20. februar 2018

§tyret i Huseby §enior Residens Borettslag
?' ,1 ,d

'.-r*;:"/ i i;rt i J,.t"' .r;"v y:{ 'ff * t { i't {, '

* Arild Arildset
styreleder

Eva Michelsen
slyremedlem

Harald Pedersen
styremedlem

i
'--,r''i''L;' q l:'ii*

Turid Westin
s§remedlem

Einar PerV

*1 .rOr, {/fÅ



PF{OT'OKOtL

fra ordirrær geneialforsamiing i Huseby, Senior Resiclens BRL, arrlroldt den 2'1 . nrars 2C1E

Møtet ble åpnet av. Arild Arildset

Fra forretningsfører EORI inøtte: lrene l-iolnren Vangen

Den oppsatte sal<sliste ble referert

SAK X KONSTITUERIIJG
A) !!qlq av møteleder

Valgt ble. lrene Holnren Vangen

B) Opptak av naljrefpdgglgjse

Tilstede fi-a andelseierne: 49 sternmeberettigede, 1 fullrnakt
tota!t: 50 andelseiere.

C) y{g_ey_ækreiry_qg_2_ef C elqe r erejlå_u n d ert9.qle_pJoto.Ko I len.

lrene Holmerr Vangen ble valgt til sekretær,

Kirsti Mork og Per Grønlie

til å unclersl.;rive protokcllen.

D) §pgrsnrål om møtet er lo'.riiq kall_inn

Det ble fcreslått a gocil<jenne den måte generalforsamliirgen var innkalt
på og erklære denne foi'loviig satt.

Vedtak: Godkjent

SAI( 2 ÅRSNENETNING FOR 2Ci7
Styrets årsbei'etiringfor 2017 ble referert og foreslått godkjent.

Vedtak: Godkjent

sAK 3 ÅRSOppC-.!ØRET FOR 20f 7

A) Årslegisk.ap for 2017
Resultairegnskap og balanse ble referert og foresiått godkjent.

Vedtak: Godkjeni



B) Anvendelse__ay ars1q1ullelej

S§,ret foreslår at den delen av resultatet sonr gjelder innbetalt irrdividuelt anciel
fellesEjetd 1lN) overføres til ooptjent egenkapiial IN. Resten av resultatet
overføres opptjent egenkapital.

Vedtak: Godkjent

SAK 4 GODTG.]ØRELSE-I'IL §TYRET
Forslag: -stVret foreslår godtgjørelse til styret og Aktivitetskorniteen på til
Sammen kr. 128.000,- som styret foi"deler til styre- og komiteinedlemmsne
Etter eir erfarings- og skjønnsinessig vurdering av det enkelte styre- og
komitemedleirs ansrrar og arbeidsbyrde.
Forslaget gir en økning på kr. 25.000,- som styret har besluttet å disponere
slik:
Styreleders honorar økes med kr. 12..000,- til samrnen kr. 55.0C)0,-
Sekretaerens honorar øl<es med kr. 10.000,- til sanrrnen kr. 30.000,-
Kr. 30C0,- stilles tll styres <lrsposisjon.

Vedtak: Godkjent

SÅK 5 II.JNKOMNE SAKER

§Mels_lq19laql{jelqsldtpggl_t bcta-Xs I acr eis vedte kter

Forslagene krever 2/3-fleftall av oe arrgitte stemmene i generaliorsarnlingerr.

'i. Endring i vecltektenes pun[<t 2.2 "Ovenføring av ar'!Llel", avsr:itt c]
"Statistisk Sentralbyrås konsumpiisincieks" endres til "Stati.stisk Sentralbv"rås
byggekostnacisincieks for bc!ig blt,lik".

Bqqrygypise
Endriirgen er en a.jourførirrg av borettslagets veotekter etter at vedia:k med samrne
oi-dlyd ble gjori i DES-kluh,bens generalfcrsarniirrg 30. mai 2017. DEs-klitbben
vedtekter er styrerrde for b'orettslaget på Ceite punktet.

2. Endring i 3.2 "Cverlating arr bruk til andre", andre avsnitt, første -setning:
Setnrngen scm har denne c.,rdlyden i nåvaerende vedtekter'. "Med gctdkjenning fra
styret kan en andelseier overiate bruken av nele boligen til andre for inntil 6
måneder, dersorn....'i endrestil: lVled gocik;enning fra styret kan en andelseier
orierlarte bruken av hele boligen til andreforinntil 3 år, dersom .....

Beorurrnelse
Endrirrgen bi'inger vediel.rterr i sanrsvar rned boreitslagsiriverr scm uansett
representerer gjeldende rett.

Vedtak: Godkjent

3. Endrirag i 3.2 "Overlating arr hruk til andre", tredje siste avsnitt:
Avsnittet scrn har denne ordlyden i nåvaerende vedtekter'. "Godkjennirtg kan bare
nektes dersarn forhold hos den som bruken ønskes overlatt til gir saklig grunn til
def i endres til: Godkjenning kan bare nektes dersorn forhold hos den som bruken



Ønskes overlatt til gir saklig grunn til det, eller dersom vedkomrnende ikke fyller
kravene trl å være andelseier, jfr. § 2.3.

P-euqlrelse
tilleqgpl_'eller riersom vedl<omntenCe ikke fyller kravene til å vaye andelseier" er
allerede nedfelt i borettslagslovens § 5-6. ''Overlating av bruiken rned salrleg grunn".
Endringen er således bare en presisering av det soln uansett er gjeldende rett etter
lot en.

Vedtak: Godkjent

4. Eridningen i 5.3 "Disporiering av pankerlng;splassed'

4.tr. [:orslag til ny 4. setriinE; iførste avsnitt;
Atrdelseierne som har en hc-plass scrrr bruksrett til sin andei halr rett til å ha
stikkontakt eller iader tilknyttet egen el-rnåler på den parl<erirrgspiassen han/hun iil
enhver tid er henvist til å bruke.

Begrunnelse
Alt annet ville vært urimeiig.

Vedtak: Godkjent

4.2. Forslag til endring i 3. a.rsnitt (btin 4. avsilitt i ny vedtekti:
Siste setning som lyder slik: "En grtlnn kan rnære at el-biler må anvises p/ass i/er oef
er lagt tii :'ette for ladiitE", utgår.

Begnrnnelse
Bestemrnelsen er uaktuell fordi ciet nå er lagt ti! r'ette for lading på alle
parkeringsplasser.

Vecltak: Gocikjent

,4.3. Forslag til nytt 3. avsnitt:
l(ostnaCerforbunciet ined flytting og tilbakeføring av eventuell stikkontakt ogleller
lacier for el-l<jøretøyer skal dekkes av den som midlerticjig låner en hc-plass.
Be-g,unnelsq
Andelseiere som ved kjøp av brul<srett til leilighet sorn er tildelt HC-parkerirrgspiass,
må ha den samnre rett som øvrige andelseiele til å etablere stikkontakt eller lader'
på egen e!-rnåler. For at andelseiererr skal ha denne retten, må han ha rett til å få
flyttet eller etableft sin lacjekontakt/lader på Cen parkeringspiassen han til enhver tici

er henvist tii etter bestemr,:elsene i purnkt 5.3 første avsnitt.
Det er åpenbaft urimelig at andelseier soryl tilfeldigvis er tildel l-1C-plass skal bære
kostnadene som er fortlundet rned å flytte sitt ladea:'rangement fram og tilbake
mellom sin tildelte HC-plass og andre parkeringsplasser som andelseieren må flytte
tir

Det er et vanlig og akseptert prinsipp at kostnader skal baeres av den som
forårsaker kostnaoen.
I dette tiifeller er det cjerr som krever HC-piassen som forårsaker kcstnaden og sorx
derfor også bør hære kostnaden.

Vecltal<: Goclkjent

4.4. Fonslag titr mytt siste avsnltt:
Andelseiere kan ikke fc-rrsta interne irytter av sine tildelte parkeringsplasser uten



styrets skriftlige godkjennirrg,
Pegru!_qej§e:.
Ved kjøp arr andel cg bruksrett til leilighet, blir andelseieren tildelt en bestemt
parkeringsplass.
Borettslaget ved styret og DES-klubbens advol<at og forretr;ingsfører som står for
salget av andeier og tilhørende bruksretter, vet og sKal vite hvilke leiligheter cg
parkeringsplasser sorn er tildelt det enkelte andelsnummer. Det er der-for viktig at
anCelseierne ikke bytter parkeringsplasser seg imeliom utenfor borettsiagets
kontroll.

Vedtak: Godkjent

5. Forslag til nytt punkt 5.21 med lølgende ordiyd: Bestlllinqsnutimen og v6!kån
for etablering av ladepunkt for el-kjøretøy

Teknisk rom, kabelbaner og garasjekjelierne hører til fellesområdet. lrrgen
andelseier har lov eller rett til sel'y eller ired irrnleid firma å utføre arbeicl på
feliesområdet.
Bestiiiing av iadepunkt for el-kjøretøV skal gå til boreitslagets styre som vil innhente
pristilbud på den Ønskede ler,,ei'ansen.
For levering av laclepu.kter til parl<erings;plassene vii styret a'u llensyn tit sikkerheten
i garasjene praktisere de strengeste anbefal!ngene fra Dl'ektoi'atet for
sainfunnssikkerhet og beredskap ()SB).

B-eqzuruel-se
De foresiåtte bestemmelsene i punkt 5.4 krever ikke i seg selv 2/3-dels flerlall i

generalforsanrling.
Fordifoi'målet med disse bestenrmelsen er å opprettholde et høyesi muiig
silikerhetsnirrå i garasjene, finner iikeirel styret det formålstjeniig å vectektsfeste
bestenrmelsene.

\/eCtak: Goril<ient

6. !:orslaE til nytt pur.lkt 5.5 rned følgen,Ce ordlyd: Videoovervåkirig av
ganasjepr-'rrtene

Borettslag ets 2 g arasjeporter er vicleoove rv§ p"1.

(vedtatt enstentmig i separate beboermøterfor HSRB 1 og HSRB 2 den 5. ol<tcber
201 6)

Beciiunnelse.:
Det er en helt grunnleggende og avgjørelrde forutsetrring at foi'slag om
videocveivåkning i botettslag skal hai- stor oppslutning blant andelseierne.
Datatilsynet arrser at 2i3-dels flertall i beboermøte eller generalforsamlirtg er
nødvendig.
['Jår styret finner det hensikismessig å vedteldsfeste at borettslagets garasjepoder
er videoovervål<et, er Cet merknaden i parrantes sorn er det viktige. Derr
dokurnenterer at andelseierne enstemmig har vedtatt videoovervål<ing av respektive
garasjepoder.

Vedtak. Godkjent

7. Forslag til ny 3. setnirrE i punkt'1.2første avsnitt:
For en andel med delt eierskap kan det bare bli avgitt en (1)stemme.



Eggr,rulelse
Llette er en bestemmelse som er nedfelt i borettslagslovens § 7-10. "Røvsterett.
lJabilitet" der det heter at "For ein anciel nted fleire eigarar kan det berre bli gitt ei
rmtt<f tl

Styret finner det hensiktsmessig at besternmelsen tas nred i borettslagets vedtekter

Vedtak: Gcdkjent

8. Enclring i punkt 7"7 "FÅøteledelse, flertallskrav og protokotr["
Forslag ti! nytt 3. avsnitt som lyder slik:
Endrirrg av vedtektene krever to tredjedels flertall av cie avgitte stemnrene.

Eegru!nalse
Dette er en bestemmelse som er nedfeit i hrorettslagslovens § 7-1 "Fleirtalskrav",
tredje avsnitt der det heter at: "Endring av v'ecitektene krev to tredjedelar av dei
røystene scm er gitt".
Styret finner det lrensiktsmessig at bestemmelsen tas med i borettslagets vedtekter.

Vedtal<: Godkjent

SAK6 VALG

A) Va|q_ay.Stytsflecien!CIer

Valgt ble: l{arald Pedersen ( 2 år)

TuridWestin (2år)

B),/alg_a111giAxedls6_niel

Valgt ble: Pei^ Egil Amble (utpekt av DES klubben for 1 år i 2018)

SvenAnderserr (1å0

C) Valq-av_velg_KgCIIe

Valgt ble: Sigurd L.øiand
-[rYgtTs Wasa
Eva Amble

Protokollen undertegnes av:

Møtet ble hevet kl '1835.

Irene Holmen Vangen /s/ lrene Holmen Vangen /s/
IViøtelecier valgt av gerreralforsarnlingen Sekretær valgt av generalforsamlinge:r

Kirsti Mork /s/ Per Grønlie /si
Protokollvltne valgt av generalforsantlingen Protol<ollvitne valgt av generalforsamlingen


