
 

 

Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i Fossheim Borettslag  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------

Møtedato:  20. mars 2014 

Møtetidspunkt:  18.00 

Møtested:  Salemkirken, Sannergt 12 

Til stede:  54 andelseiere, 19 representert ved fullmakt, totalt 73 stemmeberettigede. 

Forretningsfører ble representert ved Anne-Lise Jenseth Johansen. 

Møtet ble åpnet av styrets leder  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------- 

1 Konstituering 

A  Valg av møteleder 

Som møteleder ble Ole Jacob Parelius foreslått. 

Vedtak: Valgt 

 

B Opptak av navnefortegnelse 

Det ble foreslått å anse de innleverte registreringsblankettene (og eventuelt fullmakter) som bevis 

for at vedkommende eier er til stede. 

Vedtak: Godkjent 

 

C Valg av referent og møtedeltaker(e) til å underskrive protokollen 

Som referent ble Anne-Lise Jenseth Johansen foreslått, og til å signere protokollen  

ble Terje Fjeldsgård Andersen foreslått. 

Vedtak: Valgt 

 

D Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 

Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for 

lovlig satt. 

Vedtak: Møtet lovlig satt 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------- 

2 Rehabilitering  

Forslag til behandling  

Bakgrunnen til dette prosjektet startet høsten 2008, hvor en større utbedring for hele blokka ble 

foreslått for beboerne av Fossheim borettslag. Dette prosjektet omfattet ny fasade og nye 

balkonger, takterrasse, nytt tak og inngangsparti i 6. etg., nytt ventilasjonssystem for korridorene, 

oppgradert utomhusanlegg, nytt søppelskur og brannteknisk oppgradering. Dette var budsjettert 

til 61,6 mill men ble nedstemt under ekstraordinær generalforsamling. Så kom ett nytt forenklet 

forslag i 2012 hvor det ble bestemt at vi skulle gå videre med en fasade-rehabilitering som 

innebar og male fasaden og en enklere mekanisk reparasjon på balkongene, dette viste seg at 

det ikke var gjennomførbart, så i tiden etter har vi jobbet med alternative løsninger.  

Styret har gjennom de siste 18 mnd, arbeidet med og få frem ett tilbud til beboerne i Fossheim 

borettslag som vil tilfredsstille dagens behov. Vi har samarbeidet med Haga Berg, Enerhaugen 

Arkitekter samt Obos Prosjekt. Vi har nå kommet frem til et forslag som vi ønsker og presentere 

for beboerne. Det byr på mange tekniske utfordringer og bo i Norges høyeste boligblokk, spesielt 

i en som var ferdigstilt i 1966. Dette innebærer at mange valg og alternativer blir tatt for oss, 

enten det går på hva slags fasade materialer vi kan benytte oss av, hvor høyt gelender må være, 

hvor store balkongene kan være, og alt dette må i tillegg være bygd slik det tilfredsstiller dagens 

sikkerhetsforskrifter innen brann, og statikk, hvor kravene bare blir strengere for hvert år som går. 

Så det vi presenterer for dere er ett prosjekt som tilfredsstiller samtlige av disse kravene, samtidig 

som vi hele tiden har hatt ett fokus på kostnader, slik at borettslaget skal kunne stå bedre rustet til 

og møte nye utfordringer og vedlikehold som fremtiden vil bringe.  

  



 

 

Prosjektet 

 Rivning av eksiterende fasadeplater, 

 Fjerning av balkonger(som stikker utenfor dagens fasade) 

 Reparasjon av gjenværende balkongplater og brannbalkonger. 

 Forenklet mekanisk reparasjon av brannbalkonger 

 Nye gelender på brannbalkonger 

 Skraping og maling av vinduer og terrassedører. 

 Nye Balkonger 240 cm bredde og 150 cm dybde. 

 Nye sluk inklusive nedløp. 

 Etterisolering av hele fasaden med 10 cm Ventec luftet kledning komplett ferdig 

pusset. 

 Etterisolering av inntrukne vegger i balkonger 

 Etterisolering av Smyg. 

Prosjektets varighet er ventet til 8 måneder med oppstart så snart som mulig. Ventet 

ferdigstillelse senhøsten 2014. 

Prosjektets kostnader er estimert til ca 40 000 000 Nok, mer nøyaktige tall vil bli presentert og 

forklart under den ekstra ordinære generalforsamlingen. 

Finansiering:  

Det tas opp lån på 45 millioner.  

(Det vil si at lån som ble tatt opp etter ekstraordinære generalforsamling 18. juni 2012 på 30 

millioner utvides til 45 millioner. Det er tatt ut 4,3 millioner for å dekke tilbakebetaling av 

balkongtillegg, vedtatt på samme ekstraordinære generalforsamling) 

Konsekvenser for felleskostnadene: 

Under forutsetninger at rehabiliteringen går som forventet og at borettslagets vanlige drift holder 

seg på dagens nivå, samt rentebilde ikke forandrer seg betraktelig, bør det ikke bli nødvendig å 

øke felleskostnadene fra dagens nivå for og gjennomføre prosjektet.  

 Forslaget krever 2/3 flertall  

STYRETS  INNSTILLING 

Styret stiller seg bak dette forslaget da borettslaget sårt trenger en oppgradering og det er kun ett 

tidsspørsmål før vi vil bli pålagt av Oslo Kommune og gjøre utbredelser, noe som fort vil kunne bli 

en hasteprosess som sannsynligvis vil bli mer kostbart. Vi føler også at dette er ett nøkternt 

prosjekt som tilfredsstiller borettslagets behov, samtidig som det ikke gjør at fremtidige prosjekter 

vil måtte nedprioriteres.  

FORSLAG TIL VEDTAK 

Borettslaget får fullmakt til å gjennomføre de planlagte forslag innenfor en ramme på inntil 45 

millioner 

Vedtak: Enstemmig vedtatt 

 

Forslag fra Widar Fossum 

Punktet om nye balkonger for 1. – 5. etasje tas ut av prosjektet. 

 

Vedtak: Forslaget falt mot en stemme 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Møtet ble hevet kl.: 19.45.  Protokollen signeres av 

 

Ole Jacob Parelius /s/     Anne-Lise Jenseth Johansen /s/ 

Møteleder      Referent 

 

Terje Fjeldsgård Andersen /s/ 

Protokollvitne       


