
 

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling  
 

Ekstraordinær generalforsamling i Vetlandsveien Borettslag avholdes 
tirsdag 13.november 2012 kl. 18.00 i Oppsal Samfunnshus (Rom 206) 

 
TIL BEHANDLING FORELIGGER: 
 
1. KONSTITUERING 

A) Valg av møteleder 
B) Opptak av navnefortegnelse 
C) Valg av referent og to personer til å underskrive protokollen 
D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 

 
2.        FORSLAG  
           Salg av tomteparsell til OBOS Forretningsbygg 
 
Etter en lengre saksbehandlingstid i Plan-og bygningsetaten og Byrådsavdelingen er oppsal 
senter blitt pålagt å finne en god løsning for en 4-avdelings barnehage i nærheten av de 125 
planlagte boligene rundt senteret. OFB ønsker å legge til rette for en konvertering av dagens 
kontorbygg til barnehage i 1.og 2.etg. En 4-avdelings barnehage med ca. 45 barn krever ca. 
25 m2 uteareal pr. barn som blir totalt ca. 1200 m2. 
For å få til en god kobling mellom barnehage og utearealene er det å lage en gangforbindelse i 
to plan direkte mellom ute – og innearealet. 
 
Dagens gangsti nordfra justeres mot øst, ca. 6-7 meter inn på deler av Vetlandsveien 
borettslags eiendom som ikke brukes i dag. 
 
Styret ber med dette om godkjennelse til at OFB erverver et parsell på 57 m2 
(jfr. vedlagte kartskisse) 
 
OFB vil i forbindelse med utbygging av senteret legge om eksisterende tursti inn på parsellen 
som erverves. OFB vil ved opparbeidelsen lage en skråning eller mur mellom turstien 
og borettslagets eiendom. Gjerdet som står øverst på skråningen vil bli stående.OFB besørger 
alle kostnader ved opparbeidelse av turstien og skråning mot borettslagets gjerde. 
 

 
Oslo, 5.november 2012 

I styret for  Vetlandsveien Borettslag 
 

Manfred Larsen /s/ /s/ Erik Walberg /s/      Anne Wenche Korrell /s/ 
  

Stig Olaussen  /s/ Asgeir Thorstensen /s/ 
 

 
Alle andelseiere har rett til å være med i generalforsamlingen med forslag-, tale og 
stemmerett. Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens 
husstand har rett til å være tilstede og til å uttale seg. Styremedlemmer, forretningsfører og 
leier av bolig i borettslaget har rett til å være til stede i generalforsamlingen og til å uttale seg. 
En andelseier kan møte med fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn én andelseier, 
men der flere eier en andel sammen, kan de ha samme fullmektig. En fullmakt kan trekkes 
tilbake når som helst.  En andelseier kan ta med en rådgiver til generalforsamlingen. 
Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det. 
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REGISTRERINGSBLANKETT 
ved ekstraordinær generalforsamling 

 
Fyll ut og lever hele blanketten ved inngangen til møtelokalet. 

 

BRUK BLOKKBOKSTAVER 

Eierens navn : 
          

 

 
Eierens adresse : 
 

 

 
Leilighetsnummer: 
 

 
Alle andelseiere har rett til å være med i generalforsamlingen med forslag-, tale og 
stemmerett. Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens 
husstand har rett til å være tilstede og til å uttale seg. Styremedlemmer, forretningsfører og 
leier av bolig i borettslaget har rett til å være til stede i generalforsamlingen og til å uttale seg. 
En andelseier kan møte med fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn én andelseier, 
men der flere eier en andel sammen, kan de ha samme fullmektig. En fullmakt kan trekkes 
tilbake når som helst.  En andelseier kan ta med en rådgiver til generalforsamlingen. 
Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det. 
 
Dersom De benytter Dem av denne retten,  
må  både ovenstående registreringsdel og nedenstående fullmakt fylles ut : 
 

FULLMAKT 
 
Eier av boligen gir herved fullmakt til : 
 

 
Fullmektigens navn : 
 

 
å møte i ekstraordinær generalforsamling i  
 

 
Vetlandsveien Borettslag – tirsdag 13.november 2012 
 

 
Eierens underskrift og dato: 
 
……………………………………………………..   …………………………… 
                    (Eiers underskrift)     (Dato) 
 


