
 

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 

Ekstraordinær generalforsamling i Vetlandsveien Borettslag avholdes 
tirsdag 17. november 2015 kl. 18:00 i aulaen på Skøyenåsen Skole 

 
 

TIL BEHANDLING FORELIGGER: 
 
1. KONSTITUERING 

A) Valg av møteleder 
B) Godkjenning av de stemmeberettigede  
C) Valg av referent og minst en andelseier som protokollvitne 
D) Godkjenning av møteinnkallingen  

 
 
2. FORSLAG 

A) Utskiftning av vann- og avløpsrør, sluk og tilhørende utbedring av baderom, inklusive 
låneopptak 

A1) Omlegging til felles varmt forbruksvann  
B) Tillatelse til pant foran innskudd for banken ved låneopptak  
C) Kompensasjon til eiere som har modernisert bad i perioden etter innvendig rørrenovering 
D) Låneopptak ifm utskifting av vinduer og verandadører 

E) Fornyelse av avtale med Canal Digital 
 

 
 

 
Oslo 12.10.2015 

 
I styret for Vetlandsveien Borettslag 

 
 

Lillian Slaaen /s/                    Asgeir Torstensen /s/                  Thomas Andersen /s/ 
 
 
 

Olav Lærum /s/                     Marianne Molberg Merli /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. 
 
 
  



 
 
2. FORSLAG 
 
 

 
A) UTSKIFTING AV VANN- OG AVLØPSRØR, SLUK OG TILHØRENDE UTBEDRING AV 

BADEROM, INKLUSIVE LÅNEOPPTAK 
 

         Bakgrunnen for forslaget 
 

         Utover denne innkallingen viser styret til tidligere informasjonsmøte om saken. 

I 2008 ble avløpsrør og sluk renovert innvendig i 2008, men det ble ikke gjennomført tiltak på 
baderom eller vannrørene. Når dette prosjektet ble vedtatt på generalforsamlingen i 2008 ble 
det også fremmet et alternativt forslag om å skifte alle vannrørene, bytte avløpsrørene og å 
modernisere alle baderom i ett fellesprosjekt, men dette ble ikke vedtatt.    
 
Vannrørene er de originale fra 1954-56, dvs. at vannrørene nå er ca. 60 år gamle. 
Avløpsrørene ble renovert innvendig, og det ble satt inn klemringsanordning i sluket.   
 
Økende antall vannskader 
Det er under befaringer i forbindelse de pågående vurderingsarbeidene registrert fuktskader 
og vannlekkasjer fra utette baderom.  
 
I hovedsak dreier dette seg om dusjing direkte på gulv som ikke er beregnet for dette, dvs. at 
gulvet ikke er vanntett, samt utfordringer med at vann trekker ut i gulvet der det er etablert 
nyere membran og man har benyttet klemringsinnsatsen som ble montert i 2008. Vannet 
trenger gjennom både vinylfliser, keramiske fliser og betong i gulvet. Malingsavflassing i taket 
på badet skyldes som oftest at det har trengt vann igjennom fra badet i leiligheten over.  
 
Det er ikke teknisk mulig å gjøre gulvene på badene tette uten å skifte ut sluket og legge et tett 
belegg/ membran på gulvene. Dette arbeidet krever at deler av gulvet hogges opp. 

 
Alle rørene bør skiftes samtidig 
Avløpsrørene og slukene i borettslaget er av støpejern og er de originale rørene/slukene fra 
1956. Rørene/slukene ruster fra innsiden og vil over tid forandre struktur. Det dannes 
rustvorter / grafitt. Grafitt er porøst, det slipper gjennom vann og tåler ikke belastninger. Det 
innvendige forfallet er ofte ikke synlig fra utsiden. Støpejernet kan se helt ut, selv om det har 
skjedd store forandringer inne i rørene/slukene.  
 
I følge «Byggebransjens våtromsnorm» anbefales det at sluk uten original klemring alltid skiftes 
når våtrom rehabiliteres. Vannrør anbefales også skiftet ut dersom det er påvist synlige skader 
på rørene, eller når alder sier at det er fornuftig.Følgelig er det uforsvarlig å utføre omfattende 
arbeider på badene i borettslaget uten å skifte sluk og vannrør samtidig.  

Hvis rørene skal skiftes ut etter hvert som den enkelte beboeren selv ønsker å rehabilitere badet 
sitt, vil man få mange byggeperioder med avstengt vann og avløp, samt ulike løsninger og 
rørmaterialer. Dessuten vil de samlede kostnadene bli langt høyere enn hvis man skifter alle 
rørene på en gang. 

I følge «Byggebransjens våtromsnorm» bør avløpsrør som er eldre enn 40 år alltid skiftes når 
våtrom rehabiliteres. Antatt brukstid på avløpsrør anslås til 50 år. Vannrør (kaldtvann) av stive 
kobberrør har en antatt brukstid på ca. 50 år.  
Arbeidet er søknadspliktig til offentlig myndigheter (Plan- og bygningsetaten). 
 
Vårt borettslag har spesielle utfordringer i forhold til plassering av originale vann- og avløpsrør. 
Dvs. at når vi skal utføre utskiftningstiltak på vannrørene, så vil dette medføre betydelige 
bygningsmessige følgearbeider i egen leilighet og hos nabo.  
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Varme/varmt vann  
I 2012 ble det montert termostatventiler på alle radiatorer, lagt nye kjellerstrekk med 
innreguleringsventiler, alle varmeoppleggene ble innregulert og det ble bygd nye 
undersentraler til varmeanlegget. I forbindelse med dette arbeidet ble det avsatt avgreninger til 
nærvarmenettet i alle undersentralene. Avgreningene ble montert med tanke på en fremtidig 
ombygning til felles varmtvannsberedning i borettslaget.  
 
I dag er det beredere i hver enkelt leilighet. Det ble vurdert en utskifting av berederne i 
forbindelse med rehabiliteringen av kjellerstrekkene og undersentralene i 2012. Det ble da 
besluttet å avvente en eventuell utskifting av beredere eller ombygning til felles 
varmtvannsberedning. 
 
Vi hadde tidligere oppvarming med oljekjeler og el-kjeler. I september 2011 inngikk vi kontrakt 
med Hafslund varme om kjøp av fjernvarme. Denne fjernvarmeavtalen ble forhandlet frem 
som en felles avtale for de største borettslagene på Oppsal, som er tilknyttet Oppsal 
Vaktmestersentral, med bistand av OBOS Prosjekt AS. Avtalen innebærer en tilnærmet fast 
fjernvarmepris frem til 1. september 2020. Forutsatt et årlig varmforbruk på ca. 3 100 000 
kWh, ga den gode energiprisen en besparelse på ca. kr 500 000 i fjor.  
 
Hva bør gjøres? 
OBOS Prosjekt AS vurderer at vannrørene i borettslaget fremdeles har noe restlevetid. Det er 
vanskelig å anta konkret restlevetid, men det anbefales at rørene skiftes ut innen ca. 10 år og 
helst innen ca. 5 år. De mener videre at hvis borettslaget velger å avvente/utsette 
rehabiliteringen av sitt røranlegg og våtrom, vil vi måtte forvente økende grad av lekkasjer i 
årene som kommer, som følge av slitasje på vannrør og lekkasjer fra utette våtrom. 

 
Styret fremmer derfor forslag om gjennomføring av det mest omfattende tiltaket da dette har 
den fordelen at vi får nullstilt alt av vann- og avløpsrør og får alle badene iht. byggebransjens 
våtromsnorm (BVN) en gang for alle.    
 
Som informert om på beboermøtet er det i forprosjektet fra OBOS Prosjekt belyst 
delutskiftninger, hvor man f.eks. kun renoverer avløpsrørene innvendig og/eller skifter de 
vertikale vannrørene gjennom badene, men styret vurderer at det å gjennom disse tiltakene 
ikke kan forsvares i forhold til en kost/nytte-vurdering. Dersom forslaget til vedtak som nå 
fremmes av styret ikke vedtas gjennomført, vil styret måtte arbeide videre med disse 
alternativene.   
 
I samarbeid med styret har OBOS Prosjekt sett på mulige tiltak, som ble presentert på 
informasjonsmøtet. 
   
Kort fortalt er det tre tekniske mulige tiltak som kan gjennomføres:  
 

1. Skifte alt av vann og avløpsrør, sluk og nye bad 
2. Som 1, men i tillegg med omlegging til felles varmt tappevann (beredere fjernes – 

bedre vannskadesikkerhet og frigjøring av plass)     
3. Kun skifte vannrør/etablere ny føringsveier 

 
Bakgrunnen for at styret ønsker tilslutning til det mest omfattende tiltaket, er at disse tiltakene 
ivaretar følgende: 
 

 Får byttet alle vannrør  

 Får byttet alle avløpsrør 

 Får byttet alle sluk  

 Får vanntette bad i alle leiligheter  

 Får etablert vannsikring på kjøkken 
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 Får etablert sirkulasjonspumpe på varmt tappevann (kortere ventetid på varmt vann)  

 Det blir enklere for eiere å senere renovere overflater i eget bad uten å måtte 
gjennomføre tiltak hos nabo under, gjennomføre inngrep i etasjeskiller/brannskillet, slik 
man må i dag dersom man skal bygge bad iht. byggebransjens våtromsnorm. 

 Vi har erfart folk ikke ivaretar søknadsplikten som gjelder ved slukbytte når den 
enkelte historisk har pusset opp bad i egen regi. 

 
Det vil aldri inntreffe et tidspunkt i fremtiden hvor det passer for alle eiere like godt å 
gjennomføre et prosjekt som foreslått, dersom man skulle tenke at man kan gjennomføre dette 
senere. Man setter også potensielle kjøpere og nåværende eiere i en vanskelig stilling, siden 
man da i praksis ikke har mulighet til å modernisere badene iht. BVN og få skiftet det som 
ligger innstøpt i etasjeskillene. Det er kommet informasjon fra meglere om at potensielle 
kjøpere verdsetter at den sanitærtekniske infrastrukturen er nullstilt for alle når en vurder å 
kjøpe ny leilighet. (Dette er underordnet i forhold til styrets forslag, da styret først og fremst er 
opptatt av nåværende eiere og besørge vedlikehold av det som er felleskapet sitt 
vedlikeholdsansvar).        
 
Styret fremmer nå forslag om gjennomføring av tiltaket med å nullstille alt av vann- og 
avløpsrør, bytte sluk og utbedre baderom som en følge av dette – forslag 2 A (tiltak 1).     
Forslag 2 A kan vedtas med simpelt flertall da dette defineres som nødvendig vedlikehold.  
 
Videre skal det stemmes over forslag 2 A1, forutsatt positivt vedtak på forslag 2A. Dette tiltaket 
krever 2/3-dels flertall. Ved omlegging til felles varmtvann vil dette avregnes etter faktisk 
forbruk. Styret gjør generalforsamlingen oppmerksom på at styret skal få kvalitetssikret av 
OBOS Prosjekt AS at det er tilstrekkelig kapasitet i nærvarmenettet for omlegging før dette 
iverksettes.       
         

Tiltak 1      

Estimert låneopptak 60,5 mil. Rente 2,8 % Total kost. pr. leil. ca. kr 189 000 

Areal. Rom Periode Felleskostnader 
Økning 
% 

kr 
økning  

Ny 
felleskostnad 

50 2 Månedlig 2 840 20 568 3 408 

73 3 Månedlig 3 620 20 724 4 344 

81 4 Månedlig 3 824 20 765 4 589 

79 4 Månedlig 3 824 20 765 4 589 

40 1 Månedlig 2 498 20 500 2 998 

       

Tiltak 2      

Estimert låneopptak 66,2 mil. Rente 2,8 % Total kost. pr. leil. ca. kr 209 000 

Areal. Rom Periode Felleskostnader 
Økning 
% 

kr 
økning  

Ny 
felleskostnad 

50 2 Månedlig 2 840 22 625 3 465 

73 3 Månedlig 3 620 22 796 4 416 

81 4 Månedlig 3 824 22 841 4 665 

79 4 Månedlig 3 824 22 841 4 665 

40 1 Månedlig 2 498 22 550 3 048 

       

Tiltak 3     

Estimert låneopptak 20,2 mil. Rente 2,8 % Total kost. pr. leil. ca. kr 78.000 

Areal. Rom Periode Felleskostnader 
Økning 
% 

kr 
økning  

Ny 
felleskostnad 

50 2 Månedlig 2 840 7 199 3 039 

73 3 Månedlig 3 620 7 253 3 873 

81 4 Månedlig 3 824 7 268 4 092 

79 4 Månedlig 3 824 7 268 4 092 

40 1 Månedlig 2 498 7 175 2 673 
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Kostnadene inkluderer byggekostnad, prosjekt- og byggeledelse, prisstigning, 
finanskostnader, byggemeldingsgebyr, uforutsette forhold m.m. Eventuelle kostnader til 
byggherregaranti, forsikring, utvidet forvaltningsavtale og kopiering er også inkludert.  
 
Forslag A - Avløpsrør, sluk og vannrør, våtrom m.m. 

 Alle avløpsrør for kjøkken og bad skiftes fra kjellergulv, frem til ethvert utstyr t.o.m. lufting 
over tak i øverste boligetasje.  

 Alle rør for kaldt forbruksvann skiftes fra stoppekran i kjeller frem til hvert utstyr på kjøkken 
og bad.  

 Etablering av sirkulasjonspumpe på stigerørene (kortere ventetid på varmt tappevann) - ved 
vedtak om fellesvarme.  

 Alle bad får banemembran på gulv og smøremembran på alle vegger 

 I alle bad legges det nye overflater på gulv og vegger 

 Alt av utstyr og innredning på bad blir de- og remontert så langt dette lar seg gjøre. 

 Det etableres elektrisk gulvvarme i badene  

 Det etableres ny elektrisk kurs til bad 

 Kjøkkeninnredninger de- og remonteres i nødvendig omfang 

 Vegghengt toalett og innebygget cisterne.  

 Nye blandebatterier 

 Fordelerskap  

 Lekkasjesikring etableres på kjøkken (følere og magnetventiler) 

 M.m. 
 

 
A) UTSKIFTNING AV VANN- OG AVLØPSRØR, SLUK OG TILHØRENDE UTBEDRING AV 

BADEROM, INKLUSIVE LÅNEOPPTAK 
 

FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Generalforsamlingen gir sin tilslutning til å gjennomføre forslag 2A. Styret gis fullmakt 
til å gjennomføre nødvendig låneopptak.   
 

Styret i Vetlandsveien Borettslag gis fullmakt til å gjennomføre grunnpakken med 
utskifting av vann- og avløpsrør, samt totalrehabilitering av våtrom som følge av 
utskifting av rør. 
 
Fullmakten forutsetter at arbeidene gjennomføres innenfor en total prosjektkostnad   
inntil 68 millioner.  
 
Styret gis fullmakt til å oppta alle nødvendige lån innenfor rammen for valgt 
alternativ. 
 
Saksbehandlingens merknad 
Det legges til grunn simpelt flertall av de avgitte stemmer. 
 
 
A1) OMLEGGING TIL FELLES VARMT FORBRUKSVANN 
  

FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Styret i Vetlandsveien Borettslag gis fullmakt til å legge om til felles varmt 
tappevann som tillegg til grunnpakken med utskifting av vann- og avløpsrør samt 
totalrehabilitering av våtrom som følge av utskifting av rør.   
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Fullmakten forutsetter at arbeidene gjennomføres innenfor total prosjektkostnad på 
inntil 9 mil. (Total prosjektkostnad for tiltak A+A1 er 77 mil.). 
 
Styret gis fullmakt til å oppta alle nødvendige lån innenfor rammen for valgt 
alternativ. 
 
Saksbehandlingens merknad 
Det legges kvalifisert flertall til grunn, 2/3-flertall av de avgitte stemmer. 
 
  

B) TILLATELSE TIL PANT FORAN INNSKUDD FOR BANKEN VED LÅNEOPPTAK  
 

Når man må ta opp lån av slik størrelse som er nødvendig for disse prosjektene, finnes 
det en mulighet for at finansinstitusjonen/banken ønsker pant foran innskuddene til 
borettslaget. Dette betyr at banken i utgangspunktet har krav på sine penger først dersom 
borettslaget skulle gå konkurs. Borettslaget har en ordning om garantert betaling av 
felleskostnadene gjennom OBOS. Det vil si at borettslaget får inn alle felleskostnadene 
selv om noen andelseiere ikke betaler sine felleskostnader. Sannsynligheten for at 
borettslaget går konkurs er dermed meget lav. Ved stort låneopptak kan likevel banken 
kreve pant foran innskudd for å godkjenne låneutbetaling. Det er først når vi søker om lån 
at borettslaget får vite om finansinstitusjonen/banken vil ønske å ha slik pant for lånet.  
 
FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Dersom långiver krever at finansiering av tiltakene sikres med pant i borettslagets 

eiendommer med prioritet foran innskuddene, gir generalforsamlingen styret fullmakt 
til dette.  
 

Saksbehandlingens merknad: det legges 2/3 flertall av de avgitte stemmer til grunn,jf. 
borettslagsloven §8.9, første ledd punkt 4.    
 

 

C) KOMPENSASJON TIL EIERE SOM HAR MODERNISERT BADEROM SIDEN INNVENDIG 
RØRRENOVERING i 2008  
 
Formålet er å kompensere de som har gjennomført helhetlige oppgraderinger av 
baderom, men som har bad som ikke spares i fellesprosjektet. Styret gis fullmakt til 
utbetale en sum på inntil kr 80 000 for nyere bad som rives. Prosjektleder og byggeleder 
vil gjøre en skjønnsmessig vurdering av kvalitet på utført arbeid. Det trekkes fra 
aldersfradrag på kr 5 000 pr. år. Eiere må kunne fremlegge dokumentasjon på at arbeidet 
er fagmessig utført, samt dokumentere at det er betalt for arbeidet med fremvisning av 
kvitteringer m.m. Kompensasjon utbetales når prosjektet er avsluttet. 
 
Kostnaden ved dette er ikke medtatt i kostnadsestimatet for prosjektgjennomføring. 
Dersom man legger til grunn 30 bad gir det eks. en merkostnad på ca. kr 2,4 mil.     
 
Sparebad omfattes ikke av ordningen. Dersom man kan spare bad helt eller delvis 
utbetales den reelle besparelsen borettslaget har i kontrakten med entreprenøren i disse 
leilighetene til eier.    
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FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å utbetale økonomisk kompensasjon 
basert på en faglig, teknisk og skjønnsmessig vurdering til eiere av bad som er 
modernisert etter vedtaket om innvendig rørrenovering i 2008.    
 
Saksbehandlingens merknad 
Det legges 2/3 flertall av de avgitte stemmer til grunn.  

 
 

D) LÅNEOPPTAK IFM UTSKIFTING AV VINDUER OG VERANDADØRER 
Styret har engasjert OBOS Prosjekt i å innhente anbud på utskifting av vinduer og 
verandadører. Dette arbeidet er ikke ferdig, men styret har et lite håp om at kostnad 
kommer på ca. kr 15 mil. (NB! Dette er kun et meget forsiktig estimat!). Vi håper å komme 
i gang med arbeidene over nyttår og sluttføre utskifting innen sommeren 2016. En del av 
kostnaden kan vi finansiere ved hjelp av egne oppsparte disponible midler (ca. kr 7 mil. pr. 
31.08.2015), men det vil være nødvendig å låne resterende.  
 
FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Styret gis fullmakt til å ta opp nødvendig lån til finansiering av utskifting av vinduer 
og verandadører, med en låneramme på inntil kr 15. mil., etter at anbudsrunden er 
avsluttet.  
 
Saksbehandlingens merknad 
Det legges til grunn alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Lånet vil sannsynligvis ses 
under ett sammen med lån for rehabilitering av rør og våtrom, og en eventuell 
pantefravikelse vedtas i forslag B. 
 

E) FORNYELSE AV AVTALE MED CANAL DIGITAL 
 
Styret har vært i dialog med Canal digital vedr. ny langsiktig avtale, som inkluderer både 
kabel-tv og bredbånd.  
 

Slik er dagens avtale 

Pr. dags dato betaler vi 296 kr pr. mnd/boenhet uten Internett. Beboer må selv betale en 

oppkoblingsavgift for å få Internett. 

- 30 eiere i borettslaget har kjøpt den nye T-WE box 

- Det er 9 eiere som har kjøpt en vanlig dekoder-box for å kunne ha flere tv’er i 

leiligheten.  

- Alle kan bestille seg kortleser (CAM)på «Mine sider» hos Canal Digital ute å betale noe 

for den. Ordinær pris på denne er kr 490. 

- 55 % av borettslagets eiere bruker i dag Canal Digital sitt nett bredbåndsnett.  

 

Canal Digital har gitt oss følgende tilbud: 
 

1) Komplett 5 

 

Dette inkluderer: 

Ny dekoder T-WE box (alle T-We tjenestene Start forfra) +ruter + trådløs ruter som en 

èngangsleveranse ( verdi kr 990 ). 
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Ved inngåelse av 3-års avtale koster dette kr 249 pr. mnd/boenhet med Internett 5 Mbps. 

Ved inngåelse av 5-års avtale koster dette kr 209 pr. mnd/boenhet med Internett 5 Mbps. 

 

Besparelse sett i forhold til dagens avtale: 

- Kr 218 832 pr. år ved inngåelse av 3-års avtale.  

- Kr 358 512 pr. år ved inngåelse av 5-års avtale.  

 

2) Komplett 25 

 

Ved inngåelse av 3-års avtale koster dette kr 349 pr. mnd/boenhet med Internett 25 Mbps. 

Ved inngåelse av 5-års avtale koster dette kr 299 pr. mnd/boenhet med Internett 25Mbps. 

 

Vi vil med andre ord ikke spare noe på dette i forhold til dagens avtale, men inngåelse av 5-års 

avtale vil gi omtrent samme prisen vi har i dag.  

  

Hvis den enkelte ønsker Bredbånd 50, kan hver enkelt oppgradere seg til dette for kr 99 pr. 

mnd. (totalt kr 398 pr. mnd.). 

Hvis den enkelte ønsker Bredbånd 100, kan hver enkelt oppgradere seg til dette for kr 199 pr. 

mnd. (totalt kr 498 pr. mnd.). 

 

FORSLAG TIL VEDTAK 

 

Styret gis fullmakt til å inngå 5-års avtale Komplett 5 med Canal Digital. Dette vil gi 

borettslaget en besparelse på kr 358 512 pr. år i de 5 årene avtalen gjelder. 

 

Saksbehandlingens merknad 

Det legges til grunn alminnelig flertall av de avgitte stemmer.  

  

  

 

 
             

  



9 

 

 

Registreringsblankett 
ved ekstraordinær generalforsamling i 

Vetlandsveien Borettslag 
 
Fyll ut med blokkbokstaver og lever blanketten ved inngangen til møtelokalet. 

 

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 du benytter deg av fullmaktsretten, må både ovenstående registreringsdel og 
nedenstående fullmakt fylles ut:  
 

FULLMAKT 

 
Eier av gir herved fullmakt til : 
 

 
Fullmektigens navn : 
 

 
å møte i ekstraordinær generalforsamling i Vetlandsveien Borettslag 
 
 
 
……………………………………………………..   …………………………… 

Eiers signatur      (Dato) 
 


