
INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 
 

Ekstraordinær generalforsamling i Vetlandsveien Borettslag avholdes 
torsdag 4. september 2008 kl. 19.00 i Oppsal Samfunnshus. 

 
 
 
TIL BEHANDLING FORELIGGER: 
 
 
1. KONSTITUERING 

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

 
 
2. VALG AV TILLITSVALGTE 

A) Valg av ny styreleder for 1,5 år 
B) Valg av 2 styremedlemmer for 1,5, frem til generalforsamling (GF) i 2010 og av 2 

styremedlem for 0,5 år frem til GF i 2009 
C) Valg av 4 varamedlemmer for 0,5 år frem til GF i 2009 
D) Valg av representant til Styret i Oppsal Vaktmestersentral (OVS) 
E) Valg til vararepresentant til Styret i OVS 

 
 
3.  SOILRØR-REHABILITERING 

Orientering om status i arbeidet med soilrør-rehabiliteringen ved BSC AS og fra 
regnskapsfører om økonomien rundt drift- og rehabiliteringsbudsjettet. 
Styret ber om fullmakt til utvidelse av lånerammen fra 10 til 17 millioner. Vi mener fortsatt 
at dette ikke medfører en husleieøkning for beboerne. 

 
 
 

 
Oslo, 18. august 2008 

Styret i Vetlandsveien Borettslag 
 

 
Randi Warland /s/                          Jan Erik Sønmør /s/ 
 
Kai Berg-Pettersen /s/  Arild Pettersen /s/  
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Soilrør-rehabiliteringsprosjekt i Vetlandsveien Borettslag 
Forklaring på økte kostnader  
 
 
I forbindelse med soilrør-rehabiliteringen er det under prosjekteringen avdekket noen ekstra 
kostnader. Disse kostnadene var ikke inkudert i det opprinnelige budsjettet gitt til det tidligere 
Styret i april i forbindelse med ekstraordinær generalforsamling. De økte kostnadene fører til at 
rehabiliteringsprosjektet blir noe dyrere. Årsaken til kostnadsøkningen er følgende:  
 
 

 Bunnledninger: Dette er rør som ikke tidligere er vurdert og omfattet i noen 
kostnadsestimering, men som etter nærmere faglig gjennomgang viser seg å måtte 
rehabiliterings på lik linje som soilrørene.  De var av en slik kvalitet at disse også må 
tas og det er kostnadsbesparende å gjøre dette samtidig som man tar soilrørene. 

 

 Gangbaner loft: En del av montasjen må skje på loftet, i den forbindelse må vi 
etablere nye gangbaner der, i dag er det bare løs isolasjon. Dette øker kostnadene 
noe. 

 

 Annet uforutsett: Som en del av prosjektet må en del rørdeler skiftes på kjøkken og 
bad. I tillegg må noen innredninger på bad demonteres for adgang. Dette gjelder også 
skifte av defekte toaletter. Det er derfor tatt høyde for mye utskiftning, men blir dette 
ikke skiftet ut vil det ikke være kostnader relatert til de enkelte deler.  

 

 Prisstigning: Fordi prosjektet går over 2 år har man avtalt prisstigning som en fastpris. 
Dette gir en forutsigbarhet i økonomien for prosjektet. 

  
 
 
 
26.08.2008 
Frode Berntzen 
Daglig leder  
BSC AS 
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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   
 

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


