
 

 

Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i Vetlandsveien Borettslag   
tirsdag  13.november.2012 kl. 18.00. Møtested : Oppsal Samfunnshus  
 
Tilstede var 16  andelseiere og   3  med fullmakt 
 
til sammen   19 stemmeberettigede. 
 

Fra forretningsfører møtte  Steinar Mjør-Grimsrud. 
Møtet ble åpnet av :            styreleder Manfred Larsen 
 
1 – Konstituering 
A. Valg av møteleder 

Som møteleder ble foreslått : Manfred Larsen 
 

Vedtak :  Godkjent 
 

B. Opptak av navnefortegnelse 
Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at 
vedkommende eier var tilstede. 
 

Vedtak :  Godkjent 
 
C. Valg av referent og to andelseiere til å underskrive protokollen 

Som referent ble  Steinar Mjør- Grimsrud foreslått, og til å underskrive protokollen 
Arild Pettersen   og Marianne M.Merli 

 

Vedtak :  Disse ble valgt 
 

D. Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 
 Det ble foreslått å godkjenne den måte generalforsamlingen var innkalt på,  

og erklære møtet for lovlig satt. 
 

Vedtak :  Godkjent 
 

2 – Forslag om 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. 
 
 

Vedtak :  Det ble foreslått å godkjenne salget av ca. 57 m2 av  gnr.146 br.242 til 
OBOS Forretningsbygg. Markedsverdi av tomteparsellet var satt til 23.000. 
Salgsum kr.50.000. 
 

Vedtatt med 19 stemmer. Ingen stemte imot 
 
 
Generalforsamlingen ble hevet kl .18.30 
Protokollen godkjennes av undertegnede 
 

 

Manfred Larsen /s/             Steinar Mjør-Grimsrud /s/  
Møteleder           Referent 
  
 

Marianne M. Merli /s/            Arild Pettersen /s/ 
Protokollvitne          Protokollvitne 
 

 

 

 

 

 

 

Oslo. 14.11.12 
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