
Protokoll til årsmøte 2021 for Vetlandsveien Borettslag 

Organisasjonsnummer: 950084545 

Møtet er blitt gjennomført heldigitalt fra 3. juni kl. 09:00 til 7. juni kl. 09:00.  

Antall stemmeberettigede som deltok: 148.  

Følgende saker ble behandlet på årsmøtet: 

 

1. Godkjenning av møteinnkallingen 

Det ble foreslått å godkjenne den måten årsmøtet er innkalt på. 

 

Styrets innstilling 

Møteinnkallingen godkjennes 

 

Vedtak 

Møteinnkallingen godkjennes 

 

Antall stemmer for vedtak: 134  

Antall stemmer mot: 0 

Antall blanke stemmer: 14  

Flertallskrav: Alminnelig (50%) 

 

2. Valg av protokollvitner 

Valg av to eiere til å signere protokollen. Som protokollvitner er foreslått Håkon Johnsen  

og Madeleine Nordseth Olstad 

Protokollen vil bli sendt til signering digitalt. 

 

Vedtak 

Håkon Johnsen og Madeleine Nordseth Olstad er valgt.  

 

Antall stemmer for vedtak: 131  

Antall stemmer mot: 0 

Antall blanke stemmer: 17 

Flertallskrav: Alminnelig (50%) 

 

3. Årsrapport og årsregnskap 

Godkjenning av årsrapport og årsregnskap 

Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital.  

 

Vedtak 

Årsrapport og årsregnskap godkjennes. Årets resultat overføres til egenkapital  

 

Antall stemmer for vedtak: 122  

Antall stemmer mot: 0 

Antall blanke stemmer: 26  

Flertallskrav: Alminnelig (50%) 

 

4. Fastsettelse av honorarer 

Godtgjørelse for styret foreslås satt til kr 400 000. 

 

Vedtak 

Styrets godtgjørelse settes til kr 400 000 

 



Antall stemmer for vedtak: 105  

Antall stemmer mot: 7 

Antall blanke stemmer: 36  

Flertallskrav: Alminnelig (50%) 

 

5. Etablering av en eller flere vaskestasjoner for sykler, styret undersøker nærmere hvor 

og hvordan det kan etableres én eller flere slike vaskestasjoner for sykler. 
Fremmet av: Malin Johansen, Vetlandsveien 82 B 

Det er flere og flere som har sykkel, noe som reflekteres i alle sykkelskurene som bygges. Alle disse 

syklene skal vaskes og vedlikeholdes, noe som gjerne gjøres løpende av eierne selv (her er noen 

selvfølgelig mer ivrige enn andre, men jeg antar at de f leste har et visst behov for å vaske sykkelen 

sin med jevne mellomrom). Per i dag har vi ikke egnede steder for å gjøre dette. 

En vaskestasjon er billig og enkel å sette opp, og tar ikke mye plass. En slik kan brukes av alle i 

borettslaget, mulig det også går an å sette opp flere slik at avstanden til nærmeste ikke blir lang. 

På vaskestasjonen kan man primært spyle sykkelen for skitt og møkk. Vaskemidler og annet utstyr 

man eventuelt trenger for det man ønsker å gjøre på sykkelen besørger alle selv. Det er ønskelig at 

vaskestasjonen er helårs slik at de som pendler med sykkel om vinteren har et sted å spyle av saltet. 

Legger ved en lenke til en vaskestasjon jeg har sett i et annet borettslag. 

https://www.sykkelbyprodukter.no/produkt/vaskekar-type-2/  

 

Styrets innstilling 

Styrets innstilling er at forslagene avvises. Vi kan ikke se noe egnet område for en slik installasjon. 

Hvis dette skulle hatt noe for seg, måtte det det vært en helårsløsning, med vann, avløp, 

oljeoppsamler etc. Spesielt på vinterstid ville dette medført problemer. Ev. rengjøringsmidler vil måtte 

samles opp på en forsvarlig måte. 

Det finnes forskrifter for hvordan et slikt anlegg skal lages. Vi ser ikke hvordan vi skal kunne 

installere dette uten en betydelig kostnad i grunnarbeid. En slik installasjon er egnet der man har 

innendørs garasjeanlegg med avløp og egnet plass. 

 

Vedtak 

Ikke godkjent 

 

Antall stemmer for vedtak: 36  

Antall stemmer mot: 90  

Antall blanke stemmer: 22 

Flertallskrav: To tredjedels (67%) 

 

6. Male grunnmur på blokkene  

Fremmet av: Makarena Sazo, Bjartveien 2 A 

Jeg har noen forslag til saker til årets generalforsamling. Alle forslag til tiltak går ut på å heve det 

helhetlige inntrykket og verdien på borettslaget, samt øke trivsel. Det er også viktig tiltak for å unngå 

hærverk og gjøre områdene mindre utsatte for kriminalitet. Typiske tegn på utsatte områder er fysisk 

forfall, lite møteplasser og lav grad av område bevissthet og forpliktelse overfor området. 

Alle forslagene har generelt lave investeringskostnader 

 

 

 

https://www.sykkelbyprodukter.no/produkt/vaskekar-type-2/


 

Styrets innstilling 

Styret er i gang med å innhente tilbud på diverse male- og murarbeid ute. Behovet kan se ut til å 

være mer omfattende enn bare kosmetisk maling. Styret kommer tilbake når dette kartlagt nærmere. 

Vi kan ikke støtte forslaget slik det står i dag, da dette må sees i en større sammenheng. Derfor blir 

vår foreløpige innstilling at forslaget nedstemmes; dette kan ikke igangsettes uten at det er vurdert 

sammen med øvrige utvendige vedlikeholdsoppgaver. Dette er noe vi er i gang med å kartlegge. 

Johan Toverud Jensen 

 

Vedtak 

Ikke godkjent 

 

Antall stemmer for vedtak: 33  

Antall stemmer mot: 88 

Antall blanke stemmer: 27  

Flertallskrav: Alminnelig (50%) 

 

7. Fasadevask 

Fremmet av: Makarena Sazo, Bjartveien 2 A 

Fasadevask med høytrykksspyling for å fjerne møkk. Burde kanskje opprettes som en 

vedlikeholdsrutine ved vårrydding/rengjøring. Ev. noe som kan gjøres hvert 2 eller 3 år. 

 

Styrets innstilling 

Fasadevask ble sist utført etter avsluttet vindus- og verandadørutskifting i 2016. Styret 

støtter forslagsstiller og vil få utført dette i år. 

 

Vedtak 

Fasadevask med høytrykksspyling for å fjerne møkk. Burde kanskje opprettes som en  

vedlikeholdsrutine ved vårrydding/rengjøring. Ev. noe som kan gjøres hvert 2 eller 3 år.  

 

Antall stemmer for vedtak: 122  

Antall stemmer mot: 8 

Antall blanke stemmer: 18 

Flertallskrav: Alminnelig (50%) 

 

8. Bytte markiser 

Fremmet av: Makarena Sazo, Bjartveien 2 A 

Bytte av alle markisene. Mange av eksisterende markiser er veldig slitt, og burde byttes. Noen ser 

såpass ille ut at det burde nesten bare tas ned, om det ikke byttes. 

Jeg hentet inn pris for å sjekke kost for å bytte av duk på min egen markise. Jeg fikk tilbud fra 

Kjells markiser og markisemannen. 

Prisen jeg fikk var 13 000 kr for bytte av duken og sette på motor med styring med fjernkontroll, 

inkl. montering. 

21 000 kr for hel ny markise med motor med styring fjernkontroll, inkl. montering. 

 

Styrets innstilling 

Markiser er den enkelte eiers ansvar å anskaffe, vedlikeholde og skifte ut. Styrets  

innstilling er derfor at forslaget avvises. 



Vi oppfordrer alle til å ta ansvar for egen markise, og fjerne/erstatte de som er ødelagte/veldig slitte. 

Vi viser til informasjon på hjemmesidene (samt ny presisering i husordensreglene): Alle nye markiser 

skal ha duk nr. 338-655, både ved ny montering av markiser og dukskifte 

 

Vedtak 

Ikke godkjent 

 

Antall stemmer for vedtak: 12  

Antall stemmer mot: 113 

Antall blanke stemmer: 23 

Flertallskrav: To tredjedels (67%) 

 

9. Etablere sosiale hvileområder på fellesarealer  

Fremmet av: Makarena Sazo, Bjartveien 2 A 

Etablere hyggelig sosiale og hvileområder på fellesarealer. Sette opp flere benker, og etablere 

grillplasser/grillhytte. Per nå er dette stort sett rundt lekeplasser, det kan føles litt rart å bruke disse 

for folk uten barn. 

Styrets innstilling 

Styrets oppfatning er at benkene og treffplassene i borettslaget blir flittig brukt, og at det naturlige 

området for lekeplasser/grillplasser/treffpunkter naturlig nok blir på de store tunene. Det er stort sett 

disse åpne områdene er store nok for slike treffpunkter, for å unngå at avstanden til balkonger o.l. blir 

for liten, både med tanke på lekende barn og røyk fra grill. 

Vi ønsker at fellesarealene benyttes av både de med og uten barn, og ser positivt på å anskaffe flere 

benker. Benkene kan f lyttes ved behov. 

Dersom det er et stort ønske om etablering av grillplasser, så vil vi kunne vurdere dette neste 

sommer. 

 

Vedtak 

Ikke godkjent 

 

Antall stemmer for vedtak: 62  

Antall stemmer mot: 64 

Antall blanke stemmer: 22  

Flertallskrav: Alminnelig (50%) 

 

10. Etablere nabohage 

Fremmet av: Makarena Sazo, Bjartveien 2 A 

Etablere nabohage. Sette opp plantekasser eller paller, og legge til rette for å ha en felleshage. Det 

kunne tom. blitt opprettet en grønnsakshage. OBOS har fra tid til annen prosjekter hvor det gis støtte 

til slikt. 

https://nabolagshager.no/prosjekter/  

 

Styrets innstilling 

Tilsvarende forslag ble behandlet på generalforsamling i 2017. Vår innstilling blir den  

samme: 

Styret støtter ikke saken slik den foreligger, men vi er i utgangspunktet positive til slike tiltak! Vi tror at 

dette kan være en positiv beskjeftigelse for både store og små, som kan bidra positivt til fellesskap og 

nye vennskap mellom naboer. Imidlertid er det en del spørsmål som bør avklares rundt en slik 

https://nabolagshager.no/prosjekter/


ordning. Fellesarealene er ment benyttet av alle, og dette vil avskjære bruk av denne delen av 

fellesarealene til lek, for eksempel. Det kan bli flere/mange som ønsker tilsvarende ordninger, og 

parseller kan bli store. 

Spørsmålene er mange: Skal det være én stor hage? Hvor skal den plasseres? 

Tegninger/skisse? Hvem har ansvaret for å anskaffe og etablere hagen? Hvem har ansvaret for 

å drifte den? 

Hvem skal hold dette under kontroll når interessen ev. dabber av og brukere f lytter, eller noen ikke 

følger opp sine forpliktelser? Hvem har i disse tilfellene ansvar for å tilbakeføre og dekke kostnadene 

ved dette? Hvor ligger ansvaret for den enkelte parsell? Skal arealene gjerdes inn? 

 

Vedtak 

Ikke godkjent 

 

Antall stemmer for vedtak: 26  

Antall stemmer mot: 95 

Antall blanke stemmer: 27  

Flertallskrav: Alminnelig (50%) 

 

11. Gjennomføre dugnad 

Fremmet av: Makarena Sazo, Bjartveien 2 AGjennomføre en dugnad. Det er behov for å rydde i 

fellesområdene, spesielt i kjeller. Det er en del søppel som ligger i kjeller i fellesområdene. Dugnad er 

noe som fint kan gjennomføres og samtidig ivareta smittevernsregler. 

På denne nettsiden her er det gode tips til hvordan gjennomføre en dugnad: 

https://blogg.norskgjenvinning.no/vardugnad-i-borettslaget-her-er-oppskriften-pa-en-vellykket-

gjennomforing  

 

Styrets innstilling 

Både kjellerrydding og dugnad er avholdt. Dette gjøres normalt hvert år.  

 

Vedtak 

Ikke godkjent 

 

Antall stemmer for vedtak: 33  

Antall stemmer mot: 81 

Antall blanke stemmer: 34  

Flertallskrav: Alminnelig (50%) 

 

12. Tiltak mot fuglestøy 

Fremmet av: Marte Lie Kleppe, Vetlandsveien 93b 

Jeg ønsker gjerne at dere kan drøfte tiltak mot fuglestøy. Vet det har vært 

snakk om inspeksjon fra blikkenslager tidlig på vårparten for å unngå at 

fuglene lager reir. 

 

Styrets innstilling 

Tiltak ble igangsatt før påske, med jevnlig befaring på takene. Dessverre er 

det ingen tiltak som vil fjerne måkene fullt og helt, vi gjør det vi kan for å 

holde bestanden nede på våre fellesarealer. Det er viktig at ingen legger ut 

mat. 

https://blogg.norskgjenvinning.no/vardugnad-i-borettslaget-her-er-oppskriften-pa-en-vellykket-gjennomforin
https://blogg.norskgjenvinning.no/vardugnad-i-borettslaget-her-er-oppskriften-pa-en-vellykket-gjennomforin


 

Vedtak 

Ikke godkjent 

 

Antall stemmer for vedtak: 53  

Antall stemmer mot: 73 

Antall blanke stemmer: 22  

Flertallskrav: Alminnelig (50%) 

 

13. Reparere trapper foran ytre inngangsdører.  

Fremmet av: Kirsten Andresen, Vetlandsveien 83 B 

Her i VV 83B har deler av nederste trinn falt av (for lenge siden) 

Belegget på øverste sats rett foran døra er helt fillete/oppsprukket.  

I tillegg til at det gir et dårlig førstegangsinntrykk er det fort gjort å snuble/tryne her.  

 

Styrets innstilling 

Styret er i gang med å innhente tilbud på diverse male- og murarbeid ute. Behovet kan 

se ut til å være ganske omfattende. Styret kommer tilbake når dette kartlagt nærmere.  

Vi kan ikke støtte forslaget slik det står i dag, da dette må sees i en større 

sammenheng. Derfor blir vår foreløpige innstilling at forslaget nedstemmes; 

dette kan ikke igangsettes uten at det er vurdert sammen med øvrige 

utvendige vedlikeholdsoppgaver. Dette er noe vi er i gang med å kartlegge. 

 

Vedtak  

Ikke godkjent 

 

Antall stemmer for vedtak: 39  

Antall stemmer mot: 82 

Antall blanke stemmer: 27  

Flertallskrav: Alminnelig (50%) 

 

14. Regnbueflagg til Pride 

Fremmet av: Ivar Melby, Vetlandsveien 95a 

Vetlandsveien borettslag kjøper inn regnbueflagg til alle borettslagets flaggstenger. 

Regnbueflaggene heises på alle flaggstenger i borettslaget hvert år under festivalen Oslo Pride. 

 

Styrets innstilling 

Styret mener at borettslaget sine flaggstenger bare bør benyttes til offentlige flaggdager og da med 

det norske f lagget. Et slik vedtak innebærer at også andre interessenter da også må få tillatelse til 

det samme (tillatelse danner presedens). Styret anbefaler derfor at forslaget avvises. 

Styret oppfordrer alle som har lyst og anledning til å markere Pride med balkongflagg på egen 

balkong. 

 

Vedtak 

Ikke godkjent 

 

Antall stemmer for vedtak: 55  

Antall stemmer mot: 73 

Antall blanke stemmer: 20  

Flertallskrav: Alminnelig (50%) 



15. Innglassing av balkong 
Fremmet av: Kirsten Andresen, Vetlandsveien 83 B 

Ønsker så sterkt innglassing av balkongen (med skyvevinduer)  

Fordeler slik jeg ser det: 

-mulighet for støyskjerming 

-mulighet for utestenging av forurensningspartikler 

-beskytter allergikere i pollensesongen 

-kan benytte balkongen i ruskevær 

-kult med oppgradering av fasade (på tide?) 

-mange /de f leste markiser er så slitne at de er modne for utskifting (de er rett og slett grusomme) 

-man kan få til en f in vinterhage/hagemøblene kan overvintre. 

-det blir et ekstra rom 

-gir verdiøkning 

Ulemper: 

-må bli kostnadene, men det er verdt det (min mening) 

 

Styrets innstilling 

Dette var oppe til behandling i fjor også: 

Av styrets innstilling i fjor, fremgikk at dagens balkonger ikke tåler vekten av innglassing. Helt nye 

balkonger vil koste estimert minst 150 000 - 200 000 pr. leilighet. Dette har vi ikke midler til. 

Vi snakker om en kostnad på nærmere 80 millioner dersom vi tar utgangspunkt i 200 000 per 

balkong. Dette vil nødvendigvis medføre låneopptak og betydelige økninger i felleskostnadene. 

Ved bygging av helt nye balkonger, kan det bli vanskelig å komme unna endringer i fasaden (det 

er ikke stort å feste på bak platene vi har i dag). 

Styrets innstilling er at forslaget avvises.  
 
Vedtak 
Ikke godkjent 
 
Antall stemmer for vedtak: 3  

Antall stemmer mot: 127  

Antall blanke stemmer: 18  

Flertallskrav: To tredjedels (67%) 

 

16. Endring av husordensreglenes punkt Husdyrhold  

Fremmet av: Kristian Sørensen, Vetlandsveien 78 A 

Med bakgrunn I en rekke uttalelser fra jurister og advokater, og rettsavgjørelser, kommer det her et 

forslag som skal opp til vurdering på neste generalforsamling. 

Loven om dyrehold er tydelig på at det er forbudt å føre katter i bånd, da dette er å regne som 

dyremishandling. Det vises utover dette til svært store mengder dokumentasjon på ulovligheten ved 

forbud mot katt ute oversendt styret over de siste 18 månedene. 

Rene utekatter eksisterer knapt i bymiljøer som det vi bor i. Kastrerte/steriliserte katter som 

primært holdes inne, men bare slippes ut for lufting, er å regne som innekatter. Lovens 

fortolkning tillater at borettslaget kan stille krav til at katten skal være kastrert/sterilisert for å 

slippe dem ut. 

Som en av de svært få borettslagene på Oppsal som forbyr å slippe ut katt, og med en 

beliggenhet som er omringet av borettslag og et villaområde som tillater katter ute, ønskes det at 

generalforsamlingen skal stemme over følgende endringer i Husordensreglene punkt 3: «Det 



ulovlige forbudet borettslaget har mot å slippe ut katter for lufting fjernes. Loven er krystallklar på 

den enkeltes rett til å ha dyr. 

 

Styrets innstilling 

Styret kan ikke stille seg bak forslaget, da vi mener at forslaget er urimelig. Dette er ikke en sak som 

dreier seg om forbud mot at den enkeltes rett til å ha dyr. Det dreier seg om dyret er til ulempe for andre 

andelseiere. Styrets innstilling er at forslaget avvises. 

 

Grunnlaget for styrets standpunkt: 

Generelt når det gjelder å ha dyr i Vetlandsveien borettslag: 

Det er lov å ha hund eller katt i borettslaget. Begrensningene står i husordensreglene punkt 3  

 

Husdyrhold som lyder: 

Husdyrhold vurderes i hvert enkelt tilfelle ved søknad til styret. Katter tillates ikke, med mindre de holdes 

i bånd eller innendørs. 

Ved innvilget dyrehold skal følgende regler overholdes: 

- Dyreeier plikter å sørge for at dyreholdet ikke er til sjenanse for de øvrige beboerne i borettslaget. 

- Hunder skal føres i bånd på borettslagets eiendom. Dette inkluderer lekeplasser, plener og gangveier. 

- Dyreeier plikter å umiddelbart fjerne ekskrementer fra hunder. 

- Dyreeier er ansvarlig og erstatningspliktig for eventuelle skader dyr måtte påføre person eller 

eiendom. 

- Dyreeier plikter å overholde de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter om dyrehold (hundeloven, 

politivedtekter, regler om båndtvang etc.). 

 

Husordensreglenes første punkt fastslår at dyreeier plikter å sørge for at dyreholdet ikke er til sjenanse 

for de øvrige beboerne i borettslaget. 

Styret har erfart at kattehold med katter som slippes ut uten at de holdes i bånd har vist seg å være til 

sjenanse. Det har kommet inn mange klager om dette. Forslagsstiller selv er gjort kjent med at enkelte 

av hans naboer ikke tør å lufte med åpen balkongdør, i frykt for at katter skal komme inn. 

 

Videre er en av utfordringen med katter som går fritt i et borettslag, urinering/avføring i sandkasser på 

lekeplasser. Av hensyn til de små barn som benytter lekeplasser, når de g sitter i sanden og putter alt 

i munnen er ikke dette ønskelig. Ved å tillate at katter slippes ut uten at den går i bånd vil den risikoen 

øke betydelig da katten oppfatter de nærmeste omgivelser som hjemmeområde. Her må den enkelte 

andelseier ta stilling til om de blir plaget av at man kanskje møte en katt i gangen, i kjelleren, i bilen ved 

inn- og utlessing, urinlukt i gangen, urinering/avføring i sandkasser etc. 

 

Forslagstiller henviser til jurister og advokater. Når det kommer til rettsavgjørelser så bør forslagsstiller 

oppgi referanse til hvilken rettsavgjørelse det vises til, slik at det er mulig å undersøke om bakgrunnen 

for rettsavgjørelse er sammenlignbar. I den anledning ønsker styret å belyse domsavsigelse 20-

084929TVt-AUAG fra 9. november 2020 i Aust-Agder tingrett, Arendal: 

To ulike andelseiere f lyttet inn i borettslaget med katt, som tidvis var ute. Dyreholdet var ikke omsøkt 

eller innvilget, og borettslaget hadde forbud mot dyrehold. I begge tilfellene forelå det hhv legeerklæring 

og en livssituasjon som tilsa at dyreholdet hadde velferdsmessig positiv ef fekt for dyreeierne. 

 

Borettslaget anviste i behandlingen at «tillatelse av dyrehold for andelseierne vil innebære usaklig 

forskjellsbehandling overfor øvrige andelseiere og vanskeliggjøre praktisering av styrets vedtekter og 

husholdsregler». Borettslaget fikk rettens medhold; til tross for at det forelå gode grunner hos begge 

andelseierne, ble ulempekriteriet for de øvrige andelseierne vurdert tyngre, og begge andelseierne ble 

dømt til å tvangsselge sine andeler, samt bekoste alle saksomkostninger. Ulempekriteriene det ble vist 

til i dommen er sammenfallende med klagene styret i Vetlandsveien Borettslag har mottatt på løse 

katter ute. 



 

Styret er satt til å håndheve borettslagets husordensregler og vedtekter, og at enkelte ikke ønsker å 

følge dette vanskeliggjør styrets likebehandling av alle. At man som generell regel har lov til å holde 

dyr i Norge skal vi ikke si noe på, men vi er satt til å håndheve borettslagets regler, og det har i mange 

år vært kjent for alle i borettslaget at husordensreglene våre tilsier at som andelseier i borettslaget har 

du ikke lov til å holde katt som er ute uten bånd. Det spiller liten rolle at dette er tillatt i villaområdene 

rundt oss, dette er ikke relevant for borettslagets interne regler (noe også dommen det vises til ovenfor 

støtter). 

Styret anbefaler at man stemmer mot forslagsstillers forslag.  

 

Vedtak 

Ikke godkjent 

 

Antall stemmer for vedtak: 31  

Antall stemmer mot: 90 

Antall blanke stemmer: 27  

Flertallskrav: Alminnelig (50%) 

 

17. Utbedring av parkområde nedenfor Vetlandsveien 95  

Fremmet av: Joakim Lønning Bjørnestad, Vetlandsveien 95 A 

1. Vetlandsveien borettslags styre tar kontakt med utbygger Haakon Tvetersvei 88-98, OBOS, for å 

ferdigstille utomhusplanene i området bak Haakon Tvetersvei 88 til plen. 

2. Videre undersøker Vetlandsveien borettslags styre hvordan borettslaget kan bruke Oslo 

kommunes legat for Støtte til grønne prosjekter i Bydel Østensjø til å utbedre parken i området 

nedenfor Vetlandsveien 95, med beboermedvirkning. 

 

Bakgrunn for forslaget: 

Området bak Haakon Tvetersvei 88: Krysset mellom den kommunale gangstien og gangstien bak 

Haakon Tveters vei 88 er ikke ferdig pr april 2021. Det er grus og pukkel i et område som tidligere 

hadde fine trær og fremstod som en naturlig del av det parkregulerte området nedenfor Vetlandsveien 

95A. 

 

I Reguleringsplanen for Haakon Tvetersvei 88-98 S-4849 står det at i 8.2 om  

Utomhusplan: 

 

“8.2 Utomhusplan 

(...) Uteoppholdsarealene skal være opparbeidet i henhold til godkjent 

utomhusplan før midlertidig brukstillatelse gis.” 

I byggesakstegningen for OBOS-prosjektet (Byggesak 201512971) skal 

området bak Haakon Tveters vei 88 være plen. Slik det ser ut i dag, er 

utomhusplanen ikke fulgt. 

Reguleringskart: 

https://od2.pbe.oslo.kommune.no/kart/#602901,6641124,6.94666666666665  

 

Reguleringsplan S-4849: 

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showregbest.asp?planid=15254016  

 

Byggesak 201512971: 

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=201512971  

https://od2.pbe.oslo.kommune.no/kart/#602901,6641124,6.94666666666665
https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showregbest.asp?planid=15254016
https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=201512971


 

Utomhusplan: 

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2015126380&f ileid=5827072 

(krever innlog) 

 

Støtte til grønne prosjekter i Bydel Østensjø: 

Bydel Østensjø satt i 2021 av 200.000 kroner til ordninger som forbedre 

bomiljøet, redusere forurensning, utslipp eller støy og bevarer 

naturmangfold. Ved å plante flere trær vil støy fra Østensjøveien og T-banen 

opp mot Vetlandsveien bli redusert. 

 

Nettsiden her: 

https://www.oslo.kommune.no/tilskudd-legater-og-stipend/stotte-til-gronne-prosjekter-i-

bydel-ostensjo/  

 

Hvorfor: 

Området som mange i borettslaget går gjennom på vei til Oppsalsenteret og 

Oppsal T-banestasjon kunne vært mye penere. Borettslaget behøver ikke 

bruke noe penger på å forbedre området. Tvert imot, utbygger OBOS har 

levert en Utomhusplan for byggeprosjektet i Haakon Tvetersvei som ikke er 

fulgt. Det finnes kommunale ordninger for å videre utbedre parken som ligger 

nedenfor Vetlandsveien 95, hvilket vil gjøre området penere og øke verdien på 

boligene. 

 

Vedlegg: 

Bilder av uteområdet bak Haakon Tveters vei 88 

 

Styrets innstilling 

Forslaget innebærer at styret her involverer seg i tomt som ikke tilhører borettslaget. Selv om dette da 

egentlig ikke er styret sitt arbeidsområde, ser styret at området forslagstiller henviser til ikke ser bra 

ut. Styret foreslå at det kan ta kontakt med utbygger for å få informasjon og om status og eventuelt 

utøve påtrykk for at de ferdigstiller utomhusplanen for området, Det vil si punkt 1.  

Styret kan derimot ikke se at vi kan, eller har kapasitet til å forfølge punkt 2 slik forslagstiller 

ønsker. 

 

Styret foreslår derfor at: 

- punkt 1 vedtas 

- punkt 2 ikke legges til styret som oppgave, det vil si avvises.  

 

Vedtak 

Ikke godkjent 

 

Antall stemmer for vedtak: 47  

Antall stemmer mot: 71 

Antall blanke stemmer: 30  

Flertallskrav: Alminnelig (50%) 

 

 

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showf
https://www.oslo.kommune.no/tilskudd-legater-og-stipend/stotte-til-gronne-prosjekter-i-bydel-ostensjo/
https://www.oslo.kommune.no/tilskudd-legater-og-stipend/stotte-til-gronne-prosjekter-i-bydel-ostensjo/


18. Endring av borettslagets biloppstillingsplasser  

Fremmet av: Christof fer B. Nilsen, Vetlandsveien 82A. 

Borettslagets biloppstillingsplasser ble etablert for nærmere 60 år siden, og svarer ikke lenger til 

dagens standard for biloppstillingsplasser og moderne bilers utvendige dimensjoner. Dagens 

biloppstillingsplasser i Vetlandsveien borettslag måler ca. 2,2 meter i bredden. Forslagstiller henviser 

til SINTEF Byggforsk som angir en biloppstillingsplass’ innvendige netto mål til 2,5 meter i bredden og 

5,0 meter i lengden. Målene er angitt for å tilgodese en bekvem og sikker inn- og utstigning, samt å 

forhindre skader på kjøretøy. 

 

En slik utvidelse av den enkelte biloppstillingsplass vil nødvendigvis medføre 

A; en reduksjon i antall biloppstillingsplasser 

B; utvidelse av områder ment for biloppstilling, eller 

C; en kombinasjon av bokstav A og B. I tilfellet for alternativ A vil det være opplagt at dette foregår 

ved «naturlig avgang», det vil si at plasser som sies opp ikke videreføres til ny leietaker. 

 

Én biloppstillingsplass á 2,2 meter bredde vil gi rom for standardheving av syv 

biloppstillingsplasser til dagens standard på 2,5 meter bredde. Borettslaget har i dag i overkant av 

 

180 parkeringsplasser. Hvor mange plasser som må ofres, er avhengig av bokstav B, hvor det er 

mulig å utvide parkeringsområder. Det er meget beklagelig at antallet biloppstillingsplasser i 

borettslaget vil gå noe ned, særlig i en tid da gateparkering er under hardt press fra det sittende 

byråd. Dette er imidlertid et spørsmål om kvalitet fremfor kvantitet, og med de problemene og 

skadene som borettslagets bileiere opplever med trange og utidsmessige biloppstillingsplasser, er 

tiden nå overmoden for at biloppstillingsplassene bringes opp til dagens standard. Dette vil også 

sørge for at problemer med parkering utenfor tildelt plass og plass som blir «oppspist» fra begge 

sider om vinteren, forsvinner. 

 

Styrets innstilling 

Først, Styret ser utfordringen det er med små p-plasser. Men når det er nevnt, så er det 

som følgende situasjoner som råder, og som man må ta i betraktning: 

 

Borettslaget sine p-plasser er i dag dels på egen grunn, ca. 155 plasser, og dels på leid grunn av 

Oslo Kommune (plassen ved siden av barnehagen i Vetlandsveien 82, samt plassene nedenfor 

utenfor Vetlandsveien 93), ca. 25 plasser. I tillegg er det spørsmål om plasser på parkering nedenfor 

Løypeveien 2. blir berørt (de som ligger ut mot skøyenåsveien) av planer som gjelder denne veien. 

La oss si at det dreier seg om ca. 7 plasser som i dag bare delvis står på vår eiendom. De mister vi i 

så fall helt hvis kommunen regulerer bort noe av grunnen de står på. 

 

Ut fra overstående så ser det ut til borettslaget, i verste fall, kan miste 32 plasser Dette gjør da at vi 

står igjen med ca. 148 plasser med dagens bredde. 

(Det har jo også blitt varslet av det kan bli aktuelt med sykkelvei ned langs hele Vetlandsveien. I så 

fall mister vi all gateparkering, og dette vil selvsagt påvirke trykket på våre parkeringsplasser). 

 

Hvis plassene da utvides, mister vi ytterligere 20 plasser og da gjenstår ca. 128 plasser. Dette er et 

mulig senario den enkelte andelseier må være informert om. 



 

Per april 2021 er det 18 personer på venteliste for parkering. Sammenliknet med eksempelvis 

sentrumsområdene, er vi heldige med relativt god dekning på parkering her. Ja, plassene er små, 

men med smidighet og tilpasninger ved parkering fra alle, mener styret at plassene bør kunne 

benyttes slik de er i dag. 

Vår innstilling blir derfor at forslaget avvises.  
 
Vedtak 
Ikke godkjent 
 
Antall stemmer for vedtak: 14  

Antall stemmer mot: 110 

Antall blanke stemmer: 24  

Flertallskrav: Alminnelig (50%) 

 

19. Utredning for oppgradering av infrastruktur for ladeplasser  

Fremmet av: Håkon Johnsen og Ivar Melby, Vetlandsveien 95a 

Vetlandsveien borettslag har gjennom etablering av noen ladeplasser for elbiler gjort deler av en 

investering som på et tidspunkt blir en nødvendighet. For at borettslaget fortsatt skal være attraktivt 

for fremtidige boligkjøpere er man avhengig av å kunne tilby lademuligheter for elbil. Andelen elbiler 

av nybilkjøpene er nå på 70%. Det er bred politisk enighet om å fase ut fossile biler, som erstattes av 

elbiler. Derfor blir det i større grad et spørsmål om når, fremfor om, vi skal etablere den nødvendige 

kapasitet vi kommer til å trenge i årene fremover. Å sette i gang arbeidet allerede nå er det f lere 

argumenter for. Det er per i dag blant annet en støtteordning i Oslo kommune med mulighet for å få 

dekket 20% av godkjente investeringskostnader. En slik støtteordning vil kunne gjør det billigere for 

borettslagets andelseiere. 

 

Styrets innstilling 

Styret støtter forslaget og inviterer forslagstillere til å bli med i en slik gruppe. Resultatet  

av utredingen legges frem for en senere generalforsamling til votering.  

 

Vedtak 

Vetlandsveien borettslag gir styret i oppdrag å legge frem en utredning av hva det vil koste å 

oppgradere infrastrukturen i borettslaget slik at det kan settes opp ladestasjoner på hhv. 25 og 

50 % av parkeringsplassene borettslaget eier, en tidsplan for når dette kan være på plass, og 

hvorvidt dette er noe vi kan eller bør prioritere opp mot øvrige tiltak. Videre må utredningen 

vise kostnader knyttet til å montere og sette ladestasjoner i drift, hvilke støtteordninger vi nå 

kan dra nytte av, hvordan vi kan gjøre ladeanlegget skalerbart samt en vurdering av hvordan 

kostnader kan fordeles på felleskostnader og den enkelte bruker. For å utrede dette bør styret 

nedsette en arbeidsgruppe på 3-4 personer som får et mandat til å lage en slik utredning.  

Et slikt grunnlag vil gjøre at vi får en god og rettferdig ordning som vi alle kan leve med i årene fremover. 

 

Antall stemmer for vedtak: 97  

Antall stemmer mot: 27 

Antall blanke stemmer: 24  

Flertallskrav: Alminnelig (50%) 

 

 



20. Endring i Vedtekter 

Vedtektene paragraf 5-1 Andelseier vedlikeholdsplikt punkt 10 inneholder regler som  

ikke er relevante etter våtromsrehabiliteringen.  

 

Dagens tekst: 

All rehabilitering eller endring som påvirker borettslagets eiendom skal meldes til styret. Andelseier 

skal bruke godkjente fagmenn/håndverkere og godkjente rørlegger med spesialkompetanse på 

epoxystrømper skal involveres i forbindelse med sveising av strømpen dersom sluk byttes. 

Dokumentasjon etter utført arbeid skal sendes styret. 

 

Ved våtromsrehabilitering uten bytte av sluk, trengs det en godkjent klemring for å feste 

membranen og for at våtrommet skal møte kravene etter gjeldende regler. Montering skal utføres 

av godkjent rørlegger, eller godkjent membranlegger i henhold til gjeldende regler.  

5-1 (10) Foreslås endret til: 

 

All rehabilitering eller endring som påvirker borettslagets eiendom skal meldes til styret. Andelseier 

skal bruke godkjente fagmenn/håndverkere og godkjent rørlegger. 

Ved våtromsrehabilitering skal kravene etter gjeldende våtromsnorm følges. Det vil, blant annet, 

si at montering skal utføres av godkjent rørlegger, eller godkjent membranlegger, og være i 

henhold til gjeldende regler i gjeldende tekniske krav til byggverk (TEK) ved utførselsdato. Dette 

skal dokumenteres. 

 

Styrets innstilling  

Godkjent 

 

Vedtak 

5-1 (10) Foreslås endret til: 

All rehabilitering eller endring som påvirker borettslagets eiendom skal meldes til styret. Andelseier 

skal bruke godkjente fagmenn/håndverkere og godkjent rørlegger. 

Ved våtromsrehabilitering skal kravene etter gjeldende våtromsnorm følges. Det vil, blant annet, 

si at montering skal utføres av godkjent rørlegger, eller godkjent membranlegger, og være i 

henhold til gjeldende regler i gjeldende tekniske krav til byggverk (TEK) ved utførselsdato. Dette 

skal dokumenteres. 

 

Antall stemmer for vedtak: 114  

Antall stemmer mot: 2 

Antall blanke stemmer: 32 

Flertallskrav: To tredjedels (67%) 

 

21. Endring i husordensreglene 

Styret foreslår endringer i husordensreglene. Enkelte nye presiseringer, og noen  

redaksjonelle endringer. Alle endringene er markert i vedlagte dokument.  

 

Styrets innstilling 

Foreslåtte endringer i husordensreglene vedtas i sin helhet. 

 

 



Vedtak 

Godkjent 

 

Antall stemmer for vedtak: 105  

Antall stemmer mot: 11 

Antall blanke stemmer: 32  

Flertallskrav: Alminnelig (50%) 

 

22. Valg av tillitsvalgte 

Det skal velges leder for 1 år, to styremedlemmer for 2 år og to varamedlemmer for 1 år. 

 

Innstilling 

Se valgkomiteens innstilling side 52 i innkallingen 

 

Styreleder (1 år) 

Følgende ble valgt: 

Atle Hillestad (ny) (104 stemmer) 

 

Følgende stilte til valg:  

Atle Hillestad (ny) 

 

Styremedlem (2 år) 

Følgende ble valgt: 

Hilde Marie Rekstad (ny) (101 stemmer) 

Lillian Slaaen (gjenvalg) (95 stemmer) 

 

Følgende stilte til valg:  

Hilde Marie Rekstad (ny)  

Lillian Slaaen (gjenvalg) 

 

Varamedlem (1 år) 

Følgende ble valgt: 

Stein Joar Mellemberget (gjenvalg) (102 stemmer) 

Kristian Sørensen(ny) (81 stemmer) 

 

Følgende stilte til valg: 

Stein Joar Mellemberget (gjenvalg) 

Kristian Sørensen(ny) 

 

23. Delegert med varadelegert til OBOS generalforsamling  

Det skal velges en delegert med en varadelegert til OBOS generalforsamling 

 

Innstilling 

Se valgkomiteens innstilling side 52 i innkallingen 

 

Delegert (1 år) 

Følgende ble valgt: 

Olav Lærum (103 stemmer) 

 

Følgende stilte til valg:  

Olav Lærum 



 

Varadelegert (1 år)  

Følgende ble valgt: 

Atle Hillestad (103 stemmer) 

 

Følgende stilte til valg:  

Atle Hillestad 

 

24. Valgkomite 

Det skal velges to medlemmer til valgkomiteen 

Se valgkomiteens innstilling side 52 i innkallingen 

 

Medlem (1 år) 

Følgende ble valgt: 

Marie Grønvik (gjenvalg) (104 stemmer) 

 

Følgende stilte til valg:  

Marie Grønvik (gjenvalg) 

 

*Medlem (1 år) 

Følgende ble valgt: 

Sigbjørn Nerland (gjenvalg) (103 stemmer) 

 

Følgende stilte til valg: 

Sigbjørn Nerland (gjenvalg) 

 

25. Delegert til Oppsal Vaktmestersentral  

Det skal velges en delegert med varadelegert til Oppsal Vaktmestersentral 

Se valgkomiteens innstilling side 52 i innkallingen 

 

Delegert (1 år) 

Følgende ble valgt: 

Olav Lærum (109 stemmer) 

 

Varadelegert (1 år) 

Følgende ble valgt: 

Atle Hillestad (3 stemmer)* 

 

Følgende stilte til valg:  

Olav Lærum 

Atle Hillestad 

 

*Varadelegert falt ut av den digitale versjonen, det er derfor kun de tre manuelle stemmene som er 

lagt til grunn for valget. 

 

 

 

 

 

 

  

 



Rolle   Navn    Valgt 

 

Leder   Atle Hillestad   2021-2022 

Styremedlem  Hilde Marie Rekstad     2021-2023 

Styremedlem  Lillian Slaaen   2021-2023 

Styremedlem  Jan-Tore Henriksen      2020-2022 

Styremedlem  Olav Lærum   2020-2022 

Varamedlem  Stein Joar Mellemberget 2021-2022 

Varamedlem  Kristian Sørensen  2021-2022 

 

 

Møteleder  Protokollvitne  Protokollvitne 

Andrè Olstad /s/ Håkon Johnsen /s/       Madeleine Nordseth Olstad /s/ 


