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Protokoll fra ordinær generalforsamling i Fuglemyra Borettslag 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Møtedato: 25.04.2019 

Møtetidspunkt: 18:00 

Møtested: Oppsal skole 

Til stede: 65 andelseiere, 5 representert ved fullmakt, totalt 70 stemmeberettigede. 

Forretningsfører OBOS, ble representert ved Miguel Antonetti. 
 

Møtet ble åpnet av Tor Ansgar. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Konstituering 

A  Valg av møteleder 

Som møteleder ble Miguel Antonetti foreslått. 

Vedtak: valgt 

 

B Godkjenning av de stemmeberettigede 

Det ble foreslått å anse de innleverte registreringsblankettene og eventuelt fullmakter 

som bevis for at vedkommende eier er til stede. 

Vedtak: godkjent 

 

C Valg av en til å føre protokoll og minst en andelseier som protokollvitne 

Som fører av protokoll ble Katrine Kårby foreslått. Som protokollvitne ble  
 

Ann Karin Steen og Christopher Hinchcliffe foreslått. 

Vedtak: valgt 

 

D Godkjenning av møteinnkallingen 

Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære 

møtet for lovlig satt. 

Vedtak: godkjent 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Behandling av årsrapport og årsregnskap for 2018 

A Behandling av årsrapport og regnskap 

Styrets årsrapport, resultatregnskap og balanse for 2018 ble gjennomgått og foreslått godkjent. 

Vedtak: godkjent 

 

B Overføring av årets resultat til balansen 

Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. 

Vedtak: godkjent 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Fastsettelse av godtgjørelser 

Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr 625.000. 

Vedtak: godkjent 

 

Godtgjørelse til velferdskomite ble foreslått satt til kr 60.000. 

Vedtak: godkjent 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Behandling av innkomne forslag og saker 

 

A Ventiler 

Forslag fra Catharina Caspari, Oppsaltoppen 21 A 

 

Jeg ønsker å gjenåpne ventilene i leilighetene. 

Begrunnelse: Mye forskning på inneklima tilsier at leiligheter blir for tette uten med kun 

ventilasjonsspalter i vinduene. Dette bidrar til mer luftveissykdom, samt astma og allergi. 

Dette er et generelt problem i alle leiligheter hvor ventilasjonskanaler er tettet 

igjen/dekket over av nye fasader, men et spesielt problem for leiligheter i første 1 etg, 

der man ikke ønsker å lufte med vinduene når man ikke er hjemme pga. innbrudds fare. 

 

Forslag til vedtak: Styret foretar overslag/innhenter pris på gjenåpning av ventilene i 

leilighetene. 

 

Styrets kommentar: 

Dette vil medføre ca.2600 nye ventiler og hulltagninger. 

I blokker m/trevegger vil det kunne oppstå lekkasjer/vanninntrenging, som igjen kan 

medføre råteskader og våt isolasjon. 

I tillegg vil dette medføre høye kostnader som rigg, stillaser, lift og konsulentbistand. 

 

Styrets innstilling:  

Forslaget avvises. 

 

Vedtak: forslaget avvises. 

 

B Utskifting av vinduer 

Jeg ønsker at styret i forbindelse med utskiftingen av vinduer som er vedtatt, også 

innhenter tilbud og vurderer utskifting til vinduer med mulighet for lufting der det i dag er 

fastvinduer. 

 

Begrunnelse: Jeg opplever det problematisk at det ikke er andre luftemuligheter enn via 

balkongdør i stue. Dette gir mindre rom for gjennomlufting, spesielt nattestid for oss som 

bor i 1.etg. Dette føles utrygt. 

 

Forslag til vedtak: Styret foretar overslag/innhenter pris på vinduer som kan åpnes der 

det i dag er fastvinduer. 

 

Styrets kommentar: 

Dette vil bli en fasade endring, som må tegnes av arkitekt og sendes 

Plan & Bygg. I tillegg vil disse vinduene medføre en høyere kostnad enn fastvinduer. 

 

Styrets innstilling:  

Forslaget avvises.  

 

Vedtak: forslaget vedtas ikke. 
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C Radiatorer 

Jeg ønsker sjekk av alle radiatorer, og eventuelt rensing/utbytting av tette eller defekte 

radiatorer. 

 

Begrunnelse: Dette fordi radiatorene i dag ikke blir ordentlig varme, og vi er flere som må 

supplere med elektriske varmeovner. Radiatorene er gamle, og vil med årene bli mindre 

effektive da de fylles med slam. Dette er lite økonomisk både for den enkelte beboer og 

for borettslaget, og lite miljøvennlig. 

 

Forslag til vedtak:  

Styret foretar overslag/innhenter pris for sjekk av, og eventuelt rensing/utbytting av tette 

eller defekte radiatorer. 

 

Styrets kommentar: 

Styret vil innhente en tilstands rapport på vårt varmeanlegg/radiatorer, og legge dette inn 

i vedlikeholdsplanen til Fuglemyra Borettslag. 

 

Styrets forslag til vedtak: 

Styret innhenter en tilstandsrapport på varmeanlegget/radiatorer. Deretter foreta en 

vurdering ut ifra denne rapporten om hvilke tiltak må/bør i iverksettes.  

Tillegg fra salen; rapporten publiseres til beboere. 

 

Vedtak: styrets forslag m/ tillegg fra salen vedtas. 

 

D Isolering 

Jeg ønsker å isolere under alle leiligheter i 1 etg. 

 

Begrunnelse: Det er gulvkaldt i leilighetene i 1 etg, isolering vil gi bedre beskyttelse mot 

kulde, og det blir mindre gulvkaldt for store og små. Dette vil også være energisparende 

for hele borettslaget. 

 

Forslag til vedtak: Styret foretar overslag/innhenter pris på isolering under alle leiligheter 

i 1. etg. 

 

Styrets kommentar: 

Det er en altfor omfattende og komplisert jobb. Alle boder må tømmes/ryddes. Dette må 

mellomlagres, deretter settes tilbake. I tillegg er det mye rør/kabling i kjellertakene som 

det må tas hensyn til. Og høye kostnader til konsulentbistand. 

 

Styrets innstilling:  

Forslaget avvises. 

  

Vedtak: forslaget avvises. 
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E El-bil tilrettelegging 

Vi i styret ser at vedtaket fra Generalforsamlingen i 2018 om å lage ladeplasser ved trafo 

i Oppsalstubben nr. 1/Vetlandsvn. Nr.74 (bilde nr.1 i saksdokumentet) 

ikke lar seg gjennomføre slik vi hadde håpet. 

  

Ladeplasser ved trafo ved Oppsalstubben nr. 1/Vetlandsveien nr. 74 vil føre til 

- færre plasser enn først antatt eller medføre store kostnader til planering av området 

- store inngrep i grøntområdet rett ved 

- mer trafikk ut og inn av området. Dette er sikkerhetsmessig uheldig da det delvis 

berører gårds område   

- og rett utenfor en oppgang.  

Styret ønsker derfor å flytte prosjektet til trafoen ved Oppsaltoppen nr. 12 (bilde nr. 2 i 

saksdokumentet). 

Her vil det ikke medføre inngrep i grøntområdet, det er ikke behov for planering av 

området, og ingen oppgang er direkte berørt av trafikken. Det kan lages 10 

sirkulasjonsladeplasser rett ved trafoen, i tillegg kan det på strekningen mellom trafoen 

og Oppsalstubben nr. 6 klargjøres for 14 plasser (bilde nr. 2 i saksdokumentet). 

 

Styret kan også innhente priser klargjøre/planlegge for framtidige ladeplasser i 

parkeringsfeltet mellom Oppsalstubben 6 og 4, mellom Oppsalstubben 4 og 2, og 

Oppsaltoppen 12 og 14. 

(bilde nr. 3 i saksdokumentet C, D, E, og F). 

 

Forslag til vedtak: 

Generalforsamlingen ber styret opprette 10 sirkulasjonsladeplasser ved Oppsaltoppen 

nr. 12 (felt A i bilde 2&3 i saksdokumentet) og klargjøre for 14 nye ladeplasser mellom 

trafoen ved Oppsaltoppen nr. 12 og  

Oppsalstubben nr. 6 (felt B i bilde nr. 2&3 i saksdokumentet). Øvre kostnadsramme 

2.500.000, -  

 

Styret kan også innhente priser klargjøre/planlegge for fremtidige ladeplasser i 

parkeringsfeltet mellom Oppsalstubben 6 og 4, Oppsalstubben 4 og 2, og Oppsaltoppen 

12 og 14. 

(bilde nr.3 i saksdokumentet C, D, E, og F). 

 

Styrets innstilling: 

Forslaget vedtas. 

 

Det kom merknad fra grønkomiteen som legges ved og tas til etterretning. 

 

Vedtak: Forslaget vedtas. 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Valg av tillitsvalgte 

 

A Som styremedlem for 2 år, ble Kenneth Haghus foreslått. 

Som styremedlem for 2 år, ble Morten Aas foreslått. 

Som styremedlem for 2 år, ble Monica Olsen foreslått. 

Vedtak: valgt 

 

B Som varamedlem for 1 år, ble Ottar Johansen foreslått. 

Som varamedlem for 1 år, ble Ann Karin Steen foreslått. 

Som varamedlem for 1 år, ble Nils Jacob Aae foreslått 

Vedtak: Ottar Johansen og Ann Karin Steen ble valgt 

 

C Som delegert med varadelegert til generalforsamlingen i OBOS ble foreslått:  

Delegert Tor Ansgar Bakken 

Varadelegert Kenneth Haghus 

Vedtak: valgt 

 

D Som delegert med varadelegert til Oppsal Vaktmestersentral ble foreslått:  

Delegert Tor Ansgar Bakken 

Varadelegert Kenneth Haghus 

Vedtak: valgt 

 

E Som representant(er) i velferdskomitéen for 1 år, ble foreslått  

 Grethe Ristad og Ann- Renee Sletmoe 

Vedtak: valgt 

 

F Som representant(er) i valgkomitéen for 1 år, ble foreslått  

Roger Storslett og Nils Magne Killingberg 

Vedtak: valgt 

  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Møtet ble hevet kl.: 19:45.  Protokollen signeres av 

 

 

 Miguel Antonetti/s/     Katrine Kårby/s/ 

Møteleder      Fører av protokollen 

 

 Ann Karin Steen/s/     Christopher Hinchcliffe/s/ 

Protokollvitne      Protokollvitne 

 

 


