
PROTOKOLL 
 
Dato og klokkeslett: Mandag 22.05.17 – kl.18.00 
Sted: Grendehuset   
 
ble det avholdt ordinær generalforsamling 2017 i Østausa Borettslag 
 

1. Konstituering 
 

1.1 Valg av møteleder 
  Som møteleder ble valgt: Cathrine Vogt Bugge 
 

 
1.2 Valg av sekretær 

 Som sekretær ble valgt: Cathrine Vogt Bugge 
 
 

1.3 Valg av 1 andelseier til å undertegne protokoll en sammen med møtelederen 
 Valgt ble: Sami Touili   
 

     
1.4  Opplysning om antall møtende med stemmerett og  antall fullmakter  

Antall fremmøtte med stemmerett: 55 
Antall fremlagte fullmakter:  6 
Totalt:     61 

 
 

1.5  Godkjenning av innkalling  
Vedtak: Godkjent   

 
 

1.6  Godkjenning av saksliste  
Vedtak: Godkjent    

 
 
 

2. Godkjenning av årsoppgjøret 
 

2.1 Godkjenning av årsmelding 2016 fra styret   
 Styrets årsmelding for 2016 ble gjennomgått. 
 Vedtak: Godkjent 
 
 

2.2 Godkjenning av årsregnskapet 2016  
 Årsregnskap for 2016 ble gjennomgått. 
 Vedtak: Godkjent 
 



3. Godtgjørelse til styret for siste styreperiode  
 Vedtak: Generalforsamlingen vedtok kr 185 000,- i styrehonorar. 
 
 
 

4. Andre saker  
 

4.1 Bytte av revisor 
 

Usbl har fremforhandlet en rammeavtale med revisjonsfirmaet KPMG som kan 
tilby revisjon til vårt boligselskap. Felles revisor sikrer gode rutiner for 
kvalitetssikring av regnskapene, samt forutsigbare og konkurransedyktige priser. 
Styret anbefaler å bytte til Usbls prefererte revisor, KPMG. 
 
Styrets innstilling: Generalforsamlingen vedtar bytte av revisjonsfirma til KPMG 

 
 Vedtak: Generalforsamlingen vedtok KPMG som ny revisor. 
 

 

 

4.2 Skifte av inngangsdører, ringeklokkesystem og s ystemlåser 

Oppgangsdører:   
Østausa brl har i dag oppgangsdører i treverk. Det er fine dører, men de er vanskelig å 
vedlikeholde. De fleste fremstår nå som slitte, de får hard bruk og ofte skjer det små 
«hærverk». Utetemperatur og været påvirker dørene i stor grad om de lukker/låser seg 
som de skal. Styret mener at alle inngangspartier bør byttes ut med nye dører med 
overflater i lakkert aluminium som tåler hard bruk og som krever minimalt med 
vedlikehold. 

Ringeklokke: 
Borettslagets ringeklokkesystem er gammelt i tillegg til at det meste av kabelnettet 
stammer fra 1974. Vi opplever nå ett økende vedlikeholdsbehov av innvendige 
dørtelefoner og feil med tablåer. Dørtelefoner og ringetablåer kortslutter ofte pga. feil i 
ledningsnettet. Styret ønsker å oppgradere til nytt ledningsnett og bytte til nye 
paneler/ringetablåer med mulighet for video i hver enkelt leilighet. 

Felleslåser:   
Borettslagets systemlåser er gått ut på dato. Vi opererer i dag med 3 systemer og dette 
er ikke anbefalt eller lønnsomt.  Styret ønsker å bytte til samme system (salto) som 
benyttes på garasjene. Dette er ett elektronisk system hvor vi har full kontroll med 
tilganger og enkelt kan fjerne tilganger hvis nøkler blir borte. Alle borettslagets 
fellesdører vil da få dette systemet. Leiligheter vil fortsatt betjenes med egne nøkler. 

Samlet kostnad for utskifting av inngangspartier kr. 1.650.000,-  

Styret gjør oppmerksom på at ekstra låneopptak ikke vil bli nødvendig for å 
gjennomføre dette prosjektet, da kostnadene skal dekkes av oppsparte midler.  



Forslag til vedtak:  Østausa BRL oppgraderer inngangspartier, dørklokker og 
låsmekanisme ihht. beskrivelse. 

Vedtak: Generalforsamlingen vedtok oppgradering av inngangsdør, ringeklokkesystem 
og systemlåser. Vedtatt med en stemme mot.  

 

4.3 Maling av trapperom 

Styret har i flere år mottatt henvendelser fra beboere som ønsker at trapperommene 
skal pusses opp.  Pris for maling av alle oppganger i to farger er 875.000 ink mva. 

Styret gjør oppmerksom på at ekstra låneopptak ikke vil bli nødvendig for å 
gjennomføre dette prosjektet, da kostnadene dekkes av oppsparte midler.  

Styrets innstilling:  Trapperommene males. 

Vedtak: Generalforsamlingen vedtok enstemmig maling av trapperom. 

 

4.4 Forslag til vedtektsendring 

Det er blitt populært å montere elektriske enheter med vanntilkobling (f.eks kjøleskap 
med vannkjøler og eller isbiter, kaffemaskiner etc). Flere slike er avdekket gjennom 
baderomsrehabiliteringen. Å sikre at beboer må forholde seg til de gjeldene 
monterings- og vedlikeholdskrav er til fellesskapets beste om noe går galt. Styret 
foreslår å tilføye et ekstra punkt under 5-1 Andelseiers vedlikeholdsplikt: 

Styrets innstilling: 

Generalforsamlingen vedtar å tilføye punkt 5-1-9 Montering av elektriske enheter med 
vanntilførsel med følgende ordlyd: 

Installasjon av kjøleskap, kaffemaskiner, isbitmaskiner og lignende utstyr skal utføres 
av autorisert rørlegger og monteres med aquastopp og reduksjonsventil. 
Leverandørens bruksanvisning/vedlikeholdsplan skal følges. 
Beboer må dekke borettslagets egenandel dersom det oppstår vannskader fra 
installasjoner som dette. 
 
Vedtak: Generalforsamlingen vedtok vedtektsendringen enstemmig. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



4.5 Omdisponering og salg av suppleringsrom 
 

Østausa Borettslag har i forbindelse med baderomsrehabiliteringen pådratt seg en 
betydelig mengde gjeld. Gjennom det følgende forslaget kan fellesgjelden reduseres 
på en slik måte at det kommer alle beboere til gode.  

Østausa Borettslag eier 5 suppleringsrom plassert i oppgang I-N. 1 suppleringsrom 
brukes som arbeidsrom for styret og det påfølgende forslaget gjelder kun for 4 
suppleringsrom.  

Suppleringsrommene ble bygget slik at de kun var godkjent som et supplerende 
boareal for andeler i borettslaget som allerede hadde alle nødvendige fasiliteter. Av 
den grunn vedtok Østausa BRL et sett regler som skulle gjelde ved utleie, så som 
hvem som kan leie, ansiennitet og lengde på leieforholdet.    

Interessen for suppleringsrommene har de siste årene vært dalende samtidig som 
interessen fra eksterne leietakere har vært økende. Da suppleringsrommene ikke har 
vært godkjent som selvstendige boenheter er det ulovlig å leie ut 
suppleringsrommene til andre enn Østausa sine beboere. Bruksendring vil åpne for 
flere muligheter. 

I forbindelse med baderomsrehabiliteringen har disse enhetene blitt oppgradert til 
dagens byggtekniske standard for selvstendige boenheter.   

Dette åpner opp for å kunne selge ut suppleringsrommene som selvstendige 
boenheter som bidrar med sin del til fellesgjeld og felleskostnader evt. leie ut 
enhetene til markedspris.   

Historisk har det ikke vært noe mål å ha økonomisk gevinst på utleie av disse 
rommene. Utleie krever også en del oppfølging administrativt av styret og USBL i 
tillegg til vedlikehold. Å skille disse enhetene ut som selvstendige andeler vil gi flere 
bidragsytere til felleskostnader og fellesgjeld, samt at de vil bli forvaltet av Usbl på lik 
linje med de 127 andre andelene.  

Suppleringsrommene ble i februar 2017 anslått til å ha en salgsverdi mellom kr. 1-1,4 
millioner pr enhet. Det er en forutsetning at overskuddet ved salg av 
suppleringsrommene i sin helhet går til nedbetaling av fellesgjeld for Østausa BRL. 
Dette vil redusere fellesgjeld for alle beboere i henhold til følgende:  

 
Kvadratmeter 

Fellesgjeld 
etter 
baderomsrehab  

 

Fellesgjeld ved salg 
av suprom om de 
selges for 1 mill pr 
rom 

 

Fellesgjeld ved salg 
av suprom om de 
selges for 1,4 mill pr 
rom 

2-roms  54 
 

kr   330 936,00  
 

 kr         308 256,00  
 

 kr             302 580,00  

3-roms  81 
 

kr   484 584,00  
 

 kr         451 368,00  
 

 kr              443 064,00  

4-roms  96 
 

kr   534 408,00  
 

 kr         497 784,00  
 

 kr              488 628,00  

 
 

      



2-roms  50 
 

kr   365 868,00  
 

 kr          340 788,00  
 

 kr              334 524,00  

1-roms  29 
 

kr  229 872,00  
 

 kr           214 116,00  
 

 kr               210 180,00  

 

Styrets innstilling  

Punkt 1,1 

Suppleringsrommene bruksendres til selvstendige boenheter for å åpne opp for flere 
bruksmuligheter for boenhetene. 

Vedtak: Generalforsamlingen vedtok enstemmig bruksendring til selvstendige boenheter for 
å åpne opp for flere bruksmuligheter for boenhetene.  

 

Punkt 1,2 

4 suppleringsrom legges ut for salg. Inntekten fra salget går direkte til nedkvittering av 
borettslagets fellesgjeld.  

Vedtak: Generalforsamlingen vedtok enstemmig at 4 suppleringsrom legges ut for salg. 
Inntekten skal gå til nedkvittering av borettslagets fellesgjeld.   
 
 

5. Valg 
 

5.1 Valg av leder  
 Valgt ble: Lise Gunhild Wenger for 1 år. 
 

5.2 Valg av styremedlemmer  
 Valgt ble: Sukandini Tharmathas  for 2 år. 
  

5.3 Valg av varamedlemmer  
 Valgt ble: Tom Robert Strand  
 

5.4 Valg av 1 delegat m/varadelegat til Usbls gener alforsamling  8. mai 2017 
 Valgt ble: ingen ble valgt 
 

5.5 Valg av valgkomité  
 Valgt ble: Camilla Malmstrøm og Ragnhild 
 

5.6 Valg av grendehuskomité 
 
 Navn: Iren Bjerkan og Anne Ødegård Lund 
 
  
   
 



Etter generalforsamlingen fikk styret følgende samm ensetning: 
 
 Navn:    Adresse: 
 
Leder: Lise Gunhild Wenger    Micheletveien 38 M – 1053 Oslo  
Medlem: Vidar Grøndahl   Micheletveien 38 G – 1053 Oslo 
Medlem: Maria Berntzen    Micheletveien 38 F – 1053 Oslo 
Medlem: Nina Kalsrud   Micheletveien 38 N – 1053 Oslo 
Medlem: Sukandini Tharmathas  Micheletveien 38 K – 1053 Oslo 
Vara: Tom Robert Strand   Micheletveien 38 B – 1053 Oslo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________  ________________________ 
Cathrine Vogt Bugge/s/  Sami Touili/s/ 
Møteleder   Valgt av generalforsamlingen 


