
Protokoll

Fra ekstraordinær generalforsamling i Østausa Borettslag torsdag 10.03.2022 kl. 18:00 -
Grendehuset.

Konstituering1.

Valg av møteleder1.1

Vedtak:
Som møteleder ble valgt: Gina K Borgersrud

Valg av sekretær1.2

Vedtak:
Som sekretær ble valgt: Gina K. Borgersrud  

Valg av eier til å undertegne protokollen sammen med 
møtelederen

1.3

Vedtak:
Valgt ble: Kent Reis

Opplysning om antall møtende med stemmerett og antall 
fullmakter

1.4

Vedtak:

Forretningsfører sørger for oppsummering av antall møtende i protokollen

Antall fremmøtte med stemmerett: 39  
Antall fremlagte fullmakter: 6  
Totalt: 45

Tatt til orientering.  

Godkjenning av innkalling1.5

Vedtak:
Godkjent

(kommentar på at innkallingen kom seint).

Godkjenning av saksliste1.6

Vedtak:
Godkjent

Betongrehabilitering av balkonger2.
Bakgrunn og prosess
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Styret engasjerte Usbl Prosjekt vinteren 2021 for å undersøke lekkasje fra en av balkongene i
borettslaget. Lekkasjen hadde vært undersøkt tidligere og det var gjort flere forsøk på
utbedring, uten hell. På bakgrunn av innledende undersøkelser, anbefalte Usbl Prosjekt å
innhente tilstandsvurdering av betongen av Ødegård & Lund. Ødegård & Lund befarte og tok
stikkprøver av ti balkonger i borettslaget (fordelt på samtlige blokker) og gjorde rede for sine
funn og anbefalinger i rapport av 30. april 2021. Rapporten med vedlegg følger vedlagt
innkallingen.

I korte trekk er konklusjonen i rapporten at det er lett å finne betongskader og at det etter
hvert er fare for nedfall av betongstykker. Det vises videre til at skadeutviklingen vil
akselerere uten beskyttende tiltak og at kostnadene til reparasjon og vedlikehold vil øke.

Etter gjennomgang av rapporten i samråd med Usbl Prosjekt, som støttet Ødegård & Lunds
konklusjon, vedtok styret at utbedring må gjennomføres.

Styret innhenter tilbud på prosjektledelse fra Selvaag, Obos Prosjekt og Usbl Prosjekt, og
etter gjennomgang av innkomne tilbud vedtok styret å akseptere tilbud fra Usbl Prosjekt.
Usbl Prosjekt gikk deretter i gang med å utforme tilbudsbeskrivelse, som ble sendt ut til fire
potensielle tilbydere, herunder Consolvo AS, Alliero AS, Oslo Murmesterbedrift AS og Viking
Entreprenør AS. Det ble gjennomført tilbudsbefaring, og deretter mottatt tre tilbud (fra de tre
først nevnte over). På bakgrunn av tilbudspris ble Consolvo AS og Alliero AS invitert til
avklarende møte med Usbl Prosjekt og styreleder. Etter presiserte tilbud og innstilling fra Usbl
Prosjekt, vedtok styret å akseptere tilbud fra Consolvo AS. Tilbudsaksepten er forutsatt at
styret får generalforsamlingens samtykke til lånopptak for delvis finansiering av arbeidet.

Gjennomgang av arbeidet som skal gjøres

Usbl Prosjekt vil delta i møtet og redegjøre nærmere for arbeidet som skal gjennomføres,
både teknisk og praktisk. Det vil selvfølgelig være mulighet for å stille spørsmål, og vi
oppfordrer til at spørsmål sendes inn i forkant av møtet.  

Estimert oppstart av arbeidet er 21. mars, selvfølgelig forutsatt generalforsamlingens
samtykke til finansiering. Sluttfrist for prosjektet er avhengig av hvilke opsjoner som blir
vedtatt, men det er i utgangspunktet satt av 180 dager til prosjektet.

I forbindelse med arbeidet som  må gjøres for å rehabilitere betongen, er det altså enkelte
opsjoner/tillegg som kan være praktisk å utføre i samme omgang, og som er vurdert i styret.
Det gjelder utskifting av markiseduker, utskifting av markiser som sådan (både markiseduker
og rammeverk), utskifting av balkonginnglassing, og utskifting av balkonginnglassing, samt
montere innglassing på de balkongene som ikke har innglassing i dag. Vi redegjør for de ulike
opsjonene og styrets syn på disse nedenfor.

Markiser:

Markisene må som følge av betongrehabiliteringen demonteres før arbeidet starter, og
remonteres når arbeidet er ferdigstilt.

Det har gjennom de siste par årene kommet flere henvendelser til styret med spørsmål om
det er vurdert å tilrettelegge for at andelseierne som har behov kan få skiftet markiseduker.
Det er mange markiseduker som er slitt og har behov for å byttes. Det er en klar fordel om
dette gjøres på en gang, da hver enkelt sparer mye på at man deler på kostnadene med rigg
(stillas eller lift) til dette. Selve rammeverket på markisene har styret vurdert til at fungerer
fint, dette er også Usbl Prosjekts syn, og styret vurderer derfor at det ikke er behov for å
bytte disse.

Markisedukene ser styret derimot at det er praktisk og kostnadseffektivt for alle om byttes på
en gang i forbindelse med prosjektet. Ut fra hva vi kan se av markisene som henger rundt
om i borettslaget, er det mange av markisedukene som er svært slitt. Dette fremgår også av
henvendelser styret har mottatt fra flere beboere. På bakgrunn av at markisene uansett må
demonteres i forbindelse med betongrehabiliteringen, anbefaler styret at generalforsamlingen
vedtar at samtlige markiseduker byttes i forbindelse med betongrehabiliteringen.
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Pris for skifte av samtlige markiseduker er kr. 2.225.850,- inkl. mva.

Balkonginnglassing:

Størsteparten av leilighetene med balkong valgte i sin tid (2007, og noen i årene etter dette)
å montere innglassing på balkongene sine. Det var da opp til hver enkelt andelseier om man
ønsket å gjøre dette, og det er fastsatt i borettslagets vedtekter punkt 5-1 (8) at det er
andelseier som har ansvar for vedlikehold, reparasjoner og utskiftninger.

Innglassingene fungerer, ut fra det styret kjenner til, i varierende grad. Det er imidlertid klart
at det har vært store utfordringer med å fremskaffe reservedeler til innglassingene.

Valgte entreprenør for prosjektet, Consolvo, har Arqdesign som sin underleverandør når det
gjelder innglassingene. Re- og demontering av innglassinger og rekkverk på balkonger er
inkludert i tilbudsprisen. Det har på bakgrunn av styrets erfaring med utfordringene med å få
tak i reservedeler, vært av stor betydning for styret å få avklart om det faktisk kan
fremskaffes reservedeler til eksisterende innglassinger i forbindelse med prosjektet (slik at
delene som eventuelt blir ødelagt i forbindelse med de-/remontering erstattes).

Arqdesign har svart følgende på styrets forespørsel om reseverdeler:

Som tidligere nevnt, finnes det nok deler til å skifte ut eventuelle defekte deler ifbm
forestående prosjekt. Alternativt skifte ut til nyere versjoner der dette er mulig som f.eks
åpningsmekanisme i topp.

Ytterligere reservedeler i produktets levetid vil det ikke være, da det er gjort forbedringer
siden dette systemet ble satt opp på Østausa i sin tid. Av de plast-delene som er benyttet på
innglassingen, er det ikke noe av det som leveres på nytt innglassings-system i dag.

F.eks de glideklossene som sitter i bunn av hvert enkelt glass på Østausa, er nå byttet ut til
hjul med lager. Åpningsmekanismer i bunn og topp har samme funksjonalitet i dag, men er
nå en kombinasjon mellom sterkere plast og aluminium.

Dette er da deler som vi har, og vil ha i lang tid fremover dog vanskelig å si på nåværende
tidspunkt hvor lenge disse delene er å få tak i.

Så rent driftsmessig og eventuelt vedlikehold, er det mest sikkert å endre til nytt produkt da
det gjelder innglassing.

For å bytte ut dagens system til nytt, vil det kun være nødvendig å skifte ut 3 horisontale
profiler + selve glassene.

Ved eventuelt nytt system, vil man få:

Ny reklamasjonstid på produktet•
14 år nyere produkt•
Nytt og forbedret hengselsystem•
Nytt glidesystem med rulle hjule og lager•
Ny og forbedret åpningsmekanismer bunn og topp•
Større sikkerhet med å fremskaffe eventuelle deler•

Nevnte fordeler er med basis i produktutvikling, samt erfaring over år med dette systemet.

Det er videre en fordel med innglassing, da betongen beskyttes i større grad, og man unngår
forringelse i større grad enn hvor betongen ikke får tilsvarende beskyttelse.

Entreprenør har gitt tilbud om nye innglassinger på balkongene som har innglassing i dag,
med kr. 29.779,- inkl. mva. per balkong/innglassing. Videre er kostnaden med å etablere
innglassing der dette ikke er i dag noe dyrere, da noe mer tilrettelegging må til. Konkret pris
på dette har styret foreløpig ikke mottatt når innkallingen går i trykken.  

Det er for øvrig også et alternativ at det legges opp til at den enkelte bestiller ny innglassing
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Vedtak:

selv fra entreprenør.

Kostnader og finansiering  

Kostnad for hovedprosjektet, rehabilitering av balkongbetongen, er kr. 13.463.675,- inkl.
mva.

Borettslaget har godt med disponible midler, spesielt etter salg av det tidligere styrerommet i
38 N høsten 2021. Per 3.3.22 er det kr. 5.320.813,- innestående på borettslagets konto.
Styret legger i finansieringsplanen til grunn at det bør gjenstå 10.000,- per andel i disponible
midler, totalt kr. 1.320.000,-. Dette for å sikre løpende forpliktelser, og samtidig ha noe
midler til uforutsette kostnader. For å finansiere arbeidet er det etter dette behov for
lånopptak med om lag kr. 10.000.000,-.

Styret har i utgangspunktet myndighet til å ta opp lån på vegne av borettslaget. For å sikre
gunstigst mulig betingelser er det en betydelig fordel at lånet sikres med pant med prioritet
foran innskuddene. Denne sikkerhetsstillelsen kreves også av de fleste banker. Slikt
lånopptak krever samtykke fra generalforsamlingen med 2/3 flertall, jf. borettslagsloven § 8-
9 (4).

Styret vil forsøke å legge opp til at lånopptaket gjøres når det er nødvendig underveis i
prosjektet, slik at andelseierne ikke blir påført økte kapitalkostnader (renter og avdrag) fra
første stund.

Det er satt opp beregning av de ulike alternativene for låneopptak (avhengig av hvilke
opsjoner som vedtas) og hva dette innebærer i økt fellesgjeld, terminbeløp, avdrag og renter
for den enkelte leilighet. Oversikten med beregninger følger som vedlegg i innkallingen.  

Det bemerkes at det i forslag til vedtak og alternative forslag til vedtak er lagt opp til en
høyere sum låneopptak enn tilbudssummene og det som er lagt til grunn i beregningene.
Dette for at styret skal ha anledning til å dekke uforutsette kostnader i forbindelse med
prosjektet ved ytterligere låneopptak, dersom dette skulle være nødvendig. Styret kommer
ikke under noen omstendighet til å ta opp mer lån enn det som er nødvendig for å dekke
kostnadene i forbindelse med prosjektet og eventuelle opsjoner som blir vedtatt i
generalforsamlingen.  

Forslag til vedtak:

Styrets forslag til vedtak:

Styret gis fullmakt til lånopptak oppad begrenset til kr. 15.000.000,- sikret med pant med
prioritet foran innskuddene til betongrehabilitering av balkonger, og bytte av markiseduker på
samtlige markiser i forbindelse med prosjektet.

Alternativt forslag til vedtak:

Styret gis fullmakt til lånopptak oppad begrenset til kr. 12.000.000,- sikret med pant med
prioritet foran innskuddene til betongrehabilitering av balkonger.

Alternativt forslag til vedtak:

Styret gis fullmakt til lånopptak oppad begrenset til kr. 18.000.000,- sikret med pant med
prioritet foran innskuddene til betongrehabilitering av balkonger, bytte av markiseduker på
samtlige markiser, bytte av eksisterende innglassinger på balkonger og montering av
innglassing på balkonger som ikke har dette i dag.

Alternativ 1 ble votert over, og 42 for, 0 mot.

Alternativ 3 ble votert over, 7 for. Forslaget falt.
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Alternativ 1, styrets forlsag til vedtak, ble vedtatt.

Gina K. Borgersrud /sign  
Møteleder

Kent Reis /sign  
Valgt av generalforsamlingen
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