
BJØLSEN BORETTSLAG

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2017

Generalforsamling i Bjølsen borettslag avholdes
mandag, 8. mai 2017 kl. 18:00 OBFs lokaler, Sandakerveien 64.

TIL BEHANDLING FORELIGGER:

1. KONSTITUERING
A Valg av møteleder
B Opptak av navnefortegnelse
C Valg av referent og minst én andelseier til å underskrive protokollen
D Godkjennelse av innkallingen og den oppsatte dagsorden

2. ÅRSBERETNING FOR 2016

3. ÅRSREGNSKAP 2016 OG BUDSJETT 2017
A Årsregnskapet for 2016
B Disponering av årets resultat
C Revisjonsberetning
D Orientering om budsjett for 2017

4. GODTGJØRELSER
A Styret kr 111 50,-

5. FORSLAG
A Forslag fra andelseier Vestli om endring av punkt 4 i vedlegg til kjøpekontrakt.

Se vedlegg 1.

6. ORIENTERINGSSAK
A Styret vil orientere om planlagte nye uteboder. Se vedlegg 2 samt vedlagte

bilder.

7. VALG AV TILLITSVALGTE
A Valg av tre styremedlem for 2 år
B Valg av tre varamedlemmer for 1 år

8. OPPLESNING OG GODKJENNING AV PROTOKOLL

Det vil ved behov bli avholdt et uformelt beboermøte hvor aktuelle
saker utover det som er nevnt i innkallingen, kan tas opp til diskusjon.

Oslo, 5. april 2017
I styret for Bjølsen borettslag

Lars Erik Lørdahl Martin Kollenberg Marianne Løfvenius Torske

Fred Damiens Christoffer Vestli













































Vedlegg 1 

Forslag A – forslag om endring av punkt 4 i «Spesielle bestemmelser for 
loftsutbygging i Bjølsen Borettslag», fremmet av andelseier Vestli 
 

 
Bakgrunn 
Jeg mener det er fornuftig å få til en endring i de spesielle bestemmelser for loftsutbygging for å få 
utnyttet mer areal i borettslaget, samt å kunne få inn midler via økonomisk vederlag for utbygging. 
Tenker da spesifikt på punkt 4 i bestemmelsene som sier at det skal ikke bygges ut over annens 
leilighet. I borettslaget bor vi over hverandre fra før, og med dagens krav til utførelse og bruk av 
materialer for utbygging vil ikke dette bli til sjenanse før underliggende beboer. 
 
Større leiligheter gir et stabilt og familievennlig miljø. Evaluering av leilighetsnormen for Oslo 
Kommune viser som forskning fra blant annet Nova at botid henger sammen med størrelse på 
leiligheter. Små leiligheter har kort botid. 
 
Jeg føler tiden er moden for en endring i vedtektene for å imøtekomme bystyrets ønske om grønn 
tankegang og utnytting av eksisterende boligmasse i byen. 
 
Forslag til ny ordlyd i punkt 4 siste setning 
Nåværende ordlyd i punkt 4: 
Dersom flere ønsker å bygge ut i samme oppgang, og dette ikke lar seg gjennomføre i henhold til 
retningslinjene, gjelder prinsippet om at der det mest naturlig kan tilpasses en leilighet får første rett. 
Skulle to leiligheter ha det samme potensialet kommer ansiennitet til anvendelse. 
Det skal ikke under noen omstendighet gis anledning til å bygge ut over annens leilighet. 
 
Siste setning foreslås endret til følgende 
 
“Det åpnes for å bygge ut over annens leilighet, dersom en loftsutbygging for annens leilighet ikke kan 
utføres på rasjonelt vis eller er hensiktsmessig. For utbygging over annens leilighet skal utbyggingen 
utføres med lydisolasjon etter den til enhver tids gjeldende TEK. Per 27.04.17 er TEK10 gjeldende. " 

 



Vedlegg 2 

Orienteringssak  

 

Nye uteboder 

I bakgårdene vil det i løpet av sommerhalvåret 2017 bli oppført et bygg i hver bakgård for oppbevaring 

av barnevogner og sykler. 

I Klokkegården vil det bli satt opp et bygg i pusset og malt leca på 2,70 x 4,50 meter. 

I gården foran Bergensgata 18-20 vil det bli satt opp et bygg i pusset og malt leca på 3,50 x 4,50 

meter. 

I gården foran Stavangergata 29-41 vil det bli satt opp et bygg på 4,00 x 5,50 meter i treverk 

tilsvarende eksisterende bygg. 

 

Det vil i alle bygg bli satt inn ståldører med lås. 

  



Vedlegg 2 
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