
Protokoll til årsmøte  2021 for Enerhaugen Borettslag
Organisasjonsnummer: 948152525
Møtet er blitt gjennomført heldigitalt fra 7. april kl. 09:00 til 15. april kl. 09:00.

Antall stemmeberettigede som deltok: 275.

Følgende saker ble behandlet på årsmøtet:

1. Godkjenning av møteinnkallingen
Det foreslås å godkjenne den måten Generalforsamlingen er innkalt på.

Det har kommet inn et forslag fra andelseier om å utsette generalforsamlingen frem til 
den kan gjennomføres fysisk. Se vedlegg.

Skulle man være enig i forslaget om å utsette generalforsamlingen må man stemme mot 
godkjenning av møteinnkallingen.

Styrets innstilling
Møteinnkallingen godkjennes

Vedtak
Møteinnkallingen godkjennes

Antall stemmer for vedtak: 240
Antall stemmer mot: 9
Antall blanke stemmer: 26
Flertallskrav: Alminnelig (50%)

2. Valg av protokollvitner
Valg av to eiere til å signere protokollen. Protokollen vil bli sendt til signering digitalt.

Styrets innstilling
Styret foreslår Marit Edland-Gryt og Jonas Brenna.

Vedtak
Marit Edland-Gryt og Jonas Brenna velges

Antall stemmer for vedtak: 244
Antall stemmer mot: 0
Antall blanke stemmer: 31
Flertallskrav: Alminnelig (50%)

3. Årsrapport og årsregnskap
a) Godkjenning av årsrapport og årsregnskap

b) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital. 

Vedtak

 



Årsrapport og årsregnskap godkjennes.  Årets resultat overføres til egenkapital

Antall stemmer for vedtak: 236
Antall stemmer mot: 0
Antall blanke stemmer: 39
Flertallskrav: Alminnelig (50%)

4. Fastsettelse av styrehonorar
Godtgjørelse for styret foreslås satt til kr 430 000.

Vedtak
Godtgjørelse settes til kr 430 000

Antall stemmer for vedtak: 216
Antall stemmer mot: 18
Antall blanke stemmer: 41
Flertallskrav: Alminnelig (50%)

5. Fastsettelse av andre honorarer
Godtgjørelse til bodansvarlig, parkeringsansvarlig og valgkomité foreslås satt til 

kr 59 000.

Vedtak
Godtgjørelse settes til kr 59 000

Antall stemmer for vedtak: 222
Antall stemmer mot: 14
Antall blanke stemmer: 39
Flertallskrav: Alminnelig (50%)

6. Permanent avstenging av varmestiger til bad
Styret foreslår at fellesvarmen til varmeskapene på badene avvikles. At styret gjentar 
dette forslaget, til tross for at det ble nedstemt med overveldende f lertall i 2019, er ikke et 
uttrykk for manglende respekt for generalforsamlingens ønske. Vi er mange som setter 
pris på den gode varmen disse radiatorene gir. Derimot viser det hvor stor risiko styret 
anser at disse varmestigene utgjør for alvorlige vannskader i nær framtid.

Bakgrunn 

Årsaken til at disse varmerørene gir risiko for store skader er todelt:

- Rørene er av stål, som over tid vil korrodere i et fuktig miljø. Kombinasjonen av at 
varmen står på hele året og at rørene står i et fuktigere miljø enn stigene i andre rom, har 
bidratt til at disse rørene er svake og lett brister. (Anslått levetid er 30 år, og rørene er fra 
byggeårene på 1960-tallet)

 



- Mange andelseiere har bygget om badet og skjult rørene. Dermed tar det lang tid før 
lekkasjer oppdages, det er vanskelig å f inne lekkasjestedet og vannskadene rekker å bli 
store før vannet stoppes.

 

Skadehistorikken til borettslaget inneholder, i tillegg til mindre lekkasjer, to hendelser 
som viser potensialet for skader forårsaket av lekkasje i rørene som avgir varme på 
baderommene våre.

I 2014 gikk det hull på varmestige 43 på badene i S34, i 7. etasje. Dette ga følgeskader 
helt ned til bodene i kjelleren. Skadeomfanget ble svært omfattende for beboerne og 
var svært kostnadskrevende for forsikringsselskapet vårt den gangen.

På senhøsten 2019 oppstod en tilsvarende lekkasje på varmestige 5 i E7, i overgangen 
mellom 8. og 9.etasje, som berørte alle unntatt én leilighet derfra og helt ned til 
kjølebodene i andre underetasje. For en av beboerne var skadeomfanget så stort 
at vedkommende måtte f lytte ut og bo i midlertidig bolig i over ett år. Dette var 
selvsagt en stor belastning – særlig fordi det både var vanskelig å få informasjon fra 
forsikringsselskapet om status i saken og fordi det tok så lang tid å få leilighetene 
i stand igjen. Vannskaden var så omfattende at betongen var svært fuktig og selve 
tørkeprosessen forut for rehabilitering av leiligheten tok nesten ett halvt år. Det er 
forsikringsselskapet som har ansvaret for å utbedre alle følgeskadene som oppstår i 
forbindelse med vannlekkasjer og det er også de som skal sørge for å informere de 
berørte partene om fremdriften, noe de helt klart ikke lyktes med i denne saken til tross 
for stort påtrykk fra både de skadelidende beboerne og styret.

Skadeomfanget på leilighetene som er berørt i slike saker varierer, men de totale 
kostnadene for utbedring av følgeskadene på stige 5 i 2019 har så langt medført mer enn 
1,5 millioner kroner i utgifter og saken er per februar 2021 fortsatt ikke helt avsluttet. Vi har 
forsikringsdekning for skadene, men borettslaget stiller dårligere ved neste forhandling 
av forsikringspremien. Allerede på våren 2019, forut for den omfattende skadesaken 
senere på høsten, f ikk borettslaget et varsel om en kraftig økning i forsikringspremien 
hos Gjensidige på bakgrunn av krevende skadehistorikk. Styret lyktes heldigvis med 
forhandlinger om en avtale med et nytt forsikringsselskap som medførte at premien i 
2020 ble værende på omtrent samme nivå.

Krevende skadehistorikk gir høyere forsikringspremie

I motsetning til f.eks. en privat innboforsikring, så vil nivået på premien vi som borettslag 
betaler for å forsikre bygningsmassen vår settes på bakgrunn av skadehistorikken f lere 
år tilbake i tid. Dermed vil omfattende skadesaker medføre betydelige kostnadsøkninger 
i form av dyrere forsikringspremie, noe som igjen kan medføre økte fellesutgifter for 
andelseierne.

Både av hensyn til å holde nivået på forsikringspremien nede og ikke minst for å hindre 
store lekkasjer som belaster beboerne og opptar mye av styrets og vaktmesternes tid, 
ønsker vi å fjerne muligheten for at f lere lekkasjer oppstår fra varmestigene på badene 
ved å stenge av denne varmekilden permanent.

 



Styret mener at dette tiltaket vil være avgjørende for å forhindre at borettslaget kommer 
i en situasjon der forsikringspremien blir for høy eller at borettslaget i verste fall står i fare 
for å miste dekning for vannskader.

Ny varmekilde på badet

Styret er klar over at radiatoren utgjør eneste varmekilde for en del andelseiere som har 
originale eller eldre bad. Vi ønsker å sørge for at alle beboere har en varmekilde på badet, 
og har kommet frem til at den enkleste løsningen er å montere en stråleovn. Kablingen 
til ovnen må gjøres av en elektriker. Vi kommer til å tilby en gitt løsning med fastpris på 
stråleovn inkludert installasjon. Fordi vi antar at de f leste med varmekabler på badet vil 
benytte disse i stedet, anser vi det som mest rettferdig at kostnaden for installasjon av 
stråleovn belastes de andelseierne som bestiller denne løsningen. Vi vil også be om et 
kollektivt tilbud på håndkletørkere, da vi vet at mange setter pris på at hånddukene tørker 
så godt i de gamle tørkeskapene. Håndkletørkere vil også belastes de andelseierne som 
bestiller denne løsningen.

Vedtak
Fellesvarmen til varmeskapene på badene stenges samtidig med at varmen skrus av ved 
endt fyringssesong, og forblir deretter permanent avstengt.

Styret organiserer en innkjøpsordning på stråleovn for andelseiere som ikke har alternativ 
varmekilde på badet og/eller ønsker en varmekilde til erstatning for radiatoren. En felles 
bestilling i regi av borettslaget vil bidra til å redusere kostnadene og ulempene for 
andelseierne som blir berørt. Innkjøp og installasjon av stråleovn faktureres den enkelte 
andelseier.

Antall stemmer for vedtak: 155
Antall stemmer mot: 90
Antall blanke stemmer: 30
Flertallskrav: Alminnelig (50%)

7. Salg av tjenesteleilighet med leilighetsnummer 1007 i Enerhauggata 7
Bakgrunnen for forslaget:

Borettslaget eier i dag tjenesteleilighet leilighetsnummer 1007 med adresse 
Enerhauggata 7, tidligere benyttet som vaktmesterbolig. Dette er en 3-roms leilighet 
med bruksareal på 66,3 m2, i tillegg til innglasset balkong. Det er per i dag ikke behov 
for tjenesteleiligheten og styret ønsker derfor å selge den.

Samfunnet har endret seg betydelig siden ordningen med tjenestebolig for vaktmester 
ble innført i sin tid. Styret har de siste årene opplevd at nytilsatte vaktmestere ikke ønsker 
å bo i tjenesteleilighet. Den aktuelle leiligheten har stått ledig siden sommeren 2019. 
Salg av leiligheten vil tilføre borettslaget kapital, som kan benyttes til rehabilitering av 
garasjeanleggene og reduserer behovet for låneopptak. I dagens marked og i lys av 
leilighetens tilstand, anslår meglere en salgssum på drøyt fem millioner kroner. 

 



Det er ikke utstedt andel på tjenesteleiligheten. Skal denne selges må det opprettes en 
ny andel som knyttes til leiligheten. Når andelen er opprettet, vil det være totalt 471 
leiligheter med andel og en tjenesteleilighet i borettslaget. Økning av antall andeler 
krever vedtak i generalforsamlingen med to tredjedels f lertall.

Vedtak
Generalforsamlingen godkjenner at tjenesteleilighet 1007 i Enerhauggata 7 selges. 
Styret får fullmakt til å inngangsette salg av leilighetsnr. 1007 og opprette en ny 
andel med nummer 471 pålydende kr 100,- og innskudd kr 11.400, - med eventuell 
over/underkurs ved innbetaling. Felleskostnadene er p.t. kr 4.825 per mnd (inkl. 
TV/internett). 

Styret får fullmakt til gjennomføringen av salget med de kostnader det måtte innebære.

Antall stemmer for vedtak: 180
Antall stemmer mot: 66
Antall blanke stemmer: 29
Flertallskrav: To tredjedels (67%)

8. Prøveprosjekt "Utleieleilighet for beboerne"
Fremmet av: Sigrid Klæboe Jacobsen, Enerhauggata 3 og Tonje Reinsvollsveen, Enerhauggata 5

Bakgrunn

Forslagsstillerne ønsker en egen utleieleilighet for beboerne i Enerhaugen borettslag, og 
ønsker at generalforsamlingen skal ta stilling til et prøveprosjekt på ett år. Målet er å teste 
ut om en slik løsning er attraktiv og gjennomførbar  i vårt borettslag. En utleieleilighet 
av denne typen kan anses som delingsøkonomi som gir god ressursutnyttelse i indre 
by. Det gir mulighet for å ha overnattingsgjester utover egne kvadratmeter selv om det 
ikke er plass til gjesterom i egen leilighet. Leiligheten kan også dekke et gjentagende 
behov for alternativt bosted under oppussing. Tiltaket kan også gi økt markedspris på 
alle borettslagets leiligheter. 

Leiligheten det gjelder er leiligheten som tidligere vaktmester Alf Idar disponerte i 1. 
etasje i 7ern. Leiligheten har to soverom, gang, stue og kjøkken. Stuen rommer spiseplass 
til ca 24 gjester. Forslaget er blant annet inspirert av Tøyenhagen borettslag, som sier at 
“Bakgårdshuset” deres er svært populært og fullt belagt hele året. 

Mange beboere i Enerhaugen borettslag savner et sted å ha gjester. Særlig gjelder dette 
blant småbarnsfamilier som blir boende på Tøyen. Når f lere familier blir boende lengre 
på Tøyen, gir det en stabilitet som kan gi positive ringvirkninger for alle beboere, slik som 
økt trivsel, trygghet og fellesskapsfølelse i indre by. Et eksempel på slike ringvirkninger 
er Tøyeninitiativet, som ble startet av småbarnsforeldre i borettslaget. Organisasjonen 
har fra 2013 vært en sentral kraft bak mange politiske vedtak for Tøyen. 

Kalkyle

Premisset er at tiltaket ikke skal innebære en kostnad for borettslaget. Forslaget til 
vedtaket er tidsbegrenset til ett år, og det er derfor brukt en pragmatisk vinkling på 

 



kalkylen. Vi legger kun til grunn direkte kostnader for borettslaget i prøveperioden, 
da vedtaket ikke gjelder en endelig beslutning for borettslaget. Alternativkostnaden er 
derfor utelatt. Vi legger til grunn en utleiepris på ca 600 kr døgnet for leie. Videre 
forutsetter vi belegg på 50% i prøveperioden. Kostnader er beregnet til ca 100 000 
kroner. Dette består av felleskostnadene (ca 62 000 kr) samt ca 40 000 kr til innkjøp 
av nødvendige møbler/utstyr (fortrinnsvis brukt) og eventuelle engangskostnader.  

Saksopplysning: Dersom salg av tjenesteleilighet vedtas i sak 6 så vil denne saken 
automatisk falle.

Styrets innstilling
Styret støtter ikke forslaget. Kortidsutleie vil kreve ressurser knyttet til oppgaver som 
blant annet booking, betaling, nøkkelhåndtering, skift og vask av sengetøy og renhold. 
Verken styret eller vaktmesterkontoret har kapasitet til å håndtere disse oppgavene i 
tillegg til dagens arbeidsoppgaver.

Styret ønsker å selge leiligheten for å f inansiere fremtidig vedlikehold av 
bygningsmassen. Det er et godt marked å selge i nå.

Ikke godkjent

Antall stemmer for vedtak: 68
Antall stemmer mot: 171
Antall blanke stemmer: 36
Flertallskrav: Alminnelig (50%)

9. Bedre sykkelparkering
Fremmet av: Enerhaugens sykkelkomité ved Inga Marie Holst, Maria Sand, Anders Vold, Sindre 
Olav Edland-Gryt, Olav Fergus Kvalnes, Valentin Vandenbussche og Svein Borgen.

Det er ikke tilfredsstillende forhold for sykkelparkering i Enerhaugen borettslag i dag. 
Problemet er for lav kapasitet, for dårlig sikkerhet og får vanskelig tilgjengelighet. Det er 
sykkelrom i de f leste av blokkene i borettslaget, men det er stor forskjell fra blokk til blokk 
på kvaliteten på disse sykkelrommene.

Kapasitet

Oslo kommune anbefaler to sykkelparkeringsplasser per leilighet i borettslag og sameier. 
I Enerhaugen borettslag er det cirka en halv sykkelparkeringsplass per leilighet. Flere av 
sykkelrommene på Enerhaugen er overfylte av sykler. Det er ikke en selvfølge å få plass 
til sykkelen sin i et sykkelrom på Enerhaugen.

Tilgjengelighet

Flere av sykkelrommene har dårlig tilgjengelighet. Noen sykkelrom er plassert slik at man 
må bære sykkelen opp og ned trapper for å få sykkelen ut eller inn av sykkelrommet. I 
tillegg er det mange tunge dører og høye dørterskler som skal forseres på veien inn eller 
ut. Enkelte av sykkelstativene er dessuten plassert på en slik måte at man skal være både 
ung og sprek for å plassere sykkelen i stativet.

 



Sikkerhet

Det f innes f lere utendørs sykkelstativer i borettslaget. Disse er lite brukt, sannsynligvis 
fordi det oppleves som lite trygt å la syklene stå utendørs.

Løsningen

Sykkelkomiteen vurderer at det bør iverksettes f lere tiltak for å forbedre 
sykkelparkeringen. Blant annet er det ønskelig å forbedre tilgjengeligheten til 
de eksisterende sykkelrommene med dørpumper og ramper, i tillegg til jevnlige 
oppryddinger. Det er også mulig å montere utendørs sykkelskur. Imidlertid er det 
begrenset hvor mange sykkelskur det er hensiktsmessig å sette opp, fordi de vil forringe 
utendørsområdenes estetiske og praktiske kvaliteter. Sykkelskur vil derfor kun gi en 
begrenset kapasitetsøkning i sykkelparkeringen.

Sykkelkomiteen fremmer derfor forslag om å omgjøre noe av arealene som borettslaget 
i dag bruker til innendørs bilparkering.

I dag står en del av parkeringsplassene tomme i E1 og S32/34. Mange beboere benytter 
lastesykler og sykkelvogn, og det er behov for trygg parkering som er mulig å komme til 
på praktisk vis i hverdagen.

Garasjeanlegget skal i den nærmeste framtid rehabiliteres. Det skal legges opp til 
elbil-lading i garasjen gjennom rehabiliteringen, men det er per i dag ikke tilstrekkelig 
el-kapasitet til å ha elbil-lading på alle plassene, så det er grunn til å tro at garasjeanlegget 
ikke vil ha fullt belegg også etter rehabiliteringen. Rehabiliteringen vil være en god 
anledning til et prøveprosjekt hvor man gjør om noen av parkeringsplassene for biler 
til parkeringsplasser for sykler. 

Sykkelkomiteen ønsker ikke at noen skal miste parkeringsplassen sin, derimot er det 
ønskelig at ubrukte parkeringsplasser og "dødsoner" kan gjøres om til parkeringsplasser 
for sykler. Det kan vurderes å ta betaling for sykkelparkeringen for å ivareta borettslagets 
økonomi.

Vedtak
Styret gis fullmakt til å gjøre om overkapasiteten av parkeringsplasser for biler til 
sykkelparkering.

Antall stemmer for vedtak: 212
Antall stemmer mot: 35
Antall blanke stemmer: 28
Flertallskrav: Alminnelig (50%)

10. Forslagsfrist
Fremmet av: Bjørn Ranstorp

Fristen for innlevering av forslag til generalforsamlingen, skal formidles skriftlig til hver 
husstand. Det har ikke det sittende styret engang gjort forsøk på i 2021. Det er heller 
ikke gjort særlige anstrengelser fra styrets side for på andre måter få formidlet denne 

 



fristen til andelseierne, en frist som i tillegg var den korteste i borettslagets historie. 
Der det samme styret brukte infotavlene, skriftlig oppslag i inngangspartiene og f lere 
innlegg på borettslagets FB-sider for å informere om en kommersiell TV-innspilling i 
borettslaget, ble ingen av disse informasjonskanalene brukt for å fortelle andelseierne 
om fristen for innlevering av forslag til borettslagets øverste organ, generalforsamlingen. 
Kun hvis man på egenhånd oppsøkte borettslagets nettsider, f ikk man vite om den 
oppsiktsvekkende korte fristen for innlevering av årets forslag. Der hvor det samme 
styret brukte SMS, i tillegg til våre FB-sider, for å informere om en "Spørreundersøkelse 
om sykkelparkeringen i borettslaget", ble heller ikke denne løsningen benyttet av styret 
for å formidle den korte fristen for innsending av forslag til behandling på årets 
generalforsamling. Man får inntrykk av at det sittende styret ikke var særlig interessert i å 
informere andelseierne om denne fristen i det hele tatt. Styrets prosedyre for innsending 
av forslag til generalforsamlingen 2021 oppfyller ikke generalforsamlingens krav, og må 
derfor gjøres på nytt.

Undertegnede foreslår derfor at det settes ny frist for innsendelse av forslag til 
generalforsamlingen 2021, og at styret pålegges å formidle denne skriftlig til alle 
husstander.

Styrets innstilling
Forslaget avvises. Tidspunkt for Generalforsamlingen og frist for innkommende 
forslag er varslet i henhold til burettslagslova og borettslagets vedtekter. Forslagsfrist 
og tidspunkt for gjennomføring av digital generalforsamling ble kunngjort på 
informasjonsskjermene i inngangspartiet og på nettsiden 12. januar med frist til 1. februar.

Ikke godkjent

Antall stemmer for vedtak: 20
Antall stemmer mot: 210
Antall blanke stemmer: 45
Flertallskrav: Alminnelig (50%)

11. Etablere et verksted/arbeidsrom
Fremmet av: Ranveig Thon Bjørnestad

Ha et rom hvor man kan pusse ned et møbel, male eller lakke noe man ikke vil ha hjemme 
etc. Altså et rom til alles benyttelse, hvor man kan få gjennomført mindre reparasjoner 
og vedlikehold.

Styrets innstilling
Styret er positiv til forslaget og mener at den gamle vaktmestersentralen i E7 kan 
være et egnet lokale til slike aktiviteter med nødvendig tilpasning. Den tidligere 
vaktmestersentralen inneholder tekniske installasjoner og viktig infrastruktur som må 
sikres på en trygg måte. Det må derfor utredes hvorvidt det er mulig å ombygge den 
gamle vaktmestersentralen i E7 til hobbyrom. Gitt at dette kan gjøres uten urimelig høye 
kostnader, gis styret fullmakt til å gjennomføre denne ombyggingen og åpne rommet 
for bruk for alle borettslagets andelseiere.

 



Vedtak
Det etableres et verksted/arbeidsrom på egnet sted.

Antall stemmer for vedtak: 212
Antall stemmer mot: 36
Antall blanke stemmer: 27
Flertallskrav: Alminnelig (50%)

12. Flerbruksrom i tidl. vaktmestersentral
Fremmet av: Ranveig Thon Bjørnestad

Bruke lokalene med de store vinduene i 1. etg,i nr 7. til noe annet enn lager.

Allrom, f lerbruksrom for beoerene.

Eks: konf irmasjon, borettslagsfest, lekerom for barna, utstilling, loppemarked, f ilmvisning 
etc

Styrets innstilling
Styret støtter ikke forslaget om å benytte tidligere vaktmestersentral som et f lerbruksrom 
til konf irmasjon, loppemarked, lekerom m.m. Jamfør forrige sak fra samme andelseier 
foreslår styret å undersøke om rommet kan benyttes som hobbyverksted for beboerne.

Ikke godkjent

Antall stemmer for vedtak: 49
Antall stemmer mot: 181
Antall blanke stemmer: 45
Flertallskrav: Alminnelig (50%)

13. Valg av styre
Innstilling
Valgkomiteens innstilling:

Som styreleder for 1 år foreslås:

Rune Berge, Enerhauggata 7

Som styremedlem  for 2 år foreslås:

Geir Erik Moen, Enerhauggata 3

Jens Skavdal, Smedgata 34

Som varamedlem for 1 år foreslås:

Ruben Amble Hirsti, Smedgata 32

Stefan Johnsen, Enerhauggata 7

Styreleder (1 år)

 



Følgende ble valgt:
Rune Berge (203 stemmer)

Følgende stilte til valg:
Rune Berge

Styremedlem (2 år)
Følgende ble valgt:
Geir Erik Moen (196 stemmer)
Jens Skavdal (204 stemmer)

Følgende stilte til valg:
Geir Erik Moen
Jens Skavdal

Varamedlem (1 år)
Følgende ble valgt:
Ruben Amble Hirsti (201 stemmer)
Stefan Johnsen (200 stemmer)

Følgende stilte til valg:
Ruben Amble Hirsti
Stefan Johnsen

14. Valg av 1 delegert med vara til OBOS’ generalforsamling for 1 år  
Innstilling
Valgkomiteens innstilling:

Som delegert til OBOS generalforsamling foreslås:

Rune Berge, 

Som varadelegert til OBOS generalforsamling foreslås:

Geir Erik Moen

Delegert (1 år)
Følgende ble valgt:
Rune Berge (209 stemmer)

Følgende stilte til valg:
Rune Berge

Varadelegert (1 år)
Følgende ble valgt:
Geir Erik Moen (199 stemmer)

Følgende stilte til valg:

 



Geir Erik Moen

15. Valgkomité
Innstilling
Valgkomiteens innstilling:

Som valgkomité foreslås:

Frode Lagset, Enerhauggata 7

Aracelie Emblemsvåg, Enerhauggata 3

Hanne Winther Martinusen, Enerhauggata 5

Medlem (1 år)
Følgende ble valgt:
Araceli Emblemsvåg (215 stemmer)
Frode Lagset (217 stemmer)
Hanne Winther Martinusen (217 stemmer)

Følgende stilte til valg:
Araceli Emblemsvåg
Frode Lagset
Hanne Winther Martinusen

 

hovlin
Stempel


