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Protokoll fra ordinær generalforsamling i Enerhaugen Borettslag 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Møtedato: 20.04.2022 

Møtetidspunkt: 19.00 

Møtested: St Hallvard kirke 

Til stede: 89 andelseiere, 13 representert ved fullmakt, totalt 102 stemmeberettigede. 

Forretningsfører OBOS Eiendomsforvaltning AS, ble representert ved Line Hovland. 

Møtet ble åpnet av Rune Berge. 

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

1. Konstituering 

A  Valg av møteleder 

Som møteleder ble Christina Moestue 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 Line Hovland foreslått. Som protokollvitne ble  

Carl Fredrik Tjeransen 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 2021 

A Behandling av årsrapport og regnskap 

Styrets årsrapport, resultatregnskap og balanse for 2021 ble gjennomgått og foreslått godkjent. 

Vedtak: Godkjent 

B Overføring av årets resultat til balansen 

Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. 

Vedtak: Vedtatt 

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

3. Fastsettelse av styrehonorar

Styrehonorar til det sittende styret ble foreslått satt til kr 450 000. 

Vedtak: Vedtatt 

     4.  Fastsettelse av andre honorarer 

Godtgjørelse til bodansvarlig, parkeringsansvarlig og valgkomité ble foreslått satt til kr  

         75 000. 
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Benkeforslag: Andre honorarer settes til kr 69 000. 

Vedtak: Godtgjørelse settes til kr 75 000, vedtatt med overveldende flertall 

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

5. Vedtektsendring – valg av delegater til OBOS’ generalforsamling – forslagsstiller 

Styret 

OBOS BBL, heretter kalt OBOS, er et andelslag som hvert år gjennomfører 
generalforsamling, der medlemmer i OBOS kan møte og stemme på saker. Deltagelsen på 
OBOS’ generalforsamling er nedfelt i OBOS’ vedtekter §8. Andelseiere i borettslag som er 
tilknyttet OBOS, slik som vårt borettslag er, velger delegater som får stemmerett på OBOS’ 
generalforsamling. Valg av delegerte skal gjøres hvert år på borettslagets generalforsamling 
(årsmøte). 

For å sikre at vi velger delegerte som kan ivareta borettslagets interesser på 
generalforsamlingen i OBOS, har OBOS foreslått følgende vedtektsendring i vårt borettslag: 

Det tilføyes følgende tekst som eget punkt i vedtektenes bestemmelse om saker som skal 

behandles på ordinær generalforsamling. 

Nytt punkt: «Valg av delegert med vara til OBOS BBLs generalforsamling» 

Forslaget krever to tredjedels flertall (67 %) 

Vedtak: Vedtatt med to tredjedels flertall, ingen stemmer mot 

6. Utredning av takterrasser – forslagsstiller Geir Golden Sæther 

Vi har noen av den beste beliggenheten i Oslo sentrum med bygninger som har flatt tak. Jeg 
fremmer forslag om at styret får tillatelse til å engasjere en entreprenør/arkitekt firma til å 
utrede muligheten for å gjøre taket om til takterrasse tilgjengelig for alle beboere i blokkene. 
Dette kan gjøres som del av de planlagt arbeidet med fasaden.  

Utredningen vil beskrive alternative løsninger, tidsplan og overslag på pris. Enten 
takterrasse på alle de fire bygningene eller at det velges å etablere takterrasse på en av de 
fire blokkene, men at alle beboere skal ha tilgang til den felles tak terrassen. Utredningen vil 
så danne beslutningsgrunnlag for endelig avgjørelse ved neste års Generalforsamling eller 
ekstraordinær generalforsamling.  

Det ville vært en fordel om styret fikk tillatelse til å be entreprenør/ arkitekt selskapet søke 
inn de relevante søknader til Kommunen for tillatelse til å bygge. Om Generalforsamlingen 
vedtar å etablere takterrasse(r) ved neste års Generalforsamling eller ekstraordinær 
generalforsamling, kan dette arbeidet da igangsettes raskt. En slik søknadsprosess er 
temmelig tidkrevende.  

I tillegg til å fremme samhold blant beboere ved at de har et samlingssted med Oslos beste 
og mest ettertraktede utsikt hvor de kan møtes, da tilgjengelig for alle beboere uavhengig av 
hvilken etasje de bor i, vil dette, i tillegg til økt kvalitet ved å bo i Enerhaugen, kunne føre til 
verdihevning av alle leiligheter/ aksjene ved eventuelt senere salg. 

Forslag til vedtak (1): Styret får tillatelse til å engasjere en entreprenør/arkitekt 
firma til å utrede muligheten for å gjøre taket om til takterrasse tilgjengelig for 
alle beboere i blokkene. 

Endringsforslag (2): Årsmøtet oppfordrer styret til å utrede takene i 
borettslaget bedre, for eksempel med å nedsette en arbeidsgruppe. 
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Vedtak: Opprinnelig forslag (1) falt 
              Endringsforslag (2) falt 

7. Brannveien – ungdomsgjenger – herjing – bråk – en sommer uten søvn – 
forslagsstiller Karin Hetland 

Søvn er ved siden av mat og drikke det mest grunnleggende behov hvert mennesker har. 

Langvarig søvnmangel er helseskadelig, undergraver den fysiske og mentale helsen, og kan 
føre til alvorlig sykdom. 

Dette er almennkjent og derfor har vi regler for borettslag som skal sikre kvelds- og nattero. 
Fra kl 22:00 til 06:00 hverdager og helger. Så langt tror jeg alle er enige. Men. Hva skjedde 
med våre private ute- og rekreasjonsområder, som ligger rett under soveroms- og 
stuevinduene? 

Uteområdene ble frigitt til bruk for allmenheten. Og det resulterte i den verste sommeren i 
Enerhaugens borettslag historie. Vi som bor i Enerhaugen gate 5, spesielt i 
endeleilighetene, fikk nesten ikke sove. 

Bråk og herjinger hver natt i flere måneder. Ja, hele Enerhaugen ble hjemsøkt av 
ungdomsgjenger fra hele Oslo og politiet kalte Enerhaugen ett av de tre mest belastede 
områdene i Oslo. Vi vet ikke hva som ville ha skjedd uten av plenene våre ble åpnet for 
allmenheten. Vi vet ikke hva som ville ha skjedd uten klatrevegg og platå i brannveien. 

Sikker var fra begynnelsen at et idrettsanlegg og en svær platting som møtested for 
offentligheten i brannveien rett under sove- og stuevinduene våre, ikke er forenelig med krav 
om privatliv og søvnbehov. Sikker var, allerede på planleggingsstadiet, at noen av oss ville 
bli påført store problemer. Derfor var det protester mot prosjektet, både muntlig og skriftlig. 

Derfor, nettopp for å beskytte et mindretall i et borettslag, finnes det bindende lover og 
vedtekter som gjelder for samtlige borettslag i Norge. Disse lovene leste jeg opp for 
generalforsamlingen i 2019. 

Det står klart og tydelig i innkallingen til akkurat denne generalforsamlingen 2019 på siden 
49 og 55. 

 "Bruken av (boligen og) fellesarealene må ikke på en urimelig eller unødvendig måte 
være til skade eller ulempe for andelshavere". 

 "Mindretallsvern. Generalforsamling, styret eller forretningsfører kan ikke treffe 
beslutning som er egnet til å gi visse andelseiere eller andre urimelig fordel til skade 
for andelseier eller borettslaget. 

 "I håndbok for styremedlemmer i boligselskaper" side 158-159 står: "Mindretallsvern 
og myndighetsmisbruk". 6.10. I praksis samme regel for alle boligselskaper. 

 "I boligselskaper gjelder det egne ufravikelige regler om vern av mindretallet mot 
flertallets misbruk av makt ved avstemninger". 

 Paragraf (32 aksjeloven (5-21 og 6-28 (7-13 og 8-15 

Med andre ord, avstemningen om prosjektet i brannveien ble lagt frem på sviktende, feilaktig 
grunnlag. Selv om flertallet stemte for det, er prosjektet ulovlig. Vi har derfor et stor problem 
som skaper store problemer for et mindretall av andelshaverne. 

Og her må det ryddes opp! Det er plattingen, samlingsstedet, som er problemet. Erfaringen 
har vist, et skilt, dempet belysning, nødtelefoner til Securitas og politiet fjerner ikke de  
bråkende gjengene. 
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  Plattingen må stenges kveld og nattestid. Bare da kan det bli stille. Bare da kan vi få søvn. 

  Forslag til vedtak: Plattingen må stenges kveld- og nattestid. 

  Det ble fremsatt forslag om skriftlig avstemming, dette falt mot 4 stemmer 

Endringsforslag: Det installeres vanningsanlegg som kan aktiviseres om kvelden/natt 

slik at det blir fuktig på Petrine Ryghs vei og plenen mellom 5 og 7 slik at det ikke er 

behagelig å oppholde seg der. 

  Vedtak: Forslaget falt med 25 stemmer for og 62 stemmer mot 

    Endringsforslaget falt, mot 14 stemmer 

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

8. Valg av tillitsvalgte 

 Som styreleder for 1 år, ble Rune Berge foreslått. 

Vedtak: Valgt ved akklamasjon 

 Som styremedlem for 2 år, ble Marte Austvik Letnes foreslått. 

Som styremedlem for 2 år, ble Ron A Emil Bakke foreslått. 

Vedtak: Valgt ved akklamasjon 

 Som varamedlem for 1 år, ble Stefan Johnsen foreslått. 

Som varamedlem for 1 år, ble Thomas Dragsnes foreslått. 

Vedtak: Valgt ved akklamasjon 

9. Valg av delegater til OBOS’ generalforsamling 

 Som delegert med varadelegert til generalforsamlingen i OBOS ble foreslått:  

Delegert  Rune Berge 

Varadelegert Geir Erik Moen 

Vedtak: Valgt ved akklamasjon 

10. Valg av valgkomité  

 Som representanter i valgkomitéen for 1 år, ble foreslått Araceli Emblemsvåg, Frode 

Lagset, Hanne Martinusen 

Vedtak: Valgt ved akklamasjon 

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

Protokolltilførsel: Det har blitt gjort en feil, slik at forslag fra Stefan Stjerndahl ikke har kommet 

med i innkallingen til generalforsamling, og kan derfor ikke behandles. 

Møtet ble hevet kl.: 21.30.  Protokollen signeres av 

Møteleder Christina Moestue /s/ Protokollfører Line Hovland /s/ 

Protokollvitne Carl Fredrik Tjeransen /s/  



5  Enerhaugen Borettslag   

Ved valgene på generalforsamlingen og i konstituerende styremøte har styret fått 

følgende sammensetning: 

Navn  Adresse Valgt for 

Leder  Rune Berge  Enerhauggata 7 2022-2023 

Nestleder Geir Erik Moen Enerhauggata 3 2021-2023 

Styremedlem Jens Skavdal  Smedgata 34  2021-2023 

Styremedlem Ron A Emil Bakke Smedgata 34  2022-2024 

Styremedlem Marte Austvik Letnes Enerhauggata 7 2022-2024 


