
Innkalling til ordinaer generalforsamling 2017 

Prestsletta Huselerforening 

Onsdag 5. april, klokka 20:00 

Sted: Bj0rndal grendehus 

Ta med denne innkallingen pa generalforsamringen. 
Hvis noen m0ter med fullmakt, skal denne leveres pa m0tet i underskrevet stand. 
Fullmakten finner du pa siste side i arsmeldingen. 

Innkalling 
Det innkalles herved til ordinaer generalforsamling i Prestsletta Huselerforening. 
Tidspunkt: Onsdag 5. april 2017, klokka 20:00. 
Sted: Bj0rndal grendehus, Meklenborgisen 114. 

F0lgende saker foreligger til behandling: 

1) Konstituering | 
a) Opptak av navnefortegnelse. | 
b) Valg av sekretaer og to protokollvitner. 
c) Sp0rsmal om m0tet er lovlig innkalt. 
d) Valg av m0teleder. 

2) Arsmelding for 2016 

3) Arsoppgj0r og regnskap for 2016 

4) Forslag fra styret: | 
Revidering av vedtekter. Tillegg i § 7: 
Alle styremedlemmer har obligatorisk m0teplikt pa alle styrem0ter. Ved forfall skal dette meldes til 
styreleder i god tid f0r avtalt m0tetidspunkt. Ved manglende oppm0te pa fire styrem0ter reduseres 
styregodtgj0relsen med 25%. Ved manglende oppm0te pa seks eller flere m0ter reduseres 
godtgj0relsen med 50 %. Dette gjelder uavhengig av grunnlag for fravaeret. 

5) Forslag fra Driss Alaoui 
Revidering av vedtekter. Tillegg i § 7: 
Styremedlemmer skal ikke sitte i styret i mer enn 4 ar sammenhengende. 

6) Rehabilitering avgarasjen 
Saksframstilling: 
Styret ble pa ekstraordinaer generalforsamling a innhente tilbud fra flere entrepren0rer for 
rehabilitering av garasjeanlegg med sikte pa a utf0re det sommer/h0st 2018. 



styret sendte den 26.1.17 foresp0rsel til 5 entrepren0rer med svarfrist 1.3.17. Foresp0rselen var 
basert pa teknisk beskrivelse og tilstandsvurdering, utarbeidet Ramb0ll. 
Ved fristens utl0p og senere purring til aktuelle entrepren0rer, har det kommet kun et tilbud. 
Styret vil overfor generalforsamlingen foresia at det skal innga kontakt med firma Nor entrepren0r, 
basert pa deres tilbud av 27. februar 2017 pa kr 1.614.284.- inkl. mva. 
Arbeidet skal utf0res sommer/h0st 2018 som tidligere vedtatt. 
Det tidligere vedtatte innbetalinger i 18 maneder fra 1.1.17 utgj0r totalt kr 1.404.000.-. Inklusiv 
radgivningstjenester og sikkerhet har vi beregnet totalkostnader til kr 1.747.000.-. 
Ved gjennomf0ring i 2019 ma vi regne med en pris0kning pa 4 present som tilsvarer kr 70.000.-

Forslagtil vedtak: 
Generalforsamlingen gir styret fullmakt til a inngil kontakt med NOR entrepren0r AS. 

7) Hvis generalforsamlingen svare "Ja" pa punkt 5, skal generalforsamlingen ta stilling til inndekning 
av det resterende bel0p, foreslar styret f0lgende;; 
a) Engangsinnbetaling pa kr 6.600 pr huseier 
b) 0ke den manedlige innbetaling fra 1.7.17 med kr 550.- fram til 1.7.18 

8) Godtgj0relse til styret og revisor for 2016 - pa samme niva som tidligere ar. 
Styreleder 8.000 kroner. 
Styremedlemmer 2.000 kroner. 
Revisor 2.000 kroner. 

9) Styrets budsjettforslag 2017 

10) Styret foreslar 0king av fellesutgiftene med kr 100 per maned fra 01.01.2018. 
0kningen skyldes 0kte priser pa str0m fellesutgifter, kabel-TV og fellesomradevedlikehold. 

11) Valg: 
a) Styret, 6 styremedlemmer. 
b) Valgkomite: 2 medlemmer. 
c) Revisor. 
d) Representant og vara til styret i Bj0rndal Grendehus. 

Oslo, 26.03.2017 

For styret Prestsletta Huselerforening 

Kare Frantzen 

Sign. 

Jorunn Finnsen 

Sign. 

Bj0rgulv K. Bjaen 

Sign. 

Driss Alaoui 

Sign. 

Geir-Andre Thorstensen 

Sign. 

Farid Majid 

Sign. 
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Styret 2016 
Styreleder 
Styremedlem 
Styremedlem 
Styremedlem 
Styremedlem 
Styremedlem 

Kare Frantzen 
Jorunn F innsen 
Bj0rgulv K. Bjaen 
Driss Alaoui 
Geir-Andre Thorstensen 
Farid Majid 

Meklenborgasen 18 
Meklenborgasen 72 
Meklenborgasen 34 
Meklenborgasen 68 
Meklenborgasen 96 
Meklenborgasen 12 

E-post til styret: styre@prestsletta.no eller styret@prestsletta.no 

Grendehusrepresentant Driss Alaoui Meklenborgasen 68 
Vararepresentant Geir-Andre Thorstensen Meklenborgasen 96 

Valgkomite 2016 
Medlem 
Medlem 
Medlem 

Regnskapsferer 

Revisor 

Tilsyn 

Seppelrom og 
S0ppelkasser 
Fel lesomrader 

Heidi Se im Pettersen 
Harjith Singh 
Mohammad Sa leem 

Trond Leganger 

Anne Abraharnsrud 

Mohammad Sa leem 
Bj0rgulv Bjaen 

Meklenborgasen 66 
Meklenborgasen 40 

Meklenborgasen 64 

Lunaveien I d , 1160 Oslo 

Meklenborgasen 64 
Meklenborgasen 34 

Generelt 
Styret har hatt faste m0ter en gang i maneden samt diverse befaringer. Det er delt ut 
infoskriv i l0pet av aret til alle husstander om aktuelle saker. 
Styret 0nsker a gj0re oppmerksom pa at Prestsletta ikke er et sameie, men en 
sammenslutning av selveiere; en huselerforening. Det innebaerer at hver enkelt 
huseier har ansvaret for a vedlikeholde egen bolig. Vedlikeholdet av garasjeanlegget 
og fel lesomradene har huseierstyret ansvar for, pa vegne av huseierne. 
Kontainere ble satt ut en gang denne perioden, og det var kun i forbindelse med 
dugnaden. Det var ogsa et bur for EE-av fa l l (elektrisk og elektronisk avfall), som viste 
seg ikke § vaere s a vellykket, det ble kastet en del annet avfall, som vi matte betale 
ekstra for. 

Styret har fulgt opp en rekke saker som har kommet til behandling. Felgende kan 
nevnes: 

1. Cana l Digital 
Det er en inngatt en avtale med Cana l Digital om levering av kabel-TV. Avtalen 
innebar ogsa at alle beboere ville fa kr 50,- rabatt pa internett fra Cana l digital 
Styret vil minne om at HD-dekoderen tilherer Cana l Digital, og f0lger huset ved 
eventuelt salg av huset. Ved flytting er gammel huseier ansvarlig for at ny huseier 
overtar dekoderen. 



Arsberetning 2016 
Prestsletta Huselerforening www.prestsletta.no 

Kabe l -TV betales gjennom fellesutgiftene for alle nar det gjelder grunnpakken fra 
Cana l Digital. Eks t ra kanaler ma den enkelte selv bestille og betale for. Andre T V -
produkter, for eksempel parabol, ma den enkelt S0rge for. 
Det er opp til den enkelte huseier selv a bes0rge internett. 

2. Grendehuset 
Bj0rndal Grendehus eies av sameiet Bj0rndal Grendehus hvor Prestsletta 
Huselerforening er en av eierne (24 prosent). 
Bj0rndal Frivilligsentral har inngatt en leiekontrakt med sameiet Bj0rndal Grendehus 
for tidsrommet 1.1.2015 - 1.1.2020. Leiekontrakten innebaerer ansvar og drift av 
Grendehuset. Denne leiekontrakten innebaerer et fortsatt e ierskap (sammen med de 
0vrige eiere) til huset, men vi slipper den l0pende oppf0lgingen og vedlikeholdet av 
Grendehuset. Beboere kan fortsatt leie lokalene til egne arrangementer. For privat 
leie av Grendehuset, kontakt Bj0rndal Frivilligsentral. 

• Bj0rndal Frivilligsentral: Mail: frivilliq@biorndal.no 
• Daglig leder: Nina Tveit, mobil 482 53 447 
• Hjemmeside: http://www.bjorndal.frivilligsentral.no. (her ligger en oversikt om 

leiepriser og ledige dager) 

3. S0ppel 
Styret har avtale med Mohammad Sa leem om tilsyn av S0ppelrom og -kasser . Det er 
oppdaget en del matrester pa omradet vilrt. V i ma pa nytt gjenta at det ikke er lov a 
sette ut ubeskyttete S0ppelposer utenfor husene, fugler roter i dem og drar med seg 
matrestene. De som har S0ppeldunker utenfor huset, ma huske S t0mme dem 
hyppig, slik at vi ikke far bes0k av rotter. 
Det siste aret har det blitt hensatt s0ppelposer og annet avfall pa vart omrade, 
spesielt rundt S0ppelhuset. Dette har medf0rt at andre ma rydde og kj0re avfall til 
Gr0nmo. 

4. Parkering 
Styret vil minne alle om at Meklenborgasen er et bilfritt omrade. Det betyr at ingen 
ska l parkere bilene sine pa omradet vart, men benytte parkeringshuset. Gjester skal 
benytte gjesteparkeringen pa taket eller nedenfor parkeringshuset. 
V i anmoder alle som har garasjeplass om i bruke den. Det skal ikke parkeres pa 
plassene utenfor Grendehuset eller p i omradet tilh0rende Grendehuset. 
Styret har inngatt avtale med et firma for borttauing av bil parkert inne pa omradet. 
Borttauing vil skje etter skriftlig advarsel fra styret ("Parkering forbudt" lapp). Alle 
oppfordres til a melde fra til styret om ulovlig parkering, slik at varsling til eier kan 
skje med paf0lgende borttauing. Styret vars les pa e-post eller direkte kontakt med 
styreleder. 

5. Dyrehold 
Styret vil minne om at alle dyreeiere er ansvarl ig for at dyreholdet ikke f0rer til 
s jenanse for naboer, og passerende. St0y fra dyreholdet ma behandles pa samme 
mate som st0y fra for eksempel Grendehuset og naboer, ring politiet. 
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6. 0konomi 
0konomien i huseierforeningen er god, v iser til regnskapet for 2016. 
Budsjett for 2017 er ogsa vedlagt. 

7. Forsikring 
Gjennom fellesutgiftene dekkes forsikring for bade hus og garasje, men ikke innbo. 
Huseierforeningen er forsikret gjennom IF Skadeforsikring, avtalenummer er 
S P 4 0 9 8 1 5 . 7 . 1 . Kare Frantzen er styrets kontakt mot IF og skal kontaktes ved skader. 
Egenandelen ved skader er for tiden kr 10 OOO.-.Dette er en 0kning fra tidligere. 
Egenandelen 0 k e s med kr 2 000,- hvis skaden skyldes rarbrudd, vann eller annen 
wdsske. 
Ved personlig kontakt, oppgi organisasjonsnummer 988369942. 

8. Aktiviteter 
Dugnaden i 2016 var preget av meget darlig vaer, allikevel var det god oppslutning fra 
de fleste husstander. Det ble ikke avholdt noen fest i forbindelse med dugnaden, da 
vsr forholdene var darlig. 
Det ble fors0kt a gi noen oppgaver som skulle utf0res etter dugnaden. Dette var ikke 
s a vellykket, fa av dem ble utf0rt. 

9. S0ppelhuset 
D0rene pa S0ppelhuset er blitt justert noen ganger. 
Eks t ra n0kkel kan kj0pes av Kare Frantzen, Meklenborgasen 18, mobil 900 70 895, 
prisen er kr. 100,-

10. Uteomradene. 
Blomsterkassene rundt ballplassen er plassert for a hindre parkering pa gresset. 
Blomstene i kasser rundt ballplassen har blitt fornyet. 
Alle beboere oppfordres til a rydde og vedlikeholde omradene utenfor sitt hus. 
Det er ikke tillatt a benytte fel lesomradene for lagring av byggevarer eller jord, stein, 
grus uten saerskilt avtale med styret. Lagringen ska l vaere midlertidig og 
fellesomradet ska l settes i stand etterpa. 

1 1 . Garasjeanlegget 
Det har blitt utf0rt noen reparasjoner p i garasjeportene. 
Styret inngikk serviceavtale med Rosings Industrier i 2016. Det skal utf0res en arlig 
kontroll med anbefalinger som b0r utf0res av vedlikehold. Avtalen innebaerer ogsa 
prioritering ved fell. 
Nye n0kler for garasjen kan kj0pes av Jorunn Finnsen, Meklenborgasen 72, mobil 

920 33 363, prisen er kr. 350.-
Ved tap av handsender, kan ny bestiller hos Rosings telefon 67 06 45 00. Oppgi 
Prestsletta Huselerforening ved bestilling, da vi har noe rabatt. 
Apner er av type NicoFlo: F L 0 2 R - S eller NiceEra-Flor. 
Styret er behjelpelig med bestilling av handsender for eieres regning. Kare Frantzen 
har normalt handsendere for salg til innkj0pspris, for tiden kr 730.-. 
Styret m i foreta programmeringen, da det ma gj0res lokalt. 
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12. Rehabilitering av garasjen 
Bygget er snart 30 ar gammelt, og na kreves det flere utbedringer av vegger, tak og 
gulv. Styret har arbeidet videre med a rehabilitere garasjeanlegg. 

Generalforsamlingen den 20.april 2016 bestemte at styret skulle arbeide videre med 
saken, innhente n0dvendige bindende tilbud. Dette for a kunne ta en endelig 
avgj0relse senere. 
E n ekstraordinaer generalforsamling den Q.november 2016 bestemte at det skulle 
starte innkreving innskudd til et rehabiliteringsfond med NOK 1 500 pr maned i 18 
maneder med sikte pa at arbeidet kunne utf0res sommer/h0st 2018. Endelig vedtak 
og valg av entrepren0r skal gj0res nar n0dvendige tilbud er pa plass. 
Konsulentfirma Ramb0l l har vaert behjelpelig med a utarbeide underlag for innhenting 
av tilbud. Styret har sent ut innbydelser til 5 firmaer om a levere tilbud, svarfrist er satt 
til 1. mars 2017. 

13. Fjernvarme 
Huseierforeningen har avtale med Hafslund Varme med virkning fra 1.april 2014. 
Hver enkelt huseier har ansvar for a sette seg inn i avtalen. Avtalen finnes pa 
huseierforenings hjemmeside. 

14. Regnskap 
Kare Frantzen har ansvaret for betaling av huseierforeningens l0pende utgifter. 
Trond Leganger fortsetter som regnskapsf0rer. 
Kare Frantzen har ansvaret for n0dvendig kontakt med H B R I , som utsteder fakturaer 
for fellesutgifter og kontroll av innbetalingene. 

15. Eierskifte 
For innhenting av opplysninger i forbindelse med salg av bolig, ska l styreleder 
kontaktes, ka-fran@online.no eller styre@prestsletta.no. 
Opplysning om ny eier og overtagelsedato ska l sendes til styreleder, husk at 
opplysninger om eventuell annen fakturaadresse ma oppgis. Eierskifteskjema finnes 
pa hjemmesiden. Exce l og P D F . 

16. Vintervedlikehold 
Skandinavisk Utemilj0 Oslo A S (SUMO) har utf0rt vart vintervedlikehold. S U M O har 

ogsa sta for feiingen av veier og garasjeanlegget om varen. 
Det har blitt tatt opp at sn0br0ytingen b0r unngas pa nattestid. 
Vakttelefon 400 05 09 



FULLMAKT 

Generalforsamling 2017 - Prestsletta Huselerforening 

Fullmakt for hus nr 

Hargitt fullmakt til: 

Dato/signatur huseier 

Stemmeseddel: 

Stemmeseddel: 

Stemmeseddel: 

Stemmeseddel: 


