
uten priser er å lese på hjemmesiden til huseierforeningen. Styret har også mottatt et overslagstilbud 
fra en entreprenør på ca. NOK 600.000, dette har ikke tatt med alle kostnader, slik styret ser det. 
Styret ber generalforsamlingen godkjenning at det kreves inn NOK 25.000 fra hver huseier innen 
31.12. 2016 til et eget utbedringsfond – og at det opprettes en egen konto i DNB for formålet. 
Hensikten er ikke å blande rehabiliteringen med den øvrige drift av huseierforeningen. 
Styret ønsker å fordele summen – NOK 25.000 – på åtte månedlige rater; tilsvarende NOK 3.125 per 
måned i perioden mai – desember 2016. 
 
Styret skal innhente nødvendige tilbud på arbeidet i henhold til rapporten og inngå kontrakt med 
valgt entreprenør. Tidspunkt for utføring planlegges til sommer og høst 2017. 
 
Forslag til vedtak: 
Generalforsamlingen godkjenner at garasjeanlegget rehabiliteres i henhold til framlagt forslag. 
 
 
5) Godtgjørelse til styret og revisor for 2015  
 Styreleder 8.000 kroner. 
 Styremedlemmer 2.000 kroner. 
 Revisor 2.000 kroner. 
  
6) Styrets budsjettforslag 2016 

a)Styret foreslår øking av parkering/leie av garasjeplass med 50 kroner per måned fra  
01.07.2016.  

  
7) Valg: 

a) Styret, 6 styremedlemmer. 
b) Valgkomité: 2 medlemmer. 
c) Revisor. 
d) Representant og vara til styret i Bjørndal Grendehus. 

 
 
Oslo, 07.04.2016 
 
For styret Prestsletta Huseierforening 
 
 
Kåre Frantzen   
 
Sign. 
 

Jorunn Finnsen 
 
Sign. 
 

Bjørgulv K. Bjåen 
 
Sign. 
 

Driss Alaoui 
 
Sign. 
 

Geir-André Thorstensen 
 
Sign. 
 

Farid Majid 
 
Sign. 
 

 



Innkalling til ordinær generalforsamling 2016 

Prestsletta Huseierforening 

 

Onsdag 20. april, klokka 20:00 

Sted: Bjørndal Grendehus 

 
 
Ta med denne innkallingen på generalforsamlingen. 
Hvis noen møter med fullmakt, skal denne leveres på møtet i underskrevet stand. Fullmakten finner 
du på siste side i årsmeldingen. 
 
Innkalling 

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Prestsletta Huseierforening.  
Tidspunkt: Onsdag 20. april 2016, klokka 20:00. 
Sted: Bjørndal grendehus, Meklenborgåsen 114. 
 
 
Følgende saker foreligger til behandling: 

 

1) Konstituering 
a) Opptak av navnefortegnelse. 
b) Valg av sekretær og to protokollvitner. 
c) Spørsmål om møtet er lovlig innkalt. 
d) Valg av møteleder. 
 

2) Årsmelding for 2015 
 
3) Årsoppgjør og regnskap for 2015 
 
4) Forslag fra styret: 
 
Garasjeanlegget skal/bør rehabiliteres. Kostnadene må betales av den enkelte huseier, som er 
deleier av anlegget i henhold til skjøtet for eiendommene. 
 
Bakgrunn: 
Garasjeanlegget ble oppført som en del av utbyggingen av Prestsletta Huseierforening i 1987–1988. 
OBOS var utbygger og entreprenør var Moelv Industri. 
Det ble i løpet av de første årene utført en del bygningsmessige utbedringer pga vannlekkasjer fra 
parkeringsplassen på taket ned til etasjen under. Det ble blant annet lagt asfalttetting langs veggen 
på parkeringsplassen mot øst. Det ble også montert takplater over parkeringsplassene i andre etasje. 
Disse utbedringer tror vi ble bekostet av OBOS/Moelv. 
Etter dette er det ikke utført noen bygningsmessige utbedringer av betydning. 
I 2015 har styret fått utført en tilstadsrapport, som beskriver hva som må utbedres for at bygget ikke 
skal forringes betraktelig. Den inneholder også et kostnadsoverslag på ca. NOK 1.100.000. Rapporten 


