Ekstraordinært årsmøte 2021
Ringnes Park Vest Sameie
Digitalt årsmøte avholdes 15. mars - 22. mars 2021

Digital avstemning ekstraordinært årsmøte 2021
Velkommen til Ringnes Park Vest Sameie årsmøte. Møtet gjennomføres digitalt. Møtet
åpner 15. mars kl. 09:00 og lukker 22. mars kl. 15:00. Du kan finne møtet på følgende
adresse:
https://www.styrerommet.no/eier/5917/arsmote/2021
Innkallingen inneholder alle sakene som skal behandles på årsmøtet.
Saker til behandling
1. Godkjenning av møteinnkallingen
2. Valg av protokollvitner
3. Ny leverandøravtale TV/internett
4. Innglassing på veranda
5. Søknad om påbygg av seksjon 362
6. Økning av felleskostnader skal godkjennes ved årsmøtet

Med vennlig hilsen,
Styret i Ringnes Park Vest Sameie
Marianne Husum
David Bohlin
Anna Maria Dahlgren
Ingrid Sofie Øvrum Sem
Jonny Roy Mattias Svensson
Hans Olav Velle
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Sak 1

Godkjenning av møteinnkallingen
Forslag fremmet av: Styret
Krav til flertall: Alminnelig (50%)
Det ble foreslått å godkjenne den måten årsmøtet er innkalt på.
Forslag til vedtak
Møteinnkallingen godkjennes
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Sak 2

Valg av protokollvitner
Forslag fremmet av: Styret
Krav til flertall: Alminnelig (50%)
Valg av en seksjonseier som protokollvitne, Per Haugen foreslås
Forslag til vedtak
Per Haugen er valgt.
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Sak 3

Ny leverandøravtale TV/internett
Forslag fremmet av: Styret
Krav til flertall: Alminnelig (50%)
Bakgrunn
Sameiets nåværende leverandøravtale på TV– og bredbåndstjenester gikk ut i 2018.
Avtalen er på nåværende tidspunkt løpende uten bindningstid og inkluderer bredbånd
75Mbit med et fast antall kanaler og 100 valgfrie poeng å velge tv-kanaler/pakker for.

Infrastrukturen i sameiet består av HFC (Hybrid-Fiber Coaxial) Det betyr at vi
har fiber frem til første punkt i bygningen, deretter er spredenett bygd opp av
Coaxial-kabler i fellesareal og frem til hver leilighet. Per i dag er sameiet begrenset til 2
tjenesteleverandører som kan levere signaler via COAX. Styret har derfor også undersøkt
muligheter for å få oppgradert dagens infrastruktur til en ren fiberleveranse.

Følgende kriterier ble lagt til grunn for ny avtale uavhengig av leverandør:
Kollektiv avtaletid på maks 3-5 år.
Modem/router inkludert
Minimum 100Mbit bredbånd inkludert.

I tillegg gjelder følgende for de som kun leverer signaler på fiber:
Forutsetning at sameiet eier infrastrukturen etter 3/5 år og kan benytte oss av den ved
en felles avtale, uavhengig av leverandør.

Styret viser til tidligere informasjon, diskusjon og priser på sameiets informasjonskanal
vibbo.no

Styrets innstilling til ny leverandøravtale
Styret anser at det er tidsriktig og fordelaktig å utføre oppgradering av dagens
infrastruktur fra COAX til fiber. Fiber er en infrastruktur som er fremtidsrettet og som vil gi
sameiet flere muligheter når man etter avtaletiden skal reforhandle avtalen eller velge ny
felles tjenesteleverandør. Styret anser det ikke som hensiktsmessig at sameiet skal betale
store beløp for tjenester som ikke blir benyttet, spesielt med tanke på det fremtidige
behov for vedlikehold av bygningsmassen som sameiet trenger. Markedsverdien kan
også få en positiv effekt da dette er en av tingene som mange interessenter spør megler
om ved kjøp av seksjoner i sameiet.
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Styrets innstilling
Det legges frem to alternativer, hvor det alternativet som får flest stemmer blir vedtatt.
Forslag til vedtak 1
Alternativ 1: Styret foreslår at sameiet gir styret mandat til å oppgradere infrastrukturen
til en ren fiberløsning og inngå kollektiv fellesavtale med tjenesteleverandør kun for
bredbåndstjenester med opp til 1000/1000Mbit. Sameiets fellesutgifter vil ikke lenger
inkludere TV-tjenester.
Eventuelle tv-tjenester må den enkelte seksjonseier bestille selv av de samarbeidsparter
som bredbåndleverandør tilbyr. Det presiseres at styret ikke kan garantere at nye
ledninger blir forlagt skjult i samtlige leiligheter, leverandør opplyser at de benytter seg
av eksisterende rørføringer så langt det lar seg gjøre. Mange av leverandørene tilbyr også
tilleggsutstyr med trådløst MESH-nettverk som innebærer at dersom det evt. oppstår
utfordringer med fremføring av ledninger, kan første punkt plasseres i nærheten av for
eksempel entréen til leiligheten og deretter distribuere signalene trådløst til andre rom.
Tilleggsutstyr er generelt ikke inkludert i avtalen.
Forslag til vedtak 2
Alternativ 2:
Sameiet inngår en ny 3-års leverandøravtale med Telenor, som heter FRIHET M.
Telenor Frihet M innebærer at hver seksjon får ny bredbåndsrouter og ny tv-dekoder
inkludert i fellesutgiftene. Fellesavtalen inneholder 240 poeng som hver seksjonseier
selv disponerer. Den enkelte seksjonseier velger selv hvilke tjenester fra TELENORS
utbud for tv-bredbånd de ønsker å abonnere på basert på poengsystemet.
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Sak 4

Innglassing på veranda
Forslag fremmet av: Frank Larsen
Krav til flertall: To tredjedels (67%)
Ønsker å montere innglassing på veranda. Dette er et uisolert glassystem for å hindre
vann / snø / vind på veranda.
Styrets innstilling
Saksinformasjon: Forslagsstiller ønsker å montere innglassing av veranda. Styret
mottar med jevne mellomrom henvendelser om innglassing av verandaer og balkonger.
Spørsmål om innglassing av veranda må avgjøres av årsmøtet, og med 2/3 flertall. I
tillegg vil innglassing av veranda mest sannsynlig være søknadspliktig til kommunen, da
det kan føre til at bygningens karakter endres. Sameiet Ringnes Park Vest Sameie har
utarbeidet egne retningslinjer for solskjerming, skjerming av balkonger og utebelysning,
varmelamper mm:
Fysiske inngrep, som blir foretatt utvendig, på eller ved hver eierseksjon, herunder
balkonger, må kun utføres av praktiske årsaker og godkjennes av styret. Hensikten
med retningslinjene er å regulere diverse tiltak for skjerming utomhus slik at fasaden
beholder et ensartet visuelt uttrykk. Ved utvendige arbeider skal det benyttes tilsvarende
materialer og farger som er benyttet i eksisterende bygningsmasse.
Spørsmål om innglassing av veranda eller terrasse reiser flere spørsmål og
problemstillinger. Det kan her trekkes frem hva som er teknisk gjennomførbart med
tanke på belastning mv. for bygningsmasse, hvordan arbeidet er tenkt utført slik
at bygningsmasse ikke tar skade, ansvarsforhold ved evt. skade på bygningsmasse,
hvordan tiltaket vil påvirke naboer i form i form av f.eks. støy, fordeling av kostnader i
en prosjekteringsfase, hvilke vedlikehold tiltaket vil kreve mv. Det er også viktig hvordan
tiltaket blir seende ut, og i hvilken grad tiltaket blir til sjenanse for/reduserer sameiets
visuelle ensartede uttrykk.
Innglassing av balkongene vil også være en fasadeendring, som i tillegg til privatrettslig
tillatelse (sameiermøtevedtak) krever en offentligrettslig tillatelse (fra Oslo kommune).
En søknad til kommunen om innglassing vil etter styrets oppfatning kreve at det søkes
om innglassing på generelt grunnlag, og hvor det redegjøres for hvordan de enkelte
balkongtypene kan glasses inn på en mest mulig hensiktsmessig og helhetlig måte.
Styrets innstilling: Det bør ikke gis ikke tillatelse til innglassing av veranda på G703.
Forslag fra forslagsstiller gir ikke tilstrekkelig informasjon for å belyse ulike aspekter ved
et slikt tiltak, herunder av belastningsmessig, økonomisk eller estestisk karakter.
Vi anbefaler at dersom det er flertall for innglassing av balkonger (krever 2/3-dels
flertall) tar styret regien og inngår samarbeide med en profesjonell aktør som vurderer
alternative løsninger, innhenter tilbud og bistår med søknadsprosessen i kommunen. Det
kan i vedtaket besluttes at den enkelte betaler kostnaden for innglassing av sin balkong.
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En slik sak bør behandles i to trinn. Første trinn er å sjekke om det vil være mulig å få
gjennomført og hvor mange som er interessert. Dette kan gjøres som årsmøtevedtak
eller behandling på vibbo. Deretter kommer et årsmøtevedtak hvor de konkrete planene
fremlegges, med tegninger og kostnadsoverslag som ender med et vedtak med krav om
2/3-dels flertall. I vedtaket bør det også besluttes bestemmelser om vedlikeholdsplikt
for seksjonseier.
Forslag til vedtak 1
Styrets innstilling: Det gis ikke tillatelse til innglassing av veranda på G703
Forslag til vedtak 2
Ønsker å montere innglassing på veranda. Dette er et uisolert glassystem for å hindre
vann / snø / vind på veranda.
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Sak 5

Søknad om påbygg av seksjon 362
Forslag fremmet av: Torleiv Ringerud
Krav til flertall: To tredjedels (67%)
Leiligheten (seksjonsnummer 362) er 68 kvm stor og har 2 soverom. Leiligheten ligger
i 5. etasje og har terrasse mot vest og nord. Utenfor terrassen er det tak (fellesareal)
mot Thorvald Meyers gate, mot Thorvald Meyers gate 6 og mot bakgård som i dag
ikke benyttes. Det er ingen andre seksjoner som har fasade mot dette taket. Vi kjøpte
leiligheten i Thorvald Meyers gate 8 i 2016. Siden da har vi fått to barn, og leiligheten
har blitt for liten og upraktisk for oss. Vi trives imidlertid svært godt med området, med
gode naboer og med barn i barnehage i bakgården. Dermed ønsker vi å gjøre et påbygg
til vår leilighet for å kunne bli boende. Påbygget vil bestå av primært soverom, og dette
vil frigjøre plass for oppbevaring. Vi har formulert et forslag til vedtak og et subsidiært
forslag til vedtak.
Styrets innstilling
Styret mener at søknaden fra forslagstiller er mangelfull. Blant annet hviler det betydelig
usikkerhet knyttet til hvilke inngrep som må gjøres i forbindelse med tiltaket, og
om tiltaket er noe som bygningsmassen uten videre tåler mht. lastberegninger for
eksisterende tak/etasjeskille osv., eventuelt hvilke tiltak som må utføres for at tiltaket
kan la seg gjennomføre som skrevet. Forslagsstiller trekker frem ventilasjonssjakt, men
det kan ikke utelukkes at det er flere hindre. I tillegg knytter det seg usikkerhet rundt
størrelsen på kvadratmeterprisene det opereres med i søknaden, samt hvorvidt tiltaket
vil føre til økt vedlikehold eller andre økonomiske forpliktelser for sameiet.
Styret mener heller ikke at forhold til naboer og omkringliggende seksjoner er
tilstrekkelig kartlagt i søknaden. Det at det er lavere bygningsmasse her, gjør
at det kommer mer lys inn i indre gårdsrom. Lysforhold til innenfor liggende
blokker og grøntarealer kan påvirkes ved et påbygg. Dersom det eksempelvis
er slik at de nærmeste naboene vil oppleve ulemper som følge av tiltaket, vil
mindretallsvernsbetraktninger kunne komme inn. Det betyr i praksis at det ikke vil være
tilstrekkelig med 2/3 flertall i sameiermøtet.
Vi bor allerede tett, og det vil øke tetthesgraden i sameiet om en åpner for slike
tiltak. Styret ser verdien at takene forblir fellesarealer istedenfor en ytterligere fortetting.
Vi anser heller ikke at verdien av arealet som tomt er godt nok utredet, og vil i
utgangspunktet mene at taket har en større verdi enn det som er antydet i forslaget.
Styret ønsker også å se nærmere på tiltak som kan hindre vannlekkasjer i sameiet
vårt. Oslo Komune har bl.a. en strategiplan ute på høring for å utnytte tak (grønne tak)
for å minimalisere overvannsproblematikk osv.
Overordnet er styret skeptisk til å tillate ombygging av takarealene i sameiet, ettersom
dette kan gi presedensvirkninger mht. senere tilsvarende søknader.
Forslag til vedtak 1
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Styrets forslag til vedtak: Sameiermøtet stemmer nei til søknad fra Torleiv Ringerud
vedrørende påbygg av seksjon 362.
Forslag til vedtak 2
Forslag til vedtak:
Seksjonsnummer 362 gis etter vedtektenes 11.2 (i) og (ii) tillatelse til å gjøre et påbygg
på egen seksjons terrasse og på felles tak (fellesareal). Et slikt vedtak krever ihht.
vedtektene minst to tredjedelers flertall av de avgitte stemmer på årsmøtet. Området
har et samlet bruttoareal på 51,7 kvm, hvorav 32,8 kvm er seksjonens terrasse og 18,9
kvm er felles tak mot bakgård. Påbygget vil være rektangulært, med en bredde på 4,20
m og en lengde på 12,30 m. Et slikt påbygg vil ikke komme i konflikt med sluk på tak
eller andre installasjoner, utover en ventilasjonssjakt der det må finnes en løsning som
fungerer. Vi kan ikke se at et slikt påbygg vil påvirke andre seksjonseieres utsikt, innsyn
eller liknende. Autorisert megler fra DnB Eiendom har dd.mm.åååå vurdert verdien
per kvadratmeter på fellesareal til kr. 20.000, og dette foreslås betalt som vederlag til
sameiet for fellesareal. Samlet vederlag vil således utgjøre kr. 378.000. Videre foreslås
at det beregnes ny sameierbrøk for betaling av felleskostnader til sameiet. Påbygget
medfører søknadsplikt til Plan- og bygningsetaten i Oslo Kommune. I forbindelse med
en slik søknad er det krav om ansvarlig søker som er forhåndsgodkjent av kommunen.
Nabovarsel og påfølgende klageadgang fra disse er et ledd i en slik søknad, så eventuelle
ulemper som vi har oversett at påbygget vil påføre andre seksjonseiere vil utredes
i forbindelse med dette og eventuelle berørte seksjonseiere vil da kontaktes og ha
klageadgang. Se bilder og tegninger vedlagt for nærmere beskrivelse av påbygget.
Forslag til vedtak 3
Forslag til subsidiært vedtak:
Seksjonsnummer 362 gis etter vedtektenes 11.2 (i) og (ii) tillatelse til å gjøre et påbygg
på egen seksjons terrasse. Et slikt vedtak krever ihht. vedtektene minst to tredjedelers
flertall av de avgitte stemmer på årsmøtet. Området har et samlet bruttoareal på 32,8
kvm. Påbygget vil være rektangulært, med en bredde på 4,20 m og en lengde på 7,80
m. Et slikt påbygg vil ikke komme i konflikt med sluk på tak eller andre installasjoner,
utover en ventilasjonssjakt der det må finnes en løsning som fungerer. Vi kan ikke se at
et slikt påbygg vil påvirke andre seksjonseieres utsikt, innsyn eller liknende. Autorisert
megler fra DnB Eiendom har dd.mm.åååå taksert dagens leilighet til en verdi på kr.
7.500.000 og anslår at ny verdi på leiligheten etter påbygget vil være opp mot kr.
9.200.000. Det foreslås at seksjonsnummer 362 får vedlikeholdsansvar for påbygget,
og at det beregnes ny sameierbrøk for betaling av felleskostnader til sameiet. Påbygget
medfører søknadsplikt til Plan- og bygningsetaten i Oslo Kommune. I forbindelse med
en slik søknad er det krav om ansvarlig søker som er forhåndsgodkjent av kommunen.
Nabovarsel og påfølgende klageadgang fra disse er et ledd i en slik søknad, så eventuelle
ulemper som vi har oversett at påbygget vil påføre andre seksjonseiere vil utredes
i forbindelse med dette og eventuelle berørte seksjonseiere vil da kontaktes og ha
klageadgang. Om årsmøtet ser at det er mulighet for privatisering av noe av fellesarealet
beskrevet i det primære forslaget, foreslås det at samme vederlag per kvadratmeter
betales til sameiet. Se bilder og tegninger vedlagt for nærmere beskrivelse av påbygget.
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Vedlegg
1. Bilder til Forslag til vedtak pa_ a_rsmotet (002).pdf
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Figur 1: Bildet viser fasaden sett fra bakgård. Bak søppelskuret er inngangspartiet til Thorvald Meyers
gate 8.
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Figur 2: bildet viser fasade med endring
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Figur 3: Bildet viser fasade fra bakgård med påbygg på seksjonens terrasse (subsidiært forslag)
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Figur 4: Bildet viser området fra oven
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Figur 5: Bildet viser området fra oven. Rød strek viser området som ønsket benyttet til påbygg.
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Figur 6: Bildet viser området fra oven. Rød strek viser området som i dag er seksjonens terasse og
som ønskes benyttet til påbygg (subsidiært forslag).
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Figur 7: Bildet viser fasade fra nordøst tak
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Figur 8: Bildet viser fasade fra nordøst tak. Rød strek markerer området som ønskes benyttet til
påbygg.
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Figur 9: Bildet viser fasade fra nordøst tak. Rød strek markerer seksjonens terrasse som ønskes
benyttet til påbygg (subsidiært forslag).
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Figur 10: bildet viser området fra nordvest.
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Figur 11: Bildet viser fasade fra nordvest. Rød strek markerer området som ønskes benyttet til
påbygg.
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Figur 12: Bildet viser fasade fra nordvest. Rød strek markerer området som i dag er seksjonens
terrasse og som ønskes benyttet til påbygg (subsidiært forslag).
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Sak 6

Økning av felleskostnader skal godkjennes ved årsmøtet
Forslag fremmet av: Christian Drangsholt
Krav til flertall: Alminnelig (50%)
Har de siste to årene notert en trend om at styret justerer felleskostnader utenom
generalforsamlingen. Jeg argumenterer absolutt ikke mot styrets rett til å gjøre dette,
men stiller spørsmål ved om dette bør bli vanlig praksis og vil gjerne ha en kommentar
fra styret. Noe av poenget med en gjennomgang av budsjett og regnskap på
generalforsamlingen er jo at det er enighet om den videre økonomiske driften og jeg
ser det som uheldig at budsjetteringen ikke er sterk nok til å unngå disse endringene på
tampen av året.
Vil presisere at jeg ved siste punkt ikke på noen måte ytrer misnøye med styrets arbeid,
men at jeg kun ønsker å adressere en trend jeg ikke syns bør vedvare.
Takk for supert arbeid i 2019.
Styrets innstilling
Styrets innstilling:
Vedtektene har fastsatt styrets oppgaver slik:
Styret skal sørge for vedlikehold og drift av eiendommen og ellers sørge for
forvaltningen av sameiets anliggender i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i årsmøtet.
Styret har fullmakt til å treffe alle bestemmelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt
til andre organer.
Dette er også i samsvar med eierseksjonslovens § 57.
Styrets hjemmel til å fastsette felleskostnadene følger av plikten til å sørge for drift og
vedlikehold.
Vedtektene angir videre hvilke saker årsmøtet skal behandle. Fastsettelse av
felleskostnader er ikke en av disse sakene.
Styret må ha mulighet for å fastsette felleskostnadene slik at de dekker løpende og
fremtidig vedlikehold. Innunder dette må det også være en buffer til dekning av
uforutsette hendelser.
Styret anbefaler derfor at seksjonseierne stemmer mot dette forslaget.
Forslag til vedtak 1
Styrets forslag til vedtak. Økning av felleskostnader skal ikke godkjennes av årsmøtet.
Forslag til vedtak 2
Økning av felleskostnader skal godkjennes ved årsmøtet
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Generell informasjon
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Styrets oppgaver
Det årlige årsmøtet velger styreleder, styremedlemmer og eventuelt varamedlemmer.
Kun myndige personer kan være styremedlemmer.
Styrets oppgaver er å;

• Representere selskapet utad og lede selskapet i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i
årsmøtet
• Treffe vedtak i alle saker, med mindre beslutningsmyndigheten ved lov eller vedtekter
er flyttet til årsmøtet
• Godkjenne fakturaer til betaling
• Vedta budsjett og sørge for forsvarlig drift
• Foreta nødvendige regulering av felleskostnader
• Treffe beslutning om bruk av midler til vedlikehold, bomiljøtiltak og andre driftsoppgaver
• Forvalte og vedlikeholde selskapets fellesarealer og bygningsmasse
• Inngå driftsavtaler
• Godkjenne nye eiere og eventuelt behandle søknader om bruksoverlating/utleie
• Påse at vedtekter og husordensregler overholdes
• Behandle klagesaker
• Ivareta henvendelser fra beboere
• Sørge for at styremøter avholdes så ofte som nødvendig, og at det føres protokoll fra
styremøtene
• Ivareta selskapets HMS-ansvar og brannsikkerhet
Oversikten gjelder ordinære borettslag og eierseksjonssameier. Bestemmelser i det
enkelte selskaps vedtekter kan avvike fra oversikten.
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Forretningsførers oppgaver
OBOS er i henhold til kontrakt selskapets forretningsfører. De viktigste oppgavene er:
Innkreving av felleskostnader
• Effektiv innkreving og kontroll av innbetalinger, oppfølging og inkasso
Regnskap og økonomistyring
• Løpende regnskapsførsel og utarbeide årsregnskap
• Oversende nødvendige oppgaver til myndighetene
• Utarbeide forslag til likviditetsbudsjett og økonomiske rapporter
Eierskifter og leilighetsopplysninger
• Registrere eierskifte av leiligheter, parkeringsplasser og lignende
• Oppgi leilighetsopplysninger til meglere, banker, takstmenn etc.
• Ivareta eventuell forkjøpsrett
Forvaltning og andre rådgivningstjenester
• Bistand til styret i forbindelse med generalforsamling/årsmøte
• Oppfølging av vedtak i styremøter/generalforsamling/årsmøte
• Rådgivning innen regnskap, økonomi, jus, forsikring, lån og sparing, teknisk forvaltning
og drift

27 av 28

OBOS Eiendomsforvaltning AS
Hammersborg torg 1
Postboks 6668, St. Olavs plass
0129 Oslo
Telefon: 02333
www.obos.no
E-post: oef@obos.no
Ta vare på dette heftet, du kan få
bruk for det senere, f.eks ved salg
av boligen.

