
Protokoll

Fra ordinær generalforsamling i Fagerheim Borettslag torsdag 20.05.2021 kl. 19:00 - Via Min
Side på www.tobb.no.

1. Konstituering

1.1 Valg av møteleder

Vedtak:

Forslag til vedtak: Hilde Beate Aune  
Totalt antall stemmer: 40  
Blankt:7  
For:31  
Mot:2  
Sakstype: Beslutningssak

Valgt ble: Hilde Beate Aune

1.2 Valg av sekretær

Vedtak:

Forslag til vedtak: Bente Tangstad  
Totalt antall stemmer: 40  
Blankt:9  
For:30  
Mot:1  
Sakstype: Beslutningssak

Valgt ble: Bente Tangstad

1.3 Valg av en andelseier til å undertegne protokollen sammen med 
møteleder

Vedtak:

Forslag til vedtak: Trym Sandblost  
Totalt antall stemmer: 40  
Blankt:6  
For:34  
Mot:0

Sakstype: Beslutningssak

Valgt ble: Trym Sandblost
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1.4 Registrering av antall stemmeberettigede inkl. ev. fullmakter

Vedtak:

Totalt antall stemmer: 40  
Blankt:6  
For:34

Sakstype: Akklamasjon

Antall andelseiere med stemmerett:40

Antall fullmakter:0

Totalt stemmeberettigede: 40

1.5 Godkjenning og ev. bemerkninger til innkallingen

Vedtak:

Totalt antall stemmer: 40  
Blankt:17  
For:22  
Mot:1

Sakstype: Beslutningssak

Bemerkninger til innkallingen:

Generalforsamlingen ble erklært lovlig satt.

2. Årsoppgjør for 2020

2.1 Godkjennelse av regnskap

Vedtak:

Totalt antall stemmer: 40  
Blankt:13  
For:27  
Mot:0

Sakstype: Beslutningssak

Regnskapet ble godkjent.

2.2 Disponering av resultat

Vedtak:

Forslag til vedtak: Årets resultat disponeres som angitt i resultatregnskapet.  
Totalt antall stemmer: 40  
Blankt:13  
For:26  
Mot:1

Sakstype: Beslutningssak

Årets resultat disponeres som angitt i resultatregnskapet.
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2.3 Revisjonsberetning

Vedtak:

Forslag til vedtak:Revisjonsberetningen ble tatt til orientering.  
Totalt antall stemmer: 40  
Tatt til orientering: 40  
Sakstype: Til orientering

Revisjonsberetningen ble tatt til orientering.

3. Styrets årsmelding for 2020

Vedtak:

Totalt antall stemmer: 40  
Tatt til orientering: 40  
Se vedlegg.  
Sakstype: Til orientering

Årsmeldingen ble tatt til orientering.

4. Godtgjørelse til styret for perioden 2020-2021

Vedtak:

Forslag til vedtak: kr 190 000,-  
Totalt antall stemmer: 40  
Blankt:10  
For:23  
Mot:7

Sakstype: Beslutningssak

Styrehonorar for perioden 2020-2021 ble fastsatt til : kr 190000

5. Saker fra styret/andelseierne

5.1 Tilbakeføring av vedtak om endring av husordensregler

Vedtak:

Sak fra Jens Even Berg Blomsøy

Jeg ser at i 2017 ga dere (generalforsamlingen) styret makt til å endre husordensregler
uten generalformsamling. Jeg setter spørsmål ved lovligheten i dette.  

Sakstype: Beslutningssak

Totalt antall stemmer: 40

Blankt: 5

For: 29

Mot: 6

Endringen tilbakeføres, og at endringer i husordensreglene heller settes på agendaen for
generalforsamling.
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5.2 Etablering av skjermet samlingssted for beboerne.

Vedtak:

Hei,

Jeg ønsker at det vurderes å etablere et sted hvor beboerne i borettslaget kan treffes. Det
kan også være en plass hvor vi kan ha møter og kanskje generalforsamlinger i fremtiden.
Det er flere naboer som savner å ha et slikt sted. Kanskje det er mulig å ha et sted i
forbindelse med pergolaen ved siden av grillplassen? Kanskje det er mulig å stenge den
med tre/glass og å ha møbler inni, kanskje også en peis? I et annet borettslag jeg kjenner
til har de et drivhus som møteplass med en peisovn, og dette er en fantastisk ide synes
jeg. Er det mulig å lage noe lignende som gjennombruker strukturen som finnes nå?

Hilsen  
Antonio Armas- Díaz

Sakstype: Beslutningssak

Totalt antall stemmer: 40

Blankt: 6

For: 26

Mot: 8

Styret gis fullmakt til å utrede mulighetene for å stenge deler av pergolaen for vær og
vind.

Et utarbeidet forslag kan presenteres og stemmes over ved neste generalforsamling.

6. Endring av husordensreglene
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6.1 Endring av tidspunkt for støy i husordensreglene

Vedtak:

Sak fra Emte Aksnessæther Mittet

Angående Husordensreglene:

Det foregår en kontinuerlig opp-pussing av leilighetene i borettslaget, og dette er positivt.
Men i vår oppgang og i nabo-oppgangene, har det foregått en sammenhengende opp-
pussing av leilighetene de siste 1 ½ - 2 år. Dette har medført boring, hamring, ol støy fra
kl. 07 til kl. 21, inkl. helg. Enkelte ukedager har det vært roligere dager og kvelder, men
med desto mer støy fredag- og lørdagskvelder. Hver helg. Med støy menes at det blir
vanskelig/umulig å ha en samtale, snakke i telefonen, se på TV, og/eller sove for yngre
barn, mv. Det er selvsagt at beboerne må gis mulighet til å pusse opp etter arbeidstid,
men ved innleie av firma fra kl. 07, har dette medført en kontinuerlig støy i 14 timer, uker
i strekk. I disse tider med hjemmekontor i større utstrekning, kan dette bli en stor
belastning. Og støy utover sene kvelder gjør det umulig for yngre barn å sove. Enkelte
begynner heller ikke opp-pussingsarbeidet før sent lørdager, men holder heller på til kl.
21. Noen naboer kan man gjøre avtaler med og har også vært imøtekommende når det
gjelder å avslutte tidligere enkelte kvelder, mens andre ikke ønsker å ta hensyn og viser til
Husordensreglene som tilsier at de kan holde på til kl. 21, alle kvelder unntatt søndager.

Jeg mener at det er urimelig at hensynet til de som pusser opp skal gå på bekostning av
livskvaliteten til både barn og andre voksne beboere.

Sakstype: Beslutningssak

Totalt antall stemmer: 40

Blankt: 3

For: 17

Mot: 20

Forslag fra Emte Aksnessæther Mittet er avvist.

Pkt. 1.1 Støy bokstav e endres fra  

e. Nødvendig banking, boring og lignende som ikke utføres av fagfolk må utføres så
hensynsfullt som mulig, og er tillatt mellom kl. 07.00 og kl. 21.00 på hverdager og
mellom kl. 9.00 og kl. 21.00 på lørdager. På søndager og helligdager er banking, boring og
lignende ikke tillatt.

til

e) Nødvendig banking, boring og lignende som ikke utføres av fagfolk må utføres så
hensynsfullt som mulig, og er tillatt:  
- mandager til og med torsdager: mellom kl. 7 og kl. 20  
- fredager: mellom kl. 7 og kl. 19  
- lørdager: mellom kl. 9 og kl. 19  
- søndager og helligdager: banking, boring og lignende er ikke tillatt.
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6.2 Endring av tidspunkt for støy i husordensreglene

Vedtak:

Sak fra Hilde Walstad og Thorleif V Selberg

Hei.

Vi ønsker og komme med forslag til endringer i  
husordensreglene i forhold til støy og oppussing.

- Det vi ønsker er at tidene for støyende arbeider/oppussing som boring, banking, sliping
av gulv etc forandres. Det er fryktelig lytt i borettslaget og at det skal være lov med
oppussing til kl 21 hver kveld i uka, bortsett fra søndag er nesten ikke levbart, hvertfall
for oss med små barn.    
Klokka 20 er mere innafor i ukedager og evt 18 på lørdager. Det vil vi foreslå.  

Sakstype: Beslutningssak

Totalt antall stemmer: 40

Blankt: 8

For: 16

Mot: 16

Forslaget fra Hilde Walstad og Thorleif V Selberg fikk like mange stemmer for og mot.

Det ble foretatt loddtrekning for å avgjøre saken den 27.05.21.

Torleif V. Selberg trakk lodd som var for endring i husordensreglene.

Vitner var Anne Beate Lind Og Hilde Beate Aune.

Pkt. 1.1 Støy bokstav e endres fra  

e. Nødvendig banking, boring og lignende som ikke utføres av fagfolk må utføres så
hensynsfullt som mulig, og er tillatt mellom kl. 07.00 og kl. 21.00 på hverdager og
mellom kl. 9.00 og kl. 21.00 på lørdager. På søndager og helligdager er banking, boring og
lignende ikke tillatt.

til

e) Nødvendig banking, boring og lignende som ikke utføres av fagfolk må utføres så
hensynsfullt som mulig, og er tillatt:  
- mandager til og med fredager: mellom kl. 07 og kl. 20  
- lørdager: mellom kl. 09 og kl. 18  
- søndager og helligdager: banking, boring og lignende er ikke tillatt.
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6.3 Varsling ved oppussing

Vedtak:

Sak fra Emte Aksnessæther Mittet.

Angående Husordensreglene.

Det foregår en kontinuerlig opp-pussing av leilighetene i borettslaget. Dette medfører
naturlig nok en del støy, som kan starte kl. 07 (09) og vare til kl. 21, alle dager unntatt
søndag. Erfaringen er at en mandag morgen startet opp-fresing av betong-golv i
nærmeste naboleilighet, uten forvarsel. Det var en pågående støy som varte i flere timer
og over flere dager. Det medførte at et video-kurs den morgenen måtte avlyses, som også
medførte et tap på kr. 2500.-. I tillegg har flere videomøter og konsultasjoner måtte
avlyses pga plutselig støy, både fra denne og andre naboer, noe som også har medført
inntektstap. Husordensreglene sier ingenting om at man skal varsle naboer om slik
aktivitet, og det ble heller ikke gjort i disse tilfellene. Større opp-pussingsprosjekt blir
gjerne utført av firma, som også var tilfelle her, og selv om dette da gjerne ble avtalt god
tid i forveien, mente naboen at det ikke var grunnlag for å varsle fordi dette ikke var
«pålagt». Enkelte naboer varsler på forhånd, mens andre viser til Husordensreglene, eller
mangelen på et slikt varslingsvedtak, og setter dermed i gang uten å varsle naboer på
forhånd. Noen naboer kan varsle om en pågående opp-pussing som skal pågå i flere
måneder, men som ikke er like voldsom hele tiden, og man vet da heller ikke når det blir
støy som vanskeliggjør hjemmekontor, mv.

I disse tider med mer utstrakt, pålagt bruk av Hjemmekontor, ser det ut til å være
grunnlag for et varslingsvedtak i Husordensreglene. Men dette skulle vel også være viktig
for alle som av ulike grunner er hjemme på dagtid.

Sakstype: Beslutningssak

Totalt antall stemmer: 40

Blankt: 5

For: 27

Mot: 8

Det legges til en ny bestemmelse i punkt 1.1 Støy:  
f) Beboere skal varsle naboer i god tid før oppussing starter. Varighet skal stadfestes så
langt som mulig. Ved intensiv støy på dagtid, som for eksempel boring over lengre tid,
skal dette varsles særskilt. Varslingen skal henges godt synlig ved utgangsdøren.

7. Valg
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7.1 Styreleder for 1 år

Vedtak:

Styreleder ble valgt for 2 år i 2020, men ønsker å trekke seg. Det må derfor velges ny
leder for 1 år.

På valg: Hilde Beate Aune

Forslag til vedtak: Håkon Fuglem

  
Totalt antall stemmer: 31  
  

Sakstype: Beslutningssak

Håkon Fuglem er valgt til ny leder for 1 år.

7.2 3 styremedlemmer for 2 år

Vedtak:

Totalt antall stemmer: 89

  
Sakstype: Valg  
På valg:  
Ole Martin Næss  
Bente Tangstad  
Håkon Fuglem

Valg av Styremedlem for Styret  
  
Kandidater Antall stemmer  
Antonio Fernando Armas Diaz 31  
Trym Sandblost 29  
Bente Tangstad (på gjenvalg) 29

Valgt som styremedlem for 2 år ble:

Trym Sandblost

Bente Tangstad

Antonio Armas -Díaz
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7.3 3 varamedlemmer for 1 år

Vedtak:

Sakstype: Valg  
På valg:  
Antonio Fernando Armas Diaz  
Fredrik Mediå  
Elisabeth Tvete

Forslag til vedtak: Elisabeth Tvete  
Ann Kristin Aaker  
Hanne Charlotte Asbjørnsdatter Helgesen

Totalt antall stemmer: 100

Kandidater Antall stemmer  
Elisabeth Tvete (på gjenvalg) 27  
Hanne Charlotte Helgesen 27  
Ann Kristin Aaker 23  
Emte Aksnessæther Mittet 13  
Grethe Irene Meland 10

Valgt som varamedlem for 1 år ble:

Elisabeth Tvete

Ann Kristin Aaker

Hanne Charlotte Asbjørnsdatter Helgesen
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7.4 Valgkomite for 1 år

Vedtak:

Totalt antall stemmer: 99

Sakstype: Valg

  
På valg:  
Beatriz Maria Almarza Galdon  
Inga Petrine Grøtte

Forslag til vedtak:

Stig Are Thrane

Beatriz Maria Almarza Galdon

Geir Johny Rønning

Kandidater Antall stemmer

Geir Johny Rønning 26  
Beatriz Maria Almarza Galdon (på gjenvalg) 26  
Stig Are Thrane (på gjenvalg) 25  
Grethe Irene Meland 11  
Emte Aksnessæther Mittet 11

Valgt som valgkomite for 1 år ble:

Geir Johny Rønning

Beatriz Maria Almarza Galdon

Stig Are Thrane

7.5 1 delegert m/varamedlem til TOBBs generalforsamling

Vedtak:

Sakstype: Valg

Kandidater Antall stemmer  
Håkon Fuglem (på gjenvalg) 29  
Anne Beate Lind (på gjenvalg) 28

Valgt som delegert til TOBBs generalforsamling ble: Håkon Fuglem

Valgt som vara for delegert til TOBBs generalforsamling ble: Anne Beate Lind  
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