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RESYME 
Innsendte innspill, spørsmål, forslag til endringer og kandidater  

Generalforsamling 2020 

 
 

Saksbehandling 
Dato for avholdelse av ordinær generalforsamling er satt til 19. juni 2020. Skriftlig 
saksbehandling foregår fra 7. mai 2020 til 19. juni 2020.  
 
Det er en forutsetning at man leser godt innkallingen fra 4. mars da man der har all 
bakgrunnsinformasjon om sakene, og forslag til vedtak. I stemmeseddelen er det forslag til 
vedtak det stemmes over. 
 
Tellekorpset vil etter stemmefristen 7. juni 2020 telle opp alle stemmer, og sende ut 
protokoll i samsvar med avstemmingen. 
 
Skriftlig retur av stemmeseddel må sendes til epost: post@veitvedt-hageby.no  
eller legges i postkassen til borettslaget postkasse i Grevlingveien 2. 
 

 
Innkomne tilbakemeldinger 
Tilbakemelding nr. 1 - Stein Wavik  
 
Forslag nr. 11 Valg og stemming av saker på Generalforsamlingen: 
Jeg med flere, mener fortsatt at forslaget mitt skal taes inn i vedtektene. 
 
 
Tilbakemelding nr. 2 - Ingvar Sagbakken  
 
Ang dagsorden til generalforsamlingen Veitvedt Hageby Borettslag som skulle avholdes 23 
mars 202 kl 18: Dagsorden er satt opp feil i flg vedtektene. Budsjett skal behandles i sak nr 5. 
 
Ang regnskapet for 2019: Ønsker at beløpet kommunale avgifter splittes før godkjenning. Eks 
søppelavgift vannavgift feieavgift mv slik av beboerne kan følge bedre med på utgiftene. 
Ønsker samtidig at meldingene fra Oslo Kommune om prisøkning offentliggjøres til 
beboerne.  
 
Ang regnskapet: Alle utgiftposter på jobber skal man bruke Reglene fra EU. Eks utgifter som 
er 300 tusen eller mer så skal det innhentes flere anbud (3 stk). 
 
Forslag nr 5 om balkongdør i Rådyrveien 20 a: foreslår at beboer beholder balkongdøra som 
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er satt inn beholdes. 
 
Forslag nr 11 fra Gro Vavik: foreslår av forslaget skal tas inn i vedtektene slik at når 1 person 
forslår skriftelig skal det godtas. 
 
Forlslag nr 12 fra styret  om nestleder: Foreslår at det er Generalforsamlingen som skal velge 
nestleder til styret slik det står i vedtektene i dag. 
 

 

Tilbakemelding nr. 3 - Øyvind Lind Kvanmo  

 

Siden vi kan beholde den monterte balkongdøren, trekker vi saken vi tidligere har meldt inn 

til generalforsamlingen. Det gjelder da saken om balkongdør i Rådyrveien 20A. 

 

 

Tilbakemelding nr. 4 - Ellen T. Andresen  

 

Jeg må samtidig få uttrykke min bekymring rundt saksbehandlingen av de innkomne 

innspillene, der det i innkallingen av 7. mai skrives at det vil «bli laget et resyme» av alle 

tilbakemeldinger. Her får ikke beboerne mulighet til å få innsikt i SAMTLIGE innspill slik det 

vil være på en ordinær generalforsamling. Det er derfor meget viktig at alle ulike innspill blir 

gjengitt korrekt, og ikke bare et utvalg. I mange av sakene er faktisk styret selv en part, og da 

er det vesentlig at styret ikke kan «angripes» for å «manipulere» saksframleggene til egen 

fordel. 

 

Under følger mine innspill til innkallingen til Generalforsamling 2020. 

 

DAGSORDEN 

Til dagsorden i innkallingen av 4. mars må anføres at rekkefølgen i sakene er feil satt opp. I 

henhold til §13 i borettslagets vedtekter, skal  Budsjett inn som sak nr 6, og val blir da sak nr 

7og forslag sak nr 8. 

 

Forslag 11 

Forslaget slik det nå framkommer er ikke tilstrekkelig belyst. Forslag til vedtak som omfatter 

generalforsamlingen, vil medføre en endring i borettslagets vedtekter, §13 

Generalforsamlingen, og således vedtas med to tredjedels flertall. Forslaget til vedtak bør 

også forenkles (uthevet). 

Forslag til ny vedtektstekst §13: 
«Saker som andelseier ønsker behandlet på ordinær generalforsamling skal nevnes i 
innkallelsen når det setts frem krav om det innen fristen av styret. Skal et forslag som etter 
loven må vedtas med to tredjedels flertall kunne behandles må hovedinnholdet være nevnt i 
innkallelsen. En andelshaver kan be om skriftlig avstemming i saker som behandles av 
generalforsamlingen.» 
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Forslag til vedtak: Endringen av vedtektenes §13 godkjennes og tas inn i de ordinære 
vedtektene. 
  
Forslag 12 
Styreleder og nestleder velges på særskilt valg i dag, og vi har bestemmelser om at nestleder 
og styreleder velges annet hvert år for en periode på to år av gangen. Dette sikrer 
kontinuitet i styrets arbeide. 
Forslaget slik det framkommer fra styret innebærer at andelseierne får mindre innflytelse på 
styringen av borettslaget, og er i høyeste grad udemokratisk. Det er ønskelig at det fortsatt 
er generalforsamlingen som velger nestleder som representerer andelshavernes interesser. 
Ved at styret selv skulle velge nestleder blant styrets medlemmer, vil det også kunne føre til 
uheldig sammenblanding av roller og kameraderi. I ytterste konsekvens vil forslag 12 slik det 
står kunne føre til at et innvalgt varamedlem for 1 år, blir av styret selv valgt til nestleder. 
2/3 må stemme for forslaget til styret for at det kan gjøres en vedtektsendring. Jeg 
oppfordrer således til at forslaget ikke blir vedtatt da dette framstår som meget 
udemokratisk. 
 

 
Tilbakemelding nr. 5 - Josephine Rydstedt  
 
Nedan kommer mina inspill till generalførsamlingen 2020. 
 
Gällande sak 11: 
Detta är en vedtekts ändring av paragraf 13, därför vill det innebära ett tillägg. En andelseier 
kan be om skriftlig avstemming. 
  
Gällande sak 12: 
Detta är odemokratisk. Jag önskar att det även fortsättningsvis ska vara generalforsamlingen 
som väljer nestleder. Styreleder ska väljas på särskilt val. Generalforsamlingen ska välja, inte 
styret. 2/3 måste rösta för att det ska kunna bli en vedtektsendring. Vi kan riskera att styret 
väljer en vara medlem til nestleder, som bare sitter i 1 år. Om förslaget går igenom kan de 
underlätta för, och leda till, kameraderi. 
  
Gällande sak 14: 
Detta är emot de byggnadstekniska rekommandationerna angående utforming av dörrar 
både gällande handikappsanpassning og ljusförhållanden. När man bygger nytt eller 
rehabiliterar gamla byggnader ska man alltid eftersträva att dörrar är av en sådan storlek att 
en rullstol enkelt kan ta sig igenom dörrmynningen. Mycket forskning har kommit fram till 
att människor mår bra av att ha rikliga ljusförhållanden i sina hem. Jag önskar istället att 
styret arbetar fram en uppdaterad standard efter de nya byggtekniska rekommendationer 
som råder och enligt den forskning som finns gällande ljusförhållanden i hemmiljöer. 
 

 

Tilbakemelding nr. 6 - Camilla Frøland Sramek 

 

Situasjonen vi er i er selvsagt veldig uheldig, og jeg tenker at det beste ville være å håpe på 
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bedre tider og utsette hele Generalforsamlingen til etter sommerferien, eller senere på 

høsten. 

  
Borettslaget vårt er avhengig at det stadig er andelseiere som stiller til styret, valgkomité, 
dugnader og andre aktiviteter, og da er ekstra viktig at demokrati og eierskap blir i varetatt. 
  
Jeg håper valgdeltakelsen blir stor, på tross av omstendighetene. Det er viktig at alle 
andelseiere får en reell sjanse til å spille inn egne meninger og stemme på det de vil. Det er 
mange forslag, ikke minst fra styret selv, og jeg mener det vil være til alles beste at dette 
skjer på en tilfredsstillende måte. Med detaljert referat, åpenhet om ulike innspill og et 
tellekorps til alle valg og forslag, vil troverdigheten øke. 
  
Innkallingen er ikke satt opp etter borettslagets egne vedtekter i §13. Budsjett skal være 
post 6, valg post 7 og forslag post 8. 
  
Forslag 11 innebærer en paragrafendring i borettslagsvedtektene §13. Skal det gjøres 
endringer i vedtektene, må forslaget ha 2/3 flertall i Generalforsamlingen, dette 
fremkommer ikke tydelig av innkallingen. 
  
Forslag 12 kan løses ved at styret honoreres etter innsats. Det kan være grunner til at vi 
burde ha ordningen som den er nå. Dette kan hindre «kameraderi» og sikre et mer 
demokratisk, representativt og rettferdig styre.  
  
Forslag 14 strider mot det flere andelseiere allerede har og også mot endringer som kanskje 
må gjøres i fremtiden. (Direktoratet for byggkvalitet - dibk.no: «Inngangsdør og dører i 
kommunikasjonsveier skal ha fri bredde på minimum 0,86 m»). Jeg stiller spørsmål ved at 
slike detaljer, som her også strider mot myndighetenes anbefalinger) hører hjemme i 
vedtektene. Det samme gjelder forslag om å begrense vindusflater i dørene. Lys fremmer 
beboernes trivsel.  
 
 
Tilbakemelding nr. 7 - Solveig Nærum  
 
Hva var grunnen til at påslaget 10% på husleie fra 1.4.2020, ikke er nevnt i innkalling til 
årsmøte? 

Det kommer tydelig fram i budsjett at økningen er tatt hensyn til der. Sier ikke loven at 

endringer utover 5 % skal behandles i generalforsamling først. Hva er styrets 

begrunnelse? 
  

Det er henvist til vedlikeholdsbudsjett utarbeidet av styret. Ønsker at kopi av 

vedlikeholdsbudsjettet skal vedlegges regnskapet i innkallingen. Hvorfor ligger ikke 

vedlikeholdsbudsjettet med i papirene til generalforsamlingen?  

  
Vedr regnskapet. 

 For at regnskapet skal være enklere å forstå  og at vi lett skal kunne sammenligne 

driftsresultatene for flere år, vil jeg foreslå at: 

Sparingen til vedlikeholdsfond holdes utenfor eller er både inntekt og kostnad som i 
2018. Nedbetaling av lån fra andelseiere kan føres mot en egen konto under egenkapital. 

Den kontoen vil da vise beløpet som er innbetalt fra andelseiere og økt egenkapitalen. 

http://dibk.no/
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Årsresultatet blir da årets driftsresultat og det overskudd/underskuddet skal overføres til 

egenkapital. 

  
Det er i år endret bokføringen av vedlikeholdsfondet slik at øker årsresultatet.  

Det er strenge regler rundt ved vedlikeholdssparingen som vi innbetaler og som 

må  være på egen konto i banken. Endring av bruk må tas opp på ny generalforsamling 

med 2/3 flertall.  
Avsetningskontoen er kasssifisert som egenkapital, det er en avsetning til fremtidig 

kostnad og ikke fri egenkapital. 

Hva er grunnen til plasseringen? 

 
 
Tilbakemelding nr. 8 - Magdalena Cederløf  
 
Inkallingen er ikke etter borettslagets egne vedtekter $13, da budsjett er post 6, valg post 7, 
og forslag post 8.  
 
Forlag 11 vil innbære en paragrafendring i $13, da må det være 2/3 flertall, ellers ikke noe 
emot forslaget. 
 
Forslag 12. Dette er sikkert en bra sak akkurat nå, men for å sikre demokratisk valg og 
undvike kameraderi så syns jeg dette er bekymringsverdig. Synes dette heller kan være løst i 
styret med lønn etter innsats.  
 
Forslag 14. Syns ikke dette gjennspeiler de fleste beboers ønsker, då mange leiligheter er 
mørke, og større vinduer på dørren vil ha gi bedre lysforhold. Finn heller en bedre standard 
på de tekniske kraven, så at den ikke må endres igjenn for å tilfredsstille universell 
utforming.  
 
Håper at det blir stor deltagelse i årets valg, og att folk tar tiden å se gjennom alt. 
Mange forslag er fra styret selv, og det er da viktig att alle synspunkter kommer frem i 
resymeen, og ikke bare fordelaktigt fra styret.  
 
Stemmer også for en egen tellekorps, da det vil ivareta at valgen blir utført demokratiskt. 
 
Sender også med vår presentasjon som vi skulle holdt på Generalforsamlingen, så att våre 
kandidater og begrunnelser kommer frem, se siste side. 
 

 

Tilbakemelding nr. 9 - Frode Skoknes og Monika Feet 

 

Vi ønsker å kommentere noen av forslagene i innkallingen til årets generalforsamling i 

Veitvedt Hageby. 

 

Forslag1: Vi støtter forslagstiller men foreslår at disse listene gjøres offentlig tilgjengelig for 

beboere enten via offentliggjøring på nettside med tilhørende versjonshistorikk og/eller 

gjøres tilgjengelig ved forespørsel fra beboer med tilhørende versjonshistorikk. 
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Forslag 5 & 14 - Angående regler eller manglende regler rundt installasjon av balkongdør: 

Vi er enige i forslagstiller's synspunkt i forslag 5 i forhold til manglende regler i forhold til 
etablering av balkongdør. Det er svært uheldig at styret til tider virker å leve etter regler for 
både oppføring av bod, balkongdører og skillevegger, regler som det til tider virker bare 
styret er kjent med. 
 
Vi har selv opplevd at oppføring av bod ble midlertidig stoppet og det ble krevd at bod skulle 
rives ned etter at styret hadde tolket reglene om oppføring av bod feil. Her fulgte vi også de 
gjeldene reglene men styret tolket reglene sine annerledes. Her ble det også, fra styret sin 
side, referert til regler man ikke kunne henvise til. 
 
Styret bør ha klare retningslinjer og regler og håndheve disse for å virke troverdig i framferd 
ovenfor beboere slik at tillitt til styret oppnås. 
 
Når det er sagt mener vi det nå blir feil å nekte andre beboere å sette opp balkongdører med 
glass i full høyde med 80 cm bredde. Vi foreslår, ref forslag 14, at det ikke fastsettes en fast 
regel for installsjon av balkongdør men at styret vurderer hver byggesak i forhold til en 
eventuell større fasadeendring. Dette basert på følgende argument -> 
 
a) Ca 20% av beboere har allerede installert en balkongdør som avviker fra det styret nå 
ønsker som standard. 
b) Balkongdørene med 80cm bredde er svært trange slik at framkomst i døren er begrenset. 
c) En bredere dør og/eller større glassoverflate vil gi mer sollys og åpne mer for en mer 
naturlig overgang fra andel til hage. 
c) Borettslaget består allerede i dag av et mangfold av løsninger i forhold til boder, 

skillevegger og diverse. Vi forstår viktigheten av at det lages retningslinjer for visse typer av 

installasjoner men ser ikke nytten av at flest mulig andeler skal ha en smal dør med en liten 

glassoverflate. 

 

 

 

 

 

Oslo, 24. mai 2020 

STYRET 
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Presentasjon på generalforsamlingen i 2020 

Mitt navn er Magdalena Cederlöf og jeg har vært leder i valgkomiteen det siste året. 
Jeg ønsker å starte med å fortelle om hvordan vi har jobbet. 

I løpet av perioden har valgkomiteen hatt totalt 9 møter.  

I tillegg til dette har vi har snakket med alle medlemmene i styret for å finne ut 
hvordan styret har fungert, og hvem som gjør hvilke oppgaver. Dette er viktig slik at vi 
vet at vår innstilling legger grunnlaget for et velfungerende styre med riktig 
kompetanse. 

I januar banket vi på dørene til alle boenhetene i borettslaget. Alle beboerne i 
borettslaget er gitt muligheten til å melde sin interesse eller anbefale kandidater til de 
ledige vervene. Både gjennom e-post, fysisk brev til undertegnede og ikke minst 
ansikt til ansikt for dem som åpnet døren i januar.  

Vi har også gått rundt og delt ut informasjonsskriv til alle. 

Vi har intervjuet alle aktuelle kandidater for å hente inn relevant informasjon.  

Vi har hatt mange gode kandidater. Vår innstilling oppfyller kravet i borettslagsloven 
om fordeling av kjønn i styret. Innstillingen oppfyller også kravene og intensjonene i 
vedtektene våre. Utover dette har vi hatt borettslagets beste i tankene våre hele 
veien.  

Vi ønsker å takke alle som har vist interesse i være med og arbeide for borettslaget! 

 
Her følger vår innstilling. 

På valg i år er styreleder (1 år), nestleder (2 år), tre styremedlemmer (2 år) og 
to varamedlemmer (1 år).   
 

Vår kandidat til nestleder, Per Grøttan, har et år igjen av sin periode som 
styremedlem, og vi innstiller derfor et nytt styremedlem for 1 årø 
 

På valg i år er også to medlemmer til valgkomiteen (2 år). 
 

Styremedlem: Siw Kjørsvik har 1 år igjen av sin periode og er ikke på valg. 
 

 

Til styreledervervet for 1 år har vi innstilt:  
Tor Erik Zetterstrøm 

Han er født i 1952, oppvokst på Veitvet, og bor i Veitvetvetsvingen 5A. Han har 
jobbet i Transportsentralen i 46 år. Tor Erik har vært varamedlem, styremedlem og 
nestleder i styret siden 2018. Han tok over som fungerende styreleder høsten 
2019.  Han synes Veitvet er en spesielt trivelig plass, og jobber for et godt bomiljø for 
voksne og barn. 
 

Til nestledervervet for 2 år har vi innstilt 
Per Grøttan 
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Han er født i 1947, pensjonist og bor i Veitvetveien 24 B. Han har bodd lenge på 
Veitvet, og ble valgt inn i styret første gang i 1989. Han har siden hatt et opphold før 
han ble valgt til vara styremedlem i 2016. I 2018 ble han valgt inn som styremedlem i 
1 år, og ble gjenvalgt for 2 år i 2019. Han har jobbet med byggesaker, og har 
kompetanse som er viktig for styret. 
 

 

Til styremedlem for 2 år har vi innstilt følgende: 
Marlene Dahlgren 

Hun ble valgt inn som varamedlem på forrige generalforsamling, og har rykket opp til 
styremedlem da flere medlemmer fratrådte sine verv. Marlene er 40 år gammel og 
har bodd i Veitvetsvingen 11 A i 4 år med sin mann og 2 barn. Det hun liker best med 
Veitvet er det gode fellesskapet og at det er en grønn oase ganske sentralt i Oslo. 
Hun jobber som seniorrådgiver i Vy og på fritiden trener hun og liker å være ute i 
naturen. Hun er tillitsvalgt og aktiv i Sporveiens fagforening. 
 

Karin Skandsen 

Hun er 29 år gammel, og bor i Grevlingveien 48 B med samboer og hund. Karin 
flyttet hit våren 2019, og er glad for det gode miljøet og turmulighetene i nærheten. 
Hun har masterutdanning i innovasjon og entreprenørskap, og bachelor i 
markedsføring, og jobber som community manager med innovasjonsprosjekter i 
Viken Space i Asker. Karin vil gjerne bidra med sine kunnskaper innenfor økonomi, 
administrasjon og entreprenørskap. 
 

Magnus Johansen,  
Magnus er 30 år gammel og har bodd i Grevlingveien 66 B i snart 2 år. Han er IT 
konsulent og jobber med eiendomsforvaltning.  Magnus liker seg veldig godt i 
Veitvedt Hageby og ønsker nå å være med og bidra i styret.  
 

 

Til styremedlem for 1 år har vi innstilt følgende: 
(For Per Grøttans gjenværende periode) 

Amir Canic er 56 år gammel og har bodd i hagebyen i 13 år. Han jobber som leder 
på NAV hjelpemiddelsentral og utdannet maskiningeniør. Amir har tidligere 
styreerfaring fra Beverveien. Han liker borettslaget og ser mye potensiale i området.  
 

 

Til vara styremedlemmer for 1 år har vi innstilt følgende: 
Per Barsnes 

Han er 58 år gammel, og bor i Veitvetsvingen 3B i 25 år med kone og barn. Per har 
hatt en tidligere periode som varamedlem av styret i 2018-2019 med oppgaver 
innenfor bygg. Han arbeider som ingeniør i Siemens Healthineers. 
 

Sahar Hashemi 
Hun har siden 2012 bodd i Grevlingveien 1 A og er deleier sammen med sin mor. 
Sahar er 34 år gammel, og arbeider som selvstendig næringsdrivende med en butikk 
i Vika. Hun liker regnskap og administrasjon, og ønsker å bidra til fellesskapet og 
gjøre en forskjell. 
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Til valgkomiteen har vi innstilt følgende for 2 år: 
Magdalena Cederlöf ble valgt inn i valgkomiteen i 2016, og har vært valgkomiteens 
leder siden generalforsamlingen 2019. Hun bor i Grevlingveien 7c siden 2008 og 
driver en gullsmedbutikk i sentrum. 
 

Mehmet E. Gürsel er 31 år gammel og bor i Rådyveien 23 A. Han har bodd på 
Veitvet i 3 år, er gift og jobber som byggingeniør.  

 
 
 


