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Til andelseierne i Hallagerbakken borettslag 
 
Velkommen til generalforsamlingen 
 
Innkallingen inneholder borettslagets rapport og regnskap for 2017. Styret håper du leser nøye 
igjennom heftet og viser din interesse for borettslaget ved å møte opp på generalforsamlingen. Dette 
er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte ditt bomiljø i det 
kommende året. 
 
Hvem kan delta på generalforsamlingen? 
 
• Alle andelseiere har rett til å være med i generalforsamlingen med forslags-, tale- og 

stemmerett. 
• Det er kun én stemme pr. andel. Dersom en andel eies av flere, må disse ble enige om hvordan 

man skal stemme. Ved uenighet forkastes stemmemuligheten. 
• Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens husstand har rett til å 

være til stede og til å uttale seg. Skal en annen enn andelseier stemme, må vedkommende ha 
fullmakt, selv om man bor sammen med andelseieren. 

• Styremedlemmer, forretningsfører og leier av bolig i borettslaget har også rett til å være til stede 
i generalforsamlingen og til å uttale seg.  

• En andelseier kan ta med en rådgiver til generalforsamlingen. Rådgiveren har bare rett til å 
uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det. 

• En andelseier kan møte ved fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn én andelseier, 
men der flere eier en andel sammen, kan de ha samme fullmektig. En fullmakt kan trekkes 
tilbake når som helst. 

 
Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen. 
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Innkalling til generalforsamling 
 
Ordinær generalforsamling i Hallagerbakken borettslag avholdes  
onsdag 4. april 2018 kl. 18.00 i Hallagerbakken skole (Samlingssalen). 
 
Til behandling foreligger: 
 
1. KONSTITUERING 
 A) Valg av møteleder  
 B) Opptak av navnefortegnelse 
 C) Valg av referent og minst en andelseier til å underskrive protokollen 
 D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 
 
2  ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP FOR 2017 
 A) Årsrapport og regnskap for 2017  
 B) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 
 
3. GODTGJØRELSER  
 A) Styret  
 B) Andre godtgjørelser 
 
4.  INNKOMNE FORSLAG  
 4.1  Rehabilitering av garasjeanlegget og finansiering  
 4.2 Ny vurdering av økte felleskostnader for tilleggsareal  
 4.3 Sandkasser med nett 
  
 
5. VALG AV TILLITSVALGTE 
 A)  Valg av styreleder for 2 år 
 B)  Valg av 2 styremedlemmer for 2 år  
 C)  Valg av 4 varamedlemmer for 1 år  
 D)  Valg av valgkomité for 1 år  
 E)  Valg av 1 delegert med varadelegert til generalforsamlingen i OBOS for 1 år 
 
 
 
 

Oslo, 05.03.2018  
Styret i Hallagerbakken borettslag 

 
 

Bjørn Tommy Tollånes /s/        Ebba Irgens Hylland /s/        Geir Brunsvik /s/ 
 
 

Kristian Jakobsen /s/         Helga Daae /s/ 
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2. Årsrapport for 2017 
 
Tillitsvalgte 
Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: 
 
Styret  
Leder Bjørn Tommy Tollånes Hallagerbakken 74 A 
Nestleder Ebba Irgens Hylland Hallagerbakken 38 
Styremedlem Geir Brunsvik Hallagerbakken 68 B 
Styremedlem  Kristian Jakobsen Hallagerbakken 42 
Styremedlem  Helga Daae Hallagerbakken 86 C 
 
Varamedlem Asgeir Enersen Hallagerbakken 84 B 
Varamedlem Maria Exposito Lopez Hallagerbakken 96 G [trakk seg: okt 2017] 
Varamedlem Ine Berglund-Castro Hallagerbakken 42  
Varamedlem Tore Tømte Hallagerbakken 40 
 
Delegert til generalforsamlingen i OBOS  
Delegert  Bjørn Tommy Tollånes Hallagerbakken 74 A 
Varadelegert  Ebba Irgens Hylland Hallagerbakken 38 
 
Valgkomiteen  
Jeannette M. S. Dahl Hallagerbakken 56 
Stein Kjetil Sande  Hallagerbakken 94 H 
Anne Kathrine Blyverket Hallagerbakken 94 D 
 
Styrets medlemmer består i dag av 2 kvinner og 3 menn. Borettslaget sørger for at det ikke 
forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. 
 
Generelle opplysninger om borettslaget 
Borettslaget består av 219 andelsleiligheter. Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret i 
Brønnøysund med organisasjonsnummer 948758946 og ligger i bydel Søndre Nordstrand i Oslo 
kommune. 
 
Adresse:  Hallagerbakken 32-96 
Gårds- og bruksnummer:  185 – 43, 44, 45. 
Første innflytting skjedde i 1981. Tomten, kjøpt i 1986, er på 49.050 m2. 
 
Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i 
foretakets eiendom (borett) og å drive virksomhet som står i sammenheng med dette. Borettslaget 
driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Borettslaget følger arbeidsmiljølovens 
bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses 
i vesentlig grad. 
 
Borettslaget har ingen fast ansatte. Ungdommer bosatt i borettslaget har imidlertid kunnet ha 
sommer-/deltidsjobb i korte perioder. Det har ikke vært sykefravær ifm. sommer- /deltidsjobbene. 
 
Forretningsførsel og revisjon 
Forretningsførselen er utført av OBOS i henhold til kontrakt. Autorisert regnskapsfører 
(oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. Borettslagets revisor er PriceWater-
houseCoopers AS. 
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Kommentarer til årsregnskapet for 2017 
 
Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av borettslagets eiendeler og gjeld, finansielle 
stilling og resultat. Informasjon om borettslagets forventede økonomiske utvikling er omtalt i 
årsrapportens punkt om budsjett for 2018. 
 
Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2017 er satt opp under denne 
forutsetning. 
 
Inntekter 
Driftsinntekter i 2017 var til sammen kr 11 636 447,-. 
Dette er kr 123 553,- lavere enn budsjettert og skyldes i hovedsak tomme leieforhold. 
Andre inntekter består i hovedsak av tilskudd fra Oslo kommune. 
 
Kostnader 
Driftskostnadene i 2017 var til sammen kr 7 435 237,-. 
Dette er kr 498 564,- lavere enn budsjettert og skyldes i hovedsak at det har påløpt mindre 
kostnader enn forventet i år. 
 
Resultat  
Årets resultat på kr 3 293 112,- fremkommer i resultatregnskapet og foreslås overført til 
egenkapital. 
 
Disponible midler 
Borettslagets disponible midler (omløpsmidler fratrukket kortsikt gjeld) var pr 31.12.2017  
kr 1 104 299,- og viser borettslagets likviditet. De disponible midlene bør til enhver tid være 
positive, som en del av forutsetningene for videre drift.  
 
For øvrig vises det til de enkelte tallene i resultatregnskapet, balansen og notene.  
Styret er ikke kjent med hendelser etter 31.12.2017 som påvirker regnskapet i vesentlig grad. 
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Kommentarer til budsjettet for 2018 

 

Til orientering for generalforsamlingen legger styret fram budsjettet for 2018. Tallene er vist som 
egen kolonne til høyre i resultatoppstillingen. Budsjettet er basert på bokførte tall for inneværende 
år, og vi har tatt høyde for prisøkninger i den grad det foreligger estimater for disse. 

Styret har satt opp budsjettet konservativt i betydningen at vi 

• runder opp kostnadsbeløpene og 

• vi forholder oss til de inntekter vi er sikre på at vi har 

Økningen i felleskostnadene har ikke fulgt prisstigningen siden 2008. Dette har vært mulig som 
følge av gunstig renteutvikling i perioden etter 2008. I fjor varslet styret at vi ser på hvordan vi kan 
forholde oss til dette. Utover kostnadsbesparende tiltak legger vi opp til en økning i 
felleskostnadene på 2% fra 1.juli 2018. 

Mye av budsjettet er knyttet til rimelige forutsigbare utgifter som offentlige avgifter, rammeavtaler 
med vaktmesterfirmaet, skadedyrfirma o.l., mens noen faste utgifter vil variere over tid - som 
energikostnader og forskjellig vedlikehold. 

Som borettslag blir større vedlikeholdsbehov/rehabiliteringer normalt finansiert med lån. Disse har 
en løpetid litt mindre enn tiltakets levetid. På denne måten er det de andelseierne som får glede av 
tiltaket som også betaler for det. På tilsvarende måte skal vi være forsiktig med f.eks. avdragsfrihet, 
blant annet fordi det innebærer at vi utsetter betalingen, noe som gjør tiltaket dyrere underveis. I 
2018 betaler vi avdrag på alle lånene vi har. Pr. i dag har vi 2% rente på alle våre lån. Vi bruker 
omtrent 1/3 av inntektene våre til å betjene renter og avdrag. 

I 2018 tar vi først og fremst sikte på å få gjennomført en etterlengtet rehabilitering av parkerings- 
huset med tilhørende delprosjekter (lademulighet, bedre portåpnere). Dette finansieres i hovedsak 
av et nytt lån (se forslag i innkallingen). Vi har også noen mindre vedlikeholdsbehov som vi tar 
sikte på å få håndtert. Andre større antatte vedlikeholdstiltak fremover er beskrevet i 
vedlikeholdsplanen til borettslaget. 

Vi legger også opp til å være ekstra forsiktig med å bruke en del mindre beløp fordi vi ønsker å 
sikre oss at vi får opparbeidet en tryggere likviditet.  

Vi viser til noter i regnskap og budsjettet for ytterligere avklaringer. 
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Informasjon om årsregnskapet 
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Garantiansvar 
   

 0 0 
Oslo, 05.03.2018, 

STYRET I HALLAGERBAKKEN BORETTSLAG 
 
 

 
 
 

Bjørn Tommy Tollånes /s/        Ebba Irgens Hylland /s/        Geir Brunsvik /s/ 
 
 

Kristian Jakobsen /s/         Helga Daae /s/ 
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Noter til regnskapet for 2017 
 
Notene til regnskapet er for å kort orientere om hva som ligger i utvalgte regnskapsposter. 
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Noter til budsjettet for 2018 
 
Note A:  Andre inntekter 
Vi budsjetterer ikke med inntektene (oppstarts-/årsavgiften, samt drift) i 2018 fra ladestasjonene og 
eventuelle inntektene fra kommende lademuligheter i garasjeanlegget da disse er usikre og 
marginale. Per februar 2018 har vi 11 ladeavtaler. 
 
 
Note B:  Større vedlikeholdsprosjekter 
 
Rehabilitering av parkeringshuset 

o Prosjektledelse/konsulentbistand 500 000 
o Rehabilitering fasade/bærekonstruksjoner 3 000 000 
o Portåpner-løsning for 3 innganger 90 000 
o Infrastruktur for lading 300 000 
o Annet (elektriker arbeider etc) 97 000? 

Totalt  (se forslag i innkallingen) 4 000 000 
 
En konsekvens av å skifte portåpnerløsningen i garasjehuset er at alle som ønsker en trådløs 
portåpner må kjøpe denne til kostpris (estimat: ca. kr 500,- per stk). Dersom borettslaget 
kunne/skulle kjøpe 160 stk av denne vil det blir 80 000 kroner. Vi forsøker å et bedre tilbud på 
dette. 
 
 
Note C:  Vedlikeholdsprosjekter 
Radontiltak 60 000  
Skifte koblingsbokser/ledninger i/til gatelys/bodlys ("60-rekka m.m.) 70 000 
Maling av 25 ståldører (søppelrom m.m.) og 4 sikringsskapdører i blokkene 55 000 
Beplantning “vaktmesterområdet” (etter rehabiliteringen av p-huset?) 60 000 
Ny sandkasse HB 40/barnehageområdet 70 000 
Diverse mindre/løpende vedlikehold 300 000                                                                                                                   
Sum ordinært vedlikehold 650 000 
 
 
Vedlikeholdsprosjekter vi er oppmerksomme på og som vi ser oss nødt til å utsette den videre 
behandling av er bl.a. 

o Ny gangvei og trapp ved søppelskur ned mot HB 90 400 000 
o Usikker nedgang mellom HB 84 og HB 86 
o Sykkelstativ 60 000 
o Reparasjon/vedlikehold av trappene i oppgangene i blokkene 
o Vurdere/beise fargesvekkede områder på kledningen 
o Vedlikehold/mindre reparasjoner på skader av balkongdekke i blokkene 
o Asfaltering 
o og vi holder igjen på sette i gang en større trepleie-runde i 2018 
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3. Godtgjørelser 
 

A. Styrehonorar 
Styret har et ansvar og en arbeidsbelastning som indikeres i vedtektene og årsberetningen. 
 
Styremedlemmene har tidligere fått en kompensasjon for bruk av privat datautstyr/mobil, og 
kostnader til internett/telefon. Dette inngår nå i styrehonoraret. 
 
Forslag til vedtak:  
Styrehonoraret for 2017 settes til totalt kr 500 000,-. 
 

B. Andre godtgjørelser 
Ingen andre godtgjørelser. 
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4. Innkomne forslag 
Forslag innkommet etter tidsfristen (10/3) vil ikke bli behandlet på generalforsamlingen. 
Justeringsforslag på sakene som behandles, kan fremmes skriftlig på generalforsamlingen. 
 

4.1 Rehabilitering av garasjeanlegget og finansiering 
Forslagsstiller: Styret  
 
Rehabilitering og oppussing av parkeringshuset har stått på vedlikeholdsplanen noen år. Vi har fått 
bekreftet fra faglig hold at det er riktig tidspunkt å foreta tiltak nå. Det har sammenheng med hvor 
langt korrosjonsprosessen har gått og i den forbindelse hvor mye sprekkdannelse det er i betongen. 
 
På bakgrunn av to tilstandsrapporter har vi engasjert Norconsult AS til å være vår bygge- og 
prosjektleder. Det videre arbeidet med anbudsrunde for å engasjere et entreprenørselskap er i gang. 
Under forutsetning av generalforsamlingens godkjenning vil arbeidet så bli startet opp  i løpet av 
våren og sommeren. Det tas sikte på at mye av arbeidet legges til juli for å få en enklest mulig 
avvikling av parkeringssituasjonen. 
 
Prosjektet er av en slik størrelsesorden at det må tas opp et lån. Vi har pr. dags dato ikke eksakt 
kjennskap til den økonomiske rammen for arbeidet, men har likevel fått vurderinger som går i 
retning av ca. 4 millioner - inkludert nye portåpnere og infrastruktur for opplegg av el-bil-lading 
inne i parkeringshuset.  
 
Vi vil ikke ta ut større lånebeløp enn det regningen til slutt vil lyde på. Men det vil alltid være 
hensiktsmessig å ta høyde for uforutsette ting selv med en presis bestilling til entreprenøren.  
 
Vedtaksforslag: 
Styret får fullmakt til å oppta lån på inntil 4 millioner for å finansiere dette prosjektet. 
 
 

4.2 Ny vurdering av økte felleskostnader for tilleggsareal 
Forslagsstiller: Grete Langangen, Hallagerbakken 82 B  
 
Viser til skriv fra borettslaget av 22.01.2018 og til Byggeveilederen (2017). 
Vi registrerer at tillegg i fellesutgifter er ulik for tilbygg og bygging av ny etasje under eksisterende 
bebyggelse. Vi kan ikke se at det skulle være noe forskjell på dette og fremmer forslag om at prisen 
pr kvm settes lik for alle typer utbygging av tilleggsarealer. 
  
Styrets kommentar:  
På borettslagets generalforsamling i 1991 ble det vedtatt at det skulle arbeides med en samlet plan 
som viste utbyggingsmulighetene. Styret ga det daværende arkitektutvalget i oppdrag å utarbeide 
denne planen. Utbyggingsplanen ble vedtatt av Plan- og bygningsetaten i Oslo den 19.02.93 og 
endelig av ekstraordinær generalforsamling den 16.03.93. I pkt 8 for i prosedyre for utbygging ble 
det vedtatt: 

"Styret vil fastsette størrelsen på tilleggsleien for leiligheter som er blitt utbygget/ 
påbygget etter at boligarealet har økt (1). Denne tilleggsleien skal dekke borettslagets 
økte kostnader til ytre vedlikehold, forsikring, offentlige avgifter, eiendomsskatt og 
andre utgifter som har sammenheng med påbygget." 
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Daværende styre fikk dermed mandat til å fastsette størrelsen på tilleggsleien i tråd med kriteriene 
på generalforsamlingen om kostnadsdekning.  Dette styret todelte tilleggsleien og satt en pris for 
utbygde arealer og en pris for utbygging av arealer under eksisterende bebyggelse. Tilleggsleien ble 
den gang fastsatt til kr 9,- pr. m2 pr. måned for ny bebyggelse. Styret vedtar den gang at unntatt fra 
dette er utbygging av ny etasje under eksisterende bebyggelse. Her ble tilleggsleien kr 5,- pr. m2 pr. 
måned. Tilleggsleien er prisjustert både i 2007 og 2018. 
  
Tilleggsleien er nå gjennomført med virkning fra 1. april 2018. Etter siste prisjustering utgjør 
tilleggsleien hhv. kr 15,6 pr m2/ kr 8,7 pr m2. Nåværende styre har ikke realitetsbehandlet 
størrelsen på tilleggsleien, men lagt til grunn at styret i 1994 fastsatte størrelsen på tilleggsleien i 
tråd med det mandatet de hadde fått, dvs. at tilleggsleien skulle dekke borettlagets økte kostnader. 
  
Vedtaksforslag: 
Styret anbefaler generalforsamlingen å avvise forslaget. 
 
Dersom et flertall ønsker at prisen skal være den samme, foreslår styret subsidiært at det høyeste 
beløpet, dvs. kr 15.60 per kvm. blir gjeldende. 
 
 
 

4.2 Ny vurdering av økte felleskostnader for tilleggsareal 
Forslagsstiller: Veronika Moen, Hallagerbakken 84 
 
“Jeg regner med at dette er diskutert før, men siden sandkasser er populære blant både barn og dyr 
tar jeg opp saken. 
 
Forslag til nye sandkasser med netting. De fleste av sandkassene som er her i dag er uegnet for nett. 
Er det mulig å sette opp noen nye evt. mindre sandkasser med nett. 
 
Jeg tror det er gjennomførbart fordi de fleste som har barn som leker i sandkassene vil med glede 
legge nettet over sandkassene om de går forbi og ser at det ikke er lagt på plass.” 
 
Vedtaksforslag: 
“Styret pålegges å sørge for at alle sandkassene blir påført en nettløsning”. 
 
Vurdering fra styret 
Vi er av den oppfatning at slike spørsmål er en del av den løpende vurdering av driften, som fritt 
bør tillegges det til enhver tid sittende styret. Når det gjelder saken, viser vi til vaktmesterordningen 
i borettslaget der et av punktene er: 
Sandkassene: 
Vaktmester vender det øvre lag med sand (10-15 cm), og renser ut det som 
ikke hører hjemme her en gang i mnd. i frostfrie måneder. Bytting 
av/etterfylling av (godkjent) sand i sandkassene på lekeplassene ved behov 
(minimum 30 cm. av øverste lag skal utskiftes). Brukt sand tømmes 
eventuelt på godkjent deponiplass. Sanden kan normalt ikke gjenbrukes. 

En gang i mnd. i 
frostfrie måneder 

 
Styret er enig i at vi må gjennomføre kost-effektive tiltak for å begrense ekskrementer og annet i 
sandkassene. Det har vært vanskelig å finne noen bedre løsning enn den vi har per i dag. 
 
Styret anbefaler generalforsamlingen å ikke støtte forslaget . 
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5. Valg av tillitsvalgte 
 
Valgkomiteen innstiller følgende personer: 
 
A) Styreleder - på valg for 2 år 
Leder Bjørn Tommy Tollånes Hallagerbakken 74 A 
 
B) Som styremedlem for 2 år foreslås 
Styremedlem Geir Brunsvik Hallagerbakken 68 B 
Styremedlem Jimmy Bauge Hallagerbakken 44 
 
 
Styremedlemmer som ikke er på valg: 
Styremedlem Ebba Irgens Hylland Hallagerbakken 38 
Styremedlem Kristian Jakobsen Hallagerbakken 42 
 
 
C)  Som varamedlemmer for 1 år foreslås 
Varamedlem  Stein Høglund Hallagerbakken 62 B 
Varamedlem Tore Tømte Hallagerbakken 96 B 
Varamedlem Tom Idar Andersen Hallagerbakken 84 C 
Varamedlem __________________ Hallagerbakken  ___ 
 
 
C) Som valgkomité for 1 år foreslås: 
Medlem Asgeir Enersen Hallagerbakken 84 B 
Medlem Jeanette Dahl Hallagerbakken 56 
Medlem Anne Kathrine Blyverket Hallagerbakken 94 D 
 
 
D) Som delegat til generalforsamlingen i OBOS foreslås 
Delegert  Bjørn Tommy Tollånes Hallagerbakken 74 A 
Varadelegert  Ebba Irgens Hylland Hallagerbakken 38 

 
 
 

Oslo, 01.03.2018  
Valgkomiteen i Hallagerbakken borettslag 

 
 

Jeannette M.S. Dahl /s/              Anne Kathrine Blyverket /s/              Stein Sande /s/ 
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Orientering om borettslagets drift i 2017 
 
Styrets orientering er i hovedsak for perioden fra forrige generalforsamling til i dag. 
 
Totalt er det 219 andeler i borettslaget fordelt på 93 leiligheter i blokkene og 126 leiligheter i 
rekkehus. Av disse eier Oslo kommune 8 leiligheter. I tillegg disponerer borettslaget ved styret 
noen lager-/bruksrom (i HB 38, HB 52 og HB 86), noen felles-/sykkelboder og styrelokalene i HB 
54. Borettslaget leier også ut lokaler til den foreldredrevne barnehagen i HB 36.  
 
Borettslaget har anslagsvis i overkant av 500 beboere med stort og smått. For å sikre at vi fortsatt 
skal ha et bomiljø som er preget av ansvarlighet, trivsel og trygghet, har styret vært involvert i en 
rekke små og noen større saker. Her er styrets orientering:  
 
 
Noen saker er på grunn av viktighet, kompleksitet eller usikkerhet mht. kostnadene, av en slik art at 
de i en periode lett blir de mest fremtredende oppgavene for styret. I siste styreperiode gjelder dette 
først og fremst 

• rehabilitering av parkeringshuset, og 
• økonomistyringen 

 
Dette har også fått konsekvenser for andre saker. Vi fikk varsel om at tilstanden på parkeringshuset 
kunne være vesentlig verre enn vi hadde antatt. Inntil vi fikk dette avklart, satte vi pauseknappen på 
flere andre prosjekter, som f.eks. 

• lademulighet inne i parkeringshuset fordi vi ikke ville risikere å måtte gjøre vesentlige deler 
av jobben på nytt pga. rehabiliteringen 

• beplantningen i/rundt vaktmesterområdet fordi vi muligens måtte utvide og benytte hele 
dette området til anleggsmaskiner og/eller parkeringsplass for biler i forbindelse med 
rehabiliteringen av parkeringshuset 

• flere mindre behov - som ikke ble vurdert å være kritisk å få håndtert hurtig på bakgrunn av 
de økonomiske konsekvensene av en eventuell stor rehabilitering 

 
Bekymringen har heldigvis blitt merkbart mindre i takt med at vi fikk undersøkt tilstanden i 
parkeringshuset nærmere. Vi har brukt mye tid med å komme fram til et konkret forslag til 
rehabilitering (se mer senere). 
 
Parallelt med bekymringen for parkeringshuset har vi brukt en del tid på å se hvordan vi kan bedre 
likviditeten og økonomistyringen i borettslaget.   
 
Styrets oppgaver 
Styret i et borettslag har mange oppgaver vi kan eller skal forholde oss til. I styreperioden har vi 
være innom de fleste klassiske oppgavene: 

• mindre vedlikehold og drift av uteområdene. I hovedsak blir dette håndtert gjennom 
rammeavtalene vi har med vaktmesterne, elektrikerne, rørleggerne og andre. Selv om vi har 
rammeavtaler, krever også disse at vi følger opp henvendelser, at vi foretar vurderinger og 
beslutninger, og at vi av og til må purre på saker som andre skal håndtere. Spørsmålet om en 
vifte på taket virker eller bråker medfører f.eks. noe arbeid for styret selv om hovedjobben 
naturligvis blir gjort av andre. Noen mellomstore prosjekter har vi også fått utført som å få 
fjernet alt av det gamle hageavfallet bak vaktmesterområdet og fått satt opp en binge for 
hageavfall. 

• beboerhenvendelser: Vi ser at vi f.eks. får færre og færre spørsmål av generell karakter om 
forsikring og skader, samtidig som vi ser at den mest leste artikkelen på hallagerbakken.no 
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er “Hvordan avklarer styret hvem som skal betale (prosedyre)?”. Det er fint. Da kan vi bruke 
tid på konkrete saker hvor vi kan bidra til hensiktsmessige løsninger. Vi ser at vi får mer og 
mer igjen for at vi har produsert “opplæringsartikler” på nettet, og at både Uteveilederen og 
Byggeveilederen blir aktivt brukt. Vi bruker innkomne innspill og nye spørsmål til å 
forbedre artiklene og veilederne i neste runde. Vi opplever det slik at antall henvendelser på 
e-post, SMS osv. ikke nødvendigvis blir færre, men de blir mindre generelle da beboerne 
lettere kan orientere seg og finne svar via www.hallagerbakken.no. Men uansett blir det en 
del rådgiving og videresendinger av forespørsler i løpet av en gjennomsnittlig måned.  

• større vedlikehold/rehabiliteringer: I Vedlikeholdsplanen for borettslaget har vi skissert 
planene for større vedlikeholdsprosjekter i de kommende år. Planen blir kontinuerlig 
oppdatert når ny kunnskap fremkommer. I siste styreperiode er det parkeringshuset som har 
tatt tid og energi (mer om dette senere). 

• bomiljø: Strøing av glatte veier og forsiktig påpakning av at hekker er for viltvoksende er en 
del av det som skal følges opp, men også litt støtte til folk som iverksetter et kultur-
arrangement eller en ski/akedag i borettslaget. Av saker som inngår i sekkeposten “å 
forbedre bomiljøet”, inngår noe megling og råd til folk som er irriterte på hverandre av ulike 
grunner, men også mer alvorlig konflikthåndtering.  

• administrasjon/drift/økonomistyring: Med et budsjett på rundt 11 millioner følger det også 
en del administrasjon - som sjekking og godkjenning av fakturaer, utarbeiding av 
tilbudsforespørsler og avtaler, utsjekking av alternativer, dialog med forretningsfører, 
jurister og andre. Dette er stort sett en del av hverdagen for styret. I år har vi også gått litt 
nærmere inn på økonomien i borettslaget, likviditetsstyringen og sett på hvordan vi kan 
forbedre denne. 

• diverse-oppgavene: En del oppgaver er vanskelig å plassere annet enn som “diverse-
oppgaver”. For eksempel har vi brukt mye tid på få katter til å la være å tisse i 
trappeoppgangene i blokkene. Vi har dialog med parkeringsselskapet om feil parkering i 
borettslaget, vi har måttet mase på Bymiljøetaten for at de skal gjøre jobben med å brøyte 
veien opp til borettslaget. Vi jobber ny oppmerking av alle bodene. Og hva med alle e-
postene og telefonene til Renholdsetaten? En del oppgaver plasserer vi bare i diverse 
oppgaver.  

 
Et vedlikeholdstiltak kan ha konsekvenser for flere forhold samtidig, som sikkerhet, 
fremkommelighet, bomiljø, estetikk med mer. Sommerjobbprosjektet ved hjelp av ungdommer har 
for eksempel flere målsettinger: å få utført en del mindre vedlikeholds-oppgaver (som vi teoretisk 
kunne ha håndtert som borettslag via dugnader), ungdommen i borettslaget får et økt eierskap til sitt 
nærmiljø og de får sine første erfaringer som “arbeidstakere”. Dette bidrar igjen til bomiljøet. 
 
 
Hva skjer med… 
Vi vil løfte fram noen av de mer markerte sakene i denne orienteringen fra siste styreperiode. Vi 
spør hva skjer… og svarer mer på hva skjedde, i de enkelte sakene. De fleste sakene fortsetter 
nemlig fremover: 
 
√  parkeringshuset? 
√  lademuligheter i parkeringshuset? 
√  uteområdene? 
√  de spennende prosjektene? 
√  salget av bodarealer i “HB 86 AB”? 
√  betaling for tilleggsarealer  
 (etter om-/tilbygging)? 
√  kattene som er til besvær? 

√  byggesaker? 
√  utdeling av oljebeis? 
√  historien og vår identitet? 
√  samarbeid med andre? 
√  nøkler, portåpner etc? 
√  oppfølging av radon situasjonen? 
√  informasjon fra styret? 
√  økonomistyringen? 
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Parkeringshuset 

 
Parkeringshuset har et åpenbart behov for rehabilitering. Før jul fikk vi en tilstandsrapport - og 
senere en supplerende rapport. På bakgrunn av disse har styret brukt noe tid på å få på plass en 
byggeleder/prosjektleder som sammen med styret skal lose arbeidet i havn. Arbeidet vil bli 
konsentrert om det innvendige i 1. etasjen og for øvrig alt det utvendige. 2. etasje ble rehabilitert i 
2006/7. Tilstanden her synes i det store å være tilfredsstillende.  
 
Man regner med at arbeidet vil foregå i etapper. Dette medfører at noen områder må være bilfrie i 
den berørte perioden. Det vil bli laget en plan for gjennomføringen av dette. 
 
Vi har foreløpig ikke endelig pris for rehabiliteringen. Beløpet vi har budsjettert med, er et estimat 
som vi har lagt opp til skal fullfinansieres med et lån (se forslag til generalforsamlingen). Arbeidet 
er såpass omfattende at vi av den grunn har måttet legge planer og vurderinger av andre større 
investeringer og arbeider på is.  
 
Usikkerhet: Før vi fikk gjennomført tilstandsanalysen og med det ulike målinger og tester, kom det 
fram en stor usikkerhet og spekulasjoner om at det muligens var betydelige større skader i bygget. 
Dette ville eventuelt ha medført store kostnader for borettslaget. Vi valgte derfor å stoppe og utsette 
det vi kunne til denne situasjonen var mer avklart.  
 
Lademuligheter i parkeringshuset  
Flere og flere skaffer seg elbil, samtidig vil lademulighet på egen parkeringsplass kunne gi økt 
markedsverdi på boligen. Styret ønsker derfor at det skal legges til rette for å tilby lading også inne i 
parkeringshuset på de enkelte parkeringsplassene. På grunn av usikkerheten med tanke på 
parkeringshusets tilstand har dette blitt satt på vent.  
 
For at lademuligheter inne i parkeringshuset skal la seg realisere må grunnleggende infrastruktur 
inne i huset først settes opp. Blant annet skal det tas hensyn til at alle som vil, kan få lademulighet 
på sin plass, videre at vi har lagt opp til strømstyring slik at sikringen ikke går om flere eller alle 
lader samtidig, at det er dedikerte strømmålere til hver plass, at kostnaden betales av de som 
benytter muligheten etc. 
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Den nødvendige infrastrukturen i parkeringshuset har en stipulert kostnad på ca. 300 000. Det er 
grunnlag her for å søke noe støtte fra kommunen på infrastrukturen. Det igjen krever at løsningen 
gir alle med parkeringsplass mulighet til installasjon av ladepunkt og at løsningen er lik for alle. 
 
Etter at nødvendig infrastruktur er installert, vil det da bli mulig for den enkelte å bekoste ladepunkt 
på sin plass. Å ha en miks av ulike ladebokser/systemer gjør hele systemet med infrastruktur dyrere 
og mer feilutsatt. Dette er fordi det kreves kommunikasjon mellom de enkelte ladeboksene, til 
infrastrukturen via clu, etc. for å sikre driften og fordele tilgjengelig effekt. Den enkelte får da 
anledning til å bestille montering og ladeboks av gitt type på sin plass til gitt fast pris.  
 
Forbruket er tenkt fakturert med en faktor på for eksempel 1.6 i forhold til strømpris. Dette skal da 
dekke andelen av felles infrastruktur, vedlikehold og administrasjon.  
 
Videre utredning og tidsplan gjøres når status på og tidsplan for rehabilitering av parkeringshuset er 
i boks. 
 
 
Uteområdene 
Vi fikk utredet et større rehabiliteringsprosjekt av alle trappeløpene i borettslaget, samt uteområdet 
rundt flaggstangen. Etter at vi fikk inn konkrete tilbud på dette, har vi konkludert med at det ble for 
dyrt.  
 
I styreperioden har vi fått gjort dette: 

• Tre trappeløp er blitt fornyet og har blitt merkbart enklere å gå i. Disse tre trappeløpene er 
de som er mest benyttet i borettslaget og som hadde mest behov for en liten rehabilitering. 
De andre trappeløpene har hatt alminnelig vedlikehold og blitt malt (av sommerjobberne). 

• Sykkelstativ er satt ut i HB 56 (prøveprosjekt). Det er laget en planskisse for utsetting av 
flere sykkelstativer. En arbeidsgruppe vil vurdere videre utbygging. 

 
 
 

• Asfaltering: En fullstendig asfaltering av gangveiene innenfor vårt område viste seg så 
kostbart at vi i denne omgang bare valgte å få tettet en del av de verste hullene. Vi er ikke 
spesielt fornøyd med en slik lapping og ønsker på sikt å få asfaltert hele vårt interne 
gangnett på nytt, der også bedre kantsetting og drenering vil inngå. 
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• Rehabilitering av gjerdet innerst ved HB 88/96: Gjerdet bar tydelig preg av slitasje og ble 
ikke lenger ansett for å være trygt. Det er derfor blitt fornyet og forsterket. 

• Trefelling: Vi har ikke hatt noen ny søknadsrunde for trefelling og beskjæring. Imidlertid 
har vi etter spesiell søknad fjernet et tre som stod altfor nær kledningen og verandaen, og vi 
har vurdert tiltak på fellesområdene. (NB! Vi tar sikte på at neste ordinære trefellingsrunde 
vil bli i 2019). 

 
• Binge for hageavfall: Vi har fjernet gammel hageavfallsdynge og bygget en ny, flott “binge” 

som er inngjerdet. Den er KUN beregnet for hageavfall, dvs. blomster, planter og det som er 
komposterbart. Plast og potter må leveres på gjenbruksstasjon. Bingen vil bli tømt etter 
behov. 

 
 
 
De spennende prosjektene 
Styret og beboere lanserer av og til ideer om spennende prosjekter som vi gjerne skal eller skulle 
utforske nærmere. Noen får man avklart veldig fort, mens andre er mer av en slik karakter at de må 
modne seg. 
 
Solcellepaneler på takene: For et par år siden undersøkte vi mulighetene for å installere solcelle-
paneler på takene. Det ble imidlertid lagt «på vent» da investeringene vurdert opp mot mulig 
innsparing den gang var betydelige – selv medregnet støtteordninger. Utviklingen går imidlertid 
raskt. Ting endrer seg, både med hensyn til tekniske løsninger, pris og støtteordninger. Dette 
innebærer at styret fortsatt vil følge utviklingen videre. Vi vet at takbelegget på rekkehusene bør 
skiftes innen relativt få år. Det er da naturlig at disse tingene ses i sammenheng. Styret avviste i mai 
et forslag om å ta initiativ til en felles utredning om dette sammen med Søndre Nordstrand ENØK 
på grunn av kapasitetshensyn.  
 
Eiendomsutvikling: Vi eier en tomt som er regulert for husbygging. Det er vaktmesterområdet, 
skogområdet bak denne og området mot Frivillighetssentralen. Dette området kan benyttes til ulike 
formål. Av ideer som kan nevnes, er at det muligens kan bygges noen leiligheter der som kan 
innlemmes i borettslaget og dermed skaffe kapital til borettslaget. Det er et komplisert prosjekt som 
styret ikke har kapasitet til å utrede på kort sikt. 
 
 
 



 
 
 

 
Side 31 av 34 

Salget av bodarealet i “HB 86 AB” 
Styret fikk i fjor fullmakt til å omdisponere og selge bodrommet mellom Hallagerbakken 86 A og 
B.  Styret har fått innhentet prisvurdering av bodrommet og ønsker i nær framtid å legge det ut for 
salg.  Samtidig ser styret også en alternativ anvendelse av bodrommet og ønsker bare å selge hvis 
gunstig pris oppnås.  
 
Betaling for tilleggsarealer (etter om-/tilbygging) 
Som styret orienterte om på generalforsamlingen i fjor, ønsket styret å følge opp vedtak i 
utbyggingsplanene knyttet til tilleggsbetaling for utbygde arealer. Det ble allerede i 1993 vedtatt at 
leiligheter som bygges ut, skal gis et tillegg i fellesutgiftene for å dekke borettslagets økte 
kostnader.  
 
Styret har kartlagt og registrert alle utbyggingssøknader fra beboere i Hallagerbakken som er 
behandlet og godkjent i Plan- og bygningsetaten i Oslo. Med bakgrunn i søknadene er utbygd areal 
kartlagt og tilleggsbeløpet for arealene beregnet. Beboere med utbygde arealer har fått brev med 
informasjon om tilleggsbeløpet som er gjeldende fra 1. april 2018.  
 
Kattene som er til besvær 
Vi har hatt en eller flere katter som har vært til besvær i en lengre periode, spesielt i oppgangene til 
HB 56 og HB 58. Styret har valgt å engasjere seg i hvordan vi kan få redusert kattenes markering 
eller luktplagene. Etter at ulike tiltak har vært forsøk utover sommeren og høsten, ser det nå ut til at 
problemene er løst - uten av vi er helt sikre på det... 
 

 
Det presiseres at katteeiere må følge opp de regler som er nedfelt i Husordensreglene §9 vedrørende 
kattehold. Og tilsvarende at det i utgangspunktet er beboerne i oppgangene som er ansvarlig for 
renholdet der, ref. Husordensreglene §4. 
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Byggesaker 
Mange av oss pusser opp, vedlikeholder og rehabiliterer egne boliger og uteområder. Søknadene 
blir bedre og bedre. Byggeveilederen er et opplagt nyttig verktøy for andelseierne og oss i styret 
som skal saksbehandle byggesøknader. Styret setter stor pris på den støtte og faglige råd vi får fra 
Byggeutvalget. Det har mer enn en gang spart både oss i styret, Byggeutvalget og de enkelte 
søkerne for tid og penger, samt at det bidrar sterkt til en ryddig likebehandling av søknadene over 
tid. 
 
Utdeling av oljebeis 
Vi har fortsatt å praktisere ordningen med gratis utdeling av oljebeis for behandling av toppbordene 
på rekkverkene i rekkehusene. Tidspunktene for dette blir annonsert på www.hallagerbakken.no. 
 
 
Historien og vår identitet 
Styret utarbeidet et hefte,“Vårt borettslag - litt om 
vår nære og fjerne historie”, om borettslaget og dets 
historikk, bl.a. med historier og bilder fra noen av 
beboerne som flyttet inn ved oppstarten i 1981/82. 
Heftet har også tatt med bakgrunnen for tilblivelsen 
av hele Holmlia og om Smaalensbanen.  
Heftet ble delt ut gratis til alle beboerne og gitt til 
Bydelsadministrasjonen/bydelsutvalget og til 
Holmlia bibliotek. Vi anser dette som et hyggelig 
bidrag til kunnskap om vår historie og for å bygge 
litt identitet for oss i borettslaget. 
 
 
  
Samarbeid med andre 
Styret er i kontakt med andre styrer i borettslag på Holmlia der vi bistår hverandre med erfaringer 
og kunnskap som gjør vi kan håndtere oppgavene bedre. I tillegg har vi to formaliserte samarbeid i 
form av: 

• Søndre Nordstrand ENØK (SNE): Gjennom SNE samarbeider vi med 8 andre borettslag om 
forhold knyttet til fjernvarme og Enøk. Her har vi en felles oppfølging av energiforbruk i 
borettslagene, utveksling av ideer og erfaringer knyttet til varme, energi og miljø, og ikke 
minst en felles front i forhandlinger med Hafslund. Forbruksovervåkingen innebærer at vi 
kan fange opp lekkasjer eller andre problemer med fjernvarmeanleggene og få dette rettet av 
Hafslund. I fjor gjennomførte SNE et åpent seminar om elbil og lading i borettslag. Flere 
slike seminarer er under planlegging.   

• Multinett as: Selskapet er eid av flere borettslag, deriblant oss, med det formål å foreta felles 
anskaffelser av TV-innhold (kabelTV) og bredbånd, samt drifte infrastrukturen for dette for 
eierne/kundene. Vi er fornøyd med hvordan selskapet i dag fungerer. Vi har i flere år vært 
representert i valgkomiteen i selskapet (ikke nå lenger), og vi har en aktiv dialog med 
ledelsen når vi finner det hensiktsmessig. 

 
Nøkler, portåpnere etc. 
Vår forretningsfører OBOS har nå kommet med en mer hensiktsmessig betalingsløsning for 
engangsbetalinger, som igjen gjør at vi lettere kan håndtere salg av nøkler (parkeringshuset), 
portåpner (parkeringshuset) o.l. 
 
Styret tar sikte på at vi skal ha en beboerservice som vi driver selv, og vi vil informere mer om dette 
etter hvert som vi får dette på plass. 
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Til orientering: Styret ønsker ikke å forholde seg til kontanter, vi vil ha en 
enkel “Vipps-løsning” for engangsbetalinger, hvor vi samtidig får orden på 
papirarbeidet (en regning, en kvittering og helst at dette er postert riktig i 
regnskapet med en gang). Det er dette vi nå har med ordningen “Via 
OBOS”. Den er ikke perfekt, f.eks. kan den (ennå) ikke håndtere 
abonnements-betalinger slik som ladeavtaler, utleie av parkeringsplassene 
osv. Og det konkurrenten, “Vipps” tilbyr, er relativt dyrt i dag.  
 
Oppfølging av radonsituasjonen 
For omtrent et år siden utarbeidet vi en plan for oppfølging av radonsituasjonen i borettslaget. De 
viktigste punktene i denne planen er jevnlige kontroller av radonvifter, og kontrollmålinger i de 
enkelte leilighetene. Denne vinteren er det gjennomført målinger i de syv leilighetene som hadde de 
høyest gjennomsnittlige radonverdiene da de første målingene ble gjort for 4-5 år siden. Dessverre 
ble det igjen målt for høye verdier i en av disse leilighetene. Dette blir fulgt opp umiddelbart. I de 
andre leilighetene var samtlige målinger godt under anbefalte grenseverdier. Flere leiligheter vil bli 
kontrollmålt neste vinter. 
 
Se forøvrig: https://hallagerbakken.no/radon/radon/ 
 
 
Informasjon fra styret 
Styret målsetning er å gi løpende informasjon om pågående saker. Vi ønsker også at den 
informasjonen og de svarene vi gir på henvendelser, skal være avgitt raskt og korrekt. Ambisjonen 
er at vi legger ut informasjon om saker av interesse på hallagerbakken.no, og av og til peker på 
disse fra Facebook-siden.  
 
Styret har inntatt den holdningen at vi ikke tar sikte på å føre dialog med beboerne på Facebook. 
Konkrete henvendelser skal rettes til styre-eposten. Flere henvendelser og spørsmål til styret har 
medført forbedringer av Bygge- og Uteveilderen, samt at de har vært grunnlaget for egne artikler på 
nettstedet. Vår mest leste artikkel på nettstedet er “Hvordan avklarer styret hvem som skal betale 
(prosedyre)?”, og det merkes også på henvendelsene via epost/SMS til styret. Det er færre og færre 
som spør om det som er besvart i akkurat denne artikkelen. Tilsvarende merker vi at Bygge-
veilederen blir mer og mer brukt. Dette er nyttig og noe vi er glad for. Vi tjener alle på det. 
 
Økonomistyringen 
Til slutt i denne gjennomgangen skal vi ta med temaet som ligger bak omtrent alt vi gjør, 
økonomistyring: 

• hva har vi av penger, når; og hva vet vi om utgifter som kommer?  
Både privat og faglig dreier dette som om økonomi- eller likviditetsstyring. Sammen med 
vår forretningsfører (OBOS) jobber vi kontinuerlig med å ha kontroll over økonomien. 
Handlingsrommet er tidvis begrenset fordi borettslaget ikke har vesentlige reserver. Vi har 
forsøkt å forbedre handlingsrommet de senere årene bl.a. ved å ha en høyere løpende 
likviditetsreserve.  

• effektiv bruk av pengene?  
Et annet sentralt spørsmål er om vi kan bruke pengene enda klokere. Det kan dreie seg om å 
inngå bedre avtaler med leverandører, banker og forsikringsselskap, men også spørre oss 
selv hvordan vi alternativt kan løse en oppgave. Her er det også viktig å ha evnen til å si 
“nei”. Borettslaget har ikke penger til alt, selv når det gjelder mindre beløp. Når beboerne 
ønsker at vi skal sjekke noe i løpet av en helg og det dreier seg om forhold som strengt ikke 
haster, så velger vi heller å sende ut en håndverker i kontortiden over helgen. Det blir 
billigere for oss alle og er altså en av mange måter å spare på. 
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• riktig bruk av pengene?  
Styret har ikke lov til å bruke fellesskapets penger til å støtte ulike gode formål. Vi må også 
påse at vi behandler alle andelseierne likt, så langt det lar seg gjøre. Når en beboer 
argumenterer for “sin sak”, blir man selvsagt lyttet til, men styret må ta selvstendige 
avgjørelser i sakene, blant annet for å sikre likebehandling. Der det er mulig å sette opp 
generelle prinsipper eller kriterier for beslutningene, gjør vi dette og bruker disse for å få til 
en ensartet praksis - f.eks i behandling av skade-/forsikringssaker, vedlikehold i enkelt-
leiligheter etc 

• har vi nok penger?  
Vi har tidligere varslet litt om dette, bl.a. annet i 2015 og i fjor. Prinsippet er forsåvidt 
enkelt: dersom man mener det er en ubalanse i utgifter og inntekter, kan vi redusere 
kostnadene og/eller øke borettslagets inntekter. Situasjonen er for tiden ikke kritisk, men vi 
må likevel gjøre tiltak for å forbedre økonomien. De siste 10 årene har vi ikke økt 
fellesutgiftene i takt med prisstigningen. Det sier seg selv at dette ikke er heldig. Hvorfor har 
det da likevel gått bra? Det skyldes to forhold: 

o rentene på lånene våre har gått ned i samme periode. Når renter og avdrag utgjør ca. 
⅓ av utgiftene våre, har dette vært gunstig for oss. 

o vi våger å tro at driften av borettslaget stadig forbedres.  
 
Vi tar sikte på å fortsette en bevisst økonomistyring, og vi vil fremover legge opp til at 
fellesutgiftene øker i takt med prisstigningen.  
 
Dette temaet kan problematiseres betydelig. Det er f.eks. ikke bare er å si at normal prisstigning 
ligger på ca. 2%, og dermed basere seg på det. ⅓ utgiftene våre er knyttet til avdrag og lånerenter. 
Vi kjøper stort sett ikke forbruksvarer, men i større grad varer og tjenester knyttet til “bygg og 
anlegg”, og slike ting har normalt en høyere prisstigning enn egg og strømper. Poenget er at svaret 
på hva det betyr “å følge prisstigningen” er et spørsmål om kunnskap og vurderinger, og dette er en 
del av det et styret løpende skal forholde seg til. 
 
Dagens styre har lagt opp til en økning i fellesutgiftene på 2% fra juli 2018. 
 
 
Vi bor og lever sammen! 
Avslutningsvis vil vi i styret berømme alle de enkeltpersonene som bidrar til at vi alle har et så bra 
bomiljø!  
 

Å stelle uteområdet utenfor egen bolig 
betyr noe også for de andre naboene,  
å hjelpe en nabo med litt snømåking eller beskjære hekken, 
er et fint bidrag til både enkeltmennesket og fellesskapet, 
å tipse om en mulighet for barna på en av Facebook-sidene  
for borettslaget, gleder flere enn de som benytter seg av det, 
å delta i frivilligheten som leksehjelper, natteravner, fotballtrener, og  
å være foreldrerepresentant i foreningsstyrene og skolene osv. bidrar 
til godt bomiljø for oss alle. 
 

Takk til hver en av dere! 
 

Styret mars 2018 
 





Fyll ut og lever hele blanketten ved inngangen til møtelokalet.

...............................................................................................
Eierens fornavn og etternavn (skriv med blokkbokstaver)

Eierens adresse:  Hallagerbakken .........

Leilighetsnummer: .........

De som ikke kan møte på generalforsamlingen kan stille ved fullmektig. 
Dersom du benytter deg av denne retten, må både ovenstående 
registreringsdel og nedenstående fullmakt fylles ut.

Fullmakt
Eier gir hermed fullmakt til

...............................................................................................
Fullmektigens fornavn og etternavn (skriv med blokkbokstaver)

å møte på generalforsamlingen i Hallagerbakken borettslag.

Eierens underskrift og dato

................................................ ................
(Eiers underskrift) (Dato)

Registreringsblankett for generalforsamlingen
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