INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING
Tirsdag 25. april 2017 kl. 19.00 i Edlandshuset, Rosenli 12

Borettslaget Rosenli
Rosenli 17, 4015 Stavanger. Telefon: 51 56 20 62 - E-post: post@rosenli.no
Internettadresse: www.rosenli.no e-mail: post@rosenli.no
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Stemmerett har andelseiere eller personer med fullmakt. Alle som er registrert som andelseier den dagen
generalforsamlingen avholdes har stemmerett. Ingen kan stille med mer enn èn fullmakt.
Generalforsamlingen er borettslagets øverste myndighet. Det er her viktige avgjørelser vedrørende blant annet
økonomi og bomiljø blir vedtatt. Styret håper at andelseierne viser engasjement og ønsker alle vel møtt!
Ifølge tradisjonen blir det servering.
B/L Rosenli,

Per Gram
Styreleder
Vedlegg: Saksdokumenter
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FULLMAKT

Undertegnede gir herved fullmakt til ………………………………………
(bruk blokkbokstaver)

å møte og avgi stemme på mine vegne på borettslagets generalforsamling den 25. april 2017. Denne
fullmakt byttes mot stemmeseddel ved registrering.

Navn: ……………………………………………………………….….
(bruk blokkbokstaver)

Adresse: ………………………………………………………………..
Borettslagets navn: ……………………………………………………..

Dato: ……………………….. 2017

………………………………….
(Andelseiers underskrift)

Stemmerett har andelseiere eller personer med fullmakt. Ingen kan stille med mer enn en
fullmakt.

NB: Det må ikke gjøre endringer på dette fullmaktsskjemaet – eller føres på utfyllende tekst i
forbindelse med saker som skal opp på møtet. Dette vil medføre at fullmakten blir annulert.
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4.

Godtgjørelse til styret og revisor
Styret foreslår følgende vedtak for sak 4 på årets generalforsamling:
Vedtak: Godtgjørelse til styret fastsettes til kr. 276.864,-. Styret foretar selv den interne fordelingen.
Godtgjørelse til revisor fastsettes etter regning.

5.

Forslag fra styret og andelshavere.
1. Følgende forslag til vedtak er levert til styret av Gunnar Engen, Rosenli 15:
Foreslår at alle parkeringsplassene foran blokkene fristilles, da den enkelte beboer ikke vet hvilke
plasser som er fraflyttet, og der oppstår et «tomrom» som kan benyttes. Forslår også at 3-4 av de
fremste øverste plassene merkes med blått for handikapparkering.
Bakgrunn: På generalforsamlingen 2006 ble dagens «myldreordning» vedtatt. De med faste
plasser skulle få beholde disse. Vi ser at behovet for parkeringsplasser øker, og ordningen fra
2006 ikke fungerer som ønsket. Den negative konsekvensen gjelder de som i dag har fast plass.
Denne må etter Eggens forslag fravikes og inngå i «myldreordningen».
Styret støtter forslaget fra Engen
Avstemning ved simpelt flertall
24
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Forslag fra styret
På gen.fors. 2016 ble det besluttet at et forslag fra John Tunheim skulle tilbakesendes til styret
for vurdering sett i sammenheng med balansert ventilasjon. Jfr. nedenstående informasjon som
også er sendt ut som eget skriv til beboerne tidligere

Balansert ventilasjon
Dette er et prosjekt som styret har arbeidet med siden forrige generalforsamling.
Mrk. Alle som eier andel per 25. april 2017 er stemmeberettiget.
Til grunn for prosjektet ligger en lovnad fra styret til generalforsamlingen i 2016 om at dette vil bli utredet for gen.fors.
2017. Dette igjen, er basert på et forslag fra en beboer i Digranesveien vedr. skifte av vinduer og dører i 4. etasje mot
nord. Styret foreslo overfor generalforsamlingen at forslaget burde utredes sett i sammenheng med balansert ventilasjon.
Det viste seg at kostnadene bare for utredningen av balansert ventilasjon ville komme på nær 240.000,-. Styret mente at
dette var i overkant mye penger, bare for en utredning, og valgte derfor å begrense dette til kun å omfatte høyblokkene.
Dette reduserte prosjektkostnadene til 125.000,-. Uansett utkommet av det som følger under, vil vi måtte skifte dører og
vinduer etter behovsprinsippet slik som nå.
Vi har altså bak oss et kostbart forprosjekt. Prosjektet viser at beboerne kan få bedre innemiljø, og at en kan oppnå en viss
grad av overtrykk. Noe som kan holde fuktighet ute. Det er også mulig å spare litt på strømmen. Verdistigning på
leiligheten kan det også bli, selv om det er vanskelig å tallfeste. Det er altså positive effekter. Støtte fra Enova vil beløpe
seg på omtrent kr. 900 000,- totalt. Er tatt hensyn til dette i prisen som fremkommer under.
På den negative siden ligger først og fremst utgiftene, kanskje opp mot 11 mill. kun for høyblokkene, samt uleilighet med
svært mye støy i anleggsperioden. Det vil bli kanaler for opp til 4 rør a` 12,5 cm. Det kan bli mange overraskelser fordi
det er en del leiligheter som er modifisert/endret/oppgradert slik at det kan vanskeliggjøre plasseringen av rør.
Ettermontering av forholdsvis kompliserte systemer kan by på negative overraskelser.

Illustrasjonen viser selve hoveddelen av systemet, et aggregat med innebygget kjøkkenvifte og belysning. Ut fra
toppen av denne går 4 fleksible rør, hver med diameter 12,5cm. Eksisterende kanaler vil bli benyttet så langt det
er mulig.
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Styret forutsetter et lån på kr. 11.000.000,Nedbetalingstid: 10 år
Rente: 5% p.a
Da viser dette seg å gi en økning av felleskostnadene på 13,33 %
For de minste leilighetene i Digranesveien betyr dette en økning i de månedlige kostnadene på
omtrent:
kr. 307,- pr. måned
I høyblokkene blir kostnadsøkningen hhv
kr. 395,- pr. måned for 2-roms-leilighetene,
kr. 488,- pr. måned for 3-romsleilighetene.
De største leilighetene i Digranesveien får da en kostnadsøkning på
kr 638,- pr. måned
En må også regne med hovedrenovasjon av blokkene før 10 år har gått, slik at fellesutgiftene vil
øke vesentlig i den perioden hvor vi må betale på to lån. Altså det som er nevnt her, samt et nytt
låneopptak for hovedrenovasjonen. De to lånene vi har i Handelsbanken per d.d. er nedbetalt i
2022.
Styret må her også varsle om mulige større utgifter fremover; deriblant skifte av motor/gear til
heisene, renovering av tak etc.som kan føre til økede fellesutgifter utover det som fremkommer
over.
Styrets oppfatning er at prosjektet med balansert ventilasjon ikke bør gjennomføres, blant annet
fordi kostnadene blir for store i forhold til gevinsten. Utredningen som er gjennomført vil kunne
brukes av senere styrer.
Styret ønsker at generalforsamlingen bestemmer om vi skal gå for balansert ventilasjon i
høyblokkene eller ikke.
Avstemning ved simpelt flertall.
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Digranesveien mot nord, 4. etasje.
Det foreslås at alle gamle vinduer byttes ut med nye og isolerte vinduer som holder dagens
standard.
Videre at trelemmene (de blå) byttes ut / tas bort.
Både eksisterende vindu og trelemmer "lekker" svært mye varme , og det er undertegnedes
oppfatning at strømregningen kan bortimot halveres ved å gjøre dette grep.
Når det er kjølig står der konstant et kaldt drag fra vindu og lemmer.
Mvh
John Tunheim
Digranesveien 21
Styret er i mot forslaget. Tiltaket er kostnadsberegnet til kr. 800 000,-. Vinduer skiftes etter
dagens rutiner, altså når det er påkrevet, etter skader eller ved feil.
Avstemning ved simpelt flertall
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6. VALG AV STYRE M.M. 2017

Det skal velges
1 styremedlem for 2 år
2 varamedlemmer for 1 år
3 medlemmer av valgkomiteen for 1 år
Valgkomiteen innstiller slik:
Styremedlem for 2 år:

Morten Tinnesand

(ny, tidl. varam./styremedlem)

2 varamedlemmer for 1 år:

Erlend Bruvik
Nina Torgersen

(gjenvalg)
(ny)

Valgkomite for 1 år:

Christian Nedland
Øivind Haavardsholm
Turid Håland

(gjenvalg)
(gjenvalg)
(gjenvalg)

Samtlige foreslåtte er forespurt og har sagt seg villige til å påta seg de respektive verv.
Rosenli 20.01.17
For valgkomiteen

Chr. Nedland (sign.)
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