
Beboermøte 18. april 2017



Dagsorden
• Mulig fusjon mellom garasjelaget og 

borettslaget? 

• Utskifting av brannvernutstyr i boligene  

• Skifte av panel og maling av husene 

• Eventuelt



Mulig fusjon mellom garasjelaget og borettslaget?
Hvorfor? Fordeler? Hva er gjort så langt?

• Borettslagets styre ble kontaktet av beboere med spørsmål 
om dette var mulig.  

• Stordriftsfordel fordi hele bygningsmassen, og et samlet 
parkeringsareal kan sees under ett. Felles budsjett og 
leieinnbetaling. 

• Styret kontaktet Garasjelagets styre, og vi ble enige om å 
utrede mulighetene for en fusjon. 

• Styret kontaktet videre juridisk avdeling i  
OBOS, og har fått en foreløpig vurdering.



Mulig fusjon mellom garasjelaget og borettslaget?
Hvilke forutsetninger må være oppfylt?

• Siden garasjene er selveide, må borettslaget kjøpe dem for en 
symbolsk sum. Det må vedtektsfestes at en garasje etter salget skal 
følge boligen. 

• Alle garasje-eiere må spørres om de vil selge. Det må være et stort 
flertall (rundt 90 %) blant eierne om at de ønsker å overføre garasjen til 
borettslaget. I motsatt fall kan ikke dette gjennomføres. 

• En eventuell fusjon må første gang vedtas på årsmøtet til Garasjelaget i 
2017. Det kommende året må brukes til å gjennomføre det praktiske. 
På Garasjelagets årsmøte i 2018 blir fusjonen eventuelt endelig vedtatt.  

• Synspunkter og spørsmål fra salen om dette?



Utskifting av brannvernutstyr i boligene

• Borettslaget er pålagt å installere godkjente røykvarslere og 
slukkeutstyr i alle boliger.  

• Dette gjelder selv om det er installert eget brannvarslingsanlegg 
tilknyttet alarmsentral i boligen. Beboere kan flytte eller si opp 
avtalen med alarmselskapet, og da har ikke styret oppfylt lovpålagte 
HMS- og sikkerhetskrav.  

•  Siden det nærmer seg ti år siden forrige utskifting skal 
brannslukkere og røykvarslere nå skiftes.  

• Firmaet Trygg & Sikker har fått oppdraget.  

• Utskifting skjer i tiden 9. til 12. mai.  

• Beboere må enten være hjemme, levere nøkler til en nabo,  
eller til Christian Mjelde dagen før.  

• Spørsmål?



Utskifting av dårlig panel og maling av husene

• Utskifting av panel gjøres i 2017. Husene males i 2018.  

• Takseringsfirma har foretatt en vurdering av bygningsmassen. Deres 
rapport vil bli benyttet til å innhente anbud fra flere firmaer om å utføre 
jobben med å skifte ut bordkledning som er for dårlig.  

• Beboere skal også høres vedrørende skader og dårlig bordkledning på 
egne hus. Imidlertid kan man ikke basere et anbud utelukkende på 
beboernes vurderinger. Noen er veldig nøye, men noen er det ikke. Det er 
også ulik kompetanse.  

• Spørsmål?



Eventuelt?

Takk for i denne gang og vel hjem :-)


