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Innkalling til ekstraordinært sameiermøte i

Skogen boligsameie

Tirsdag 19. juni 2012 kl. 18.00

Voksen kirke (underetasje), Jarbakken 7

Styret innkaller til ekstraordinært sameiermøte i henhold til vedtektenes § 6.

Ekstraordinært sameiermøte, for å behandle rehabilitering av garasjen, ble varslet på

det ordinære sameiermøtet i mars 2012. Vi anmoder sameierne om å ta med det

vedlagte adgangstegnet i utfylt stand til møtet. Vedlagt følger også

fullmaktsdokument for sameiere som vil la seg representere ved fullmektig.

Fullmektigen må i så fall medbringe dokumentet i utfylt stand og undertegnet av

sameieren. En sameier kan kun være fullmektig for én annen sameier. Stemmesedler

utleveres ved registrering. Vennligst møt frem i god tid før kl. 18.00.

Saksliste:

1. Konstituering av møtet med godkjennelse av innkallingen, fullmakter og valg

av protokollfører, tre sameiere til tellekorpset og to til å underskrive

protokollen.

2. Forslag:

2.1 Endring av styret, et nytt styremedlem.

2.2 Overføring av tomt gnr. 31, bnr. 2121 til sameiet

2.3 Forslag fra Einar Christopher Wellén, oppgradering av inngangsparti i

A.Ø.166

2.4 Rehabilitering av garasje

Fullmaktsskjema og adgangstegn til sameiermøte er vedlagt sakspapirene.

Oslo, 12. juni 2012

Styret
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2.1 Endring av styret

På grunn av familieforøkelse ønsker Elina Willert å trekke seg ut av styret og hennes

samboer Sigve Søråsen ønsker å overta hennes plass i styret. Sigve Søråsen har

allerede vært på styremøte som stedfortreder for Elina siden styreskiftet i mars 2012.

Styrets forslag:

Sigve Søråsen, Arnulf Øverlandsvei 280

Kandidaten har sagt seg villig til å stille til valg.

2.2 Overføring av tomt

Skogen boligsameie består av tre eiendommer, henholdsvis:

Gnr. 33, bnr. 1801 (selve boligmassen)

Gnr. 33, bnr. 3053 (parkeringsplassene)

Gnr. 33, bnr. 2121 (område i nord mot Strømsdammen)

Tomt 33/3053 er tinglyst med Skogen boligsameie som eier. Tomt 33/2121 er derimot

tinglyst med alle sameierne som eiere. Ved salg av leiligheter har det dessverre vist

seg at det ofte ikke har blitt tinglyst eierskifte på tomt 33/2121. Dette innebærer at

eiendommen i dag er tinglyst med mange tidligere seksjonseiere som

hjemmelshavere. Styret vil nå innhente oversikt over hvilke seksjoner dette gjelder

og deretter kontakte de som er tinglyst som hjemmelshavere for å få eiendommen

overskjøtet til ny/reell eier (dagens seksjonseier).

For å hindre at dette skjer flere ganger foreslår styret at man overskjøter tomten

33/2121 direkte til Skogen boligsameie.

Styrets forslag til vedtak:

Styret gis fullmakt til å tinglyse Skogen boligsameie som hjemmelshavere av

eiendom gnr. 33, bnr. 2121 på vegne av sameierne.
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2.3 Forslag fra Einar Christopher Wellén om oppgradering av inngangsparti, A.Ø.166

Inngangspartiet er usedvanlig stygt og jeg ønsker derfor å lage et hyggelig

inngangsparti. Inngangspartiet er i dag flekket sammen av asfalt og har

malingsflekker(?) (fra før min tid), som ikke lar seg fjerne.

Jeg konstaterer at flere av beboerne har laget hyggelige inngangspartier og dette

ønsker jeg å følge opp :-)

Området det refereres til nedenfor er området mellom den lyse veggen mot naboen

og "min egen" hageflekk (frem til der asfalten mellom husradene på nivå 5 går).

Platået rett foran inngangsdøren blir ikke påvirket av prosjektet.

Jeg har blant annet vært i kontakt med de rette fagfolk hos Maxbo for å finne en god

løsning. Jeg har blitt anbefalt og vil gjøre som følger:

Asfalten fjernes ikke, men det legges et gruslag på ca 5cm over asfalten (grusen vil

antagelig være 3-5mm).

Deretter legges sement/støp og tilsvarende sten (skifer?) som ligger på platået rett

utenfor inngangsdøren. Der trappen kommer legges selvsagt ikke "skifer". Der

trappen er i dag vil det lages en forskalling for en ny trapp. Trappen vil støpes og

det vil legges tilsvarende sten (som ligger på platået rett utenfor inngangspartiet) på

trinnene i denne. Dagens gelender eller samme type vil fortsatt bli brukt.

Deretter blir det blomsterpotter og kanskje en hvit benk hvis jeg har råd :-)

Oppgraderingen vil selvsagt være til stor glede for naboer og alle andre som passerer

Arnulf Øverlands vei 166. Mine nærmeste naboer har ikke sagt annet enn at de

gleder seg til at oppgraderingen gjennomføres.
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2.4 Rehabilitering av garasjeanlegg

Som det tidligere er opplyst må garasjen rehabiliteres. Dette fordi salt som biler drar

med seg inn i garasjen vinterstid, har medført svekkelse av bygningskonstruksjonen,

herunder korrosjon av jern og skader på betong.

Styret har, med hjelp av innleid teknisk hjelp (Dr. techn. Kristoffer Apeland AS),

utarbeidet en arbeidsbeskrivelse og innhentet tre pristilbud fra anerkjente

entreprenører:

Navn: Consolvo PA Entreprenør Murmester Nils Berg

Pris 12 100 000 13 600 000 15 600 000

Metode Katodisk Kloriduttrekk Katodisk

Tidsbruk 164 dager 251 dager -

Tid før oppstart 2 dager 14 dager -

Antatt levetid 25 år 30 år 30 år

I samråd med innleid teknisk ekspertise, vil styret anbefale at man velger Consolvo

som utførende entreprenør.

I vurderingen er det lagt særlig vekt på følgende momenter:

- Pris - Tidsbruk

- Levetid - Kjennskap til bygningsmasse

For ytterligere informasjon henvises det til følgende dokumentasjon fra sameiets

tekniske konsulent, Dr.techn. Kristoffer Apeland AS:

- Notat av 09.12.2011 vedrørende reparasjoner i felt på garasjedekke i 3. og 4. etasje og

vurdering av alternativer for videre arbeider på garasjehuset.

- Rapport 02.07.2010 vedrørende supplerende kloridprøver i garasje.

- Rapport av 03.06.2003 vedrørende klorider i garasjedekke.

- Tilstandsanalyse av garasjeanlegget med rapport av 16.01.2003

Dokumentene er tilgjengelige ved henvendelse til styret.

Vi har i dag et tilbud som medfører kostnader omkring kr. 12 000 000. Imidlertid er

det fornuftig å ta høyde for at det kan bli noe økte omkostninger, all den tid man ikke

kjenner til det totale omfanget av utbedringer som må foretas. Det totale omfanget

blir først fullt avklart etter at asfaltdekke er fjernet. Det bemerkes imidlertid at man

ikke forventer store endringer som følge av dette. I tillegg vil det også påløpe

kostnader til byggeledelse og innleid teknisk ekspertise. Dersom kulden kommer

tidlig i år, vil det også påløpe kostnader til oppvarming av dekket.
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For å ha tilstrekkelig med midler i bakhånd, anbefaler styret at det blir søkt om

lånefinansiering med kr. 15 000 000.

Styret er i dialog med bankene om å oppta lån. Som ved tidligere låneopptak,

anbefales det fra styrets side at den enkelte seksjon kan innbetale sin andel med en

gang om ønskelig. For de som ikke innbetaler sin andel, vil det påløpe et tillegg til

seksjonens månedlige innbetalinger. Mulighet for innbetaling av engangsbeløp vil

dog først komme etter avslutning av arbeidet, da det per i dag ikke er mulig å angi

nøyaktig hva som blir det endelige beløpet.

Det første alternativet vil øke de månedlige fellesutgiftene pr seksjon med ca. kr 550,-

(annuitetslån i 20 år med nominell rente på 6,5 %, hvor det er tatt høyde for moderat

økning i renten, med bakgrunn i dagens nivå). Sameiet må regne med å betale en

høyere rente enn privat boliglånsrente, fordi konkurransen i det private markedet er

adskillig høyere.

Alternativ to er å betale en engangssum som blir (begrenset oppad til) ca kr 74.000,-

Styret regner ikke med at de løpende fellesutgifter eksklusive betjening av de to

lånene (tomt og garasjerehabilitering) vil øke med det første.

Styrets forslag til vedtak:

- Styret gis fullmakt til å engasjere Consolvo AS til rehabilitering av

garasjeanlegget.

- Seksjonseiere i Skogen boligsameie som ønsker å betale et engangsbeløp for å

dekke sin andel av lånebeløpet, må melde fra til styret innen en dato som

bestemmes av styret, og engangsbeløpet må samtidig betales inn til sameiets

bankkonto. For seksjonseiere som ikke innbetaler et engangsbeløp, vil andelen

av kostnadene ved rehabiliteringen bli dekket gjennom en økning i

fellesutgiften tilsvarende deres andel av kostnadene ved et felleslån.

- Styret gis fullmakt til å ta opp et felleslån for inntil kr. 15 000 000 for å

finansiere rehabiliteringen av garasjeanlegget. Størrelsen på lånet vil avhenge

av de endelige kostnadene til rehabiliteringen og hvor mange seksjonseiere

som ønsker å være med på et felleslån.
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Skogen Boligsameie

Arnulf Øverlandsvei 81 – 282

0763 Oslo

FULLMAKT

Jeg/ vi gir herved

Navn: _______________________________________________

fullmakt til å møte og stemme for meg/ oss på det ekstraordinære sameiermøtet i

Skogen Boligsameie 19. juni 2012.

Sameieren(e)s navn: _______________________________________________

Adresse: Arnulf Øverlandsv. _______________________________________________

Seksjons nummer: _______________________________________________

Underskrift: _______________________________________________

Klipp her ----------------------------------------------------------------------------------------------------

ADGANGSTEGN

til det ekstraordinære sameiermøtet i Skogen Boligsameie 19. juni 2012.

Sameieren(e)s navn: _______________________________________________

Adresse: Arnulf Øverlandsv. _______________________________________________

Seksjonsnummer: _______________________________________________

Leveres ved registreringen

På sameiermøter kan sameier(e) og ektefelle/ samboer møte, men bare med en

stemmerett for hver seksjon. Dersom du ikke kan møte på sameiermøtet, kan du

møte ved fullmektig. Ønsker du å benytte deg av denne retten, vennligst bruk

fullmakten overfor. En fullmektig kan kun representere en sameier i tillegg til sin

egen stemme, ref. vedtektenes § 4.


