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Sak 1 Konsituerinq av mstet
Styreleder @yvind Omang ledet motet.
Til tellekorps ble folgende valgt: Kjetil Welle

Hanne Heiberg
Mona Naume

Hanne Lien
Georg Just

Tif a signere protokollen ble folgende valgt:

Antall sameiere Pi matet- 36

Antall representert ved fullmakt: 4
Toialt antall stemmer: 40

Innkallingen ble godkjent.

Sak 2.1 Endrinq av stvret
Styreleder redegjorde for saken-

Sigve SsrAsen ble enstemmig valgt til nytt styremedlem i stedet for Elina

Willert.

Sak 2.2 Overforinq av tomt
StYret redegjorde for saken.

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt:

<<styret gis fullmakt til e tinglyse skogen boligsameie som hiemmelshavere

av eiendom gnr. 33, bnr. 2121 pA vegne av sameieffto'>t

Sak 2.3 Forslaq fra Einar Christopher Well6n om radering av innqanqsparti.

166
Forslagsstiller deltok ikke pa sameierm otet

Forslaget ble enstemmig vedtatt.



Sak 2.4 Rehabiliterinq av qarasieanleqq
iaget og det ble svart pA sporsmAlfra salen'

Styrets forslag til vedtak:

Styret gis fullmakt til a engasjere Consolvo AS, byggeledelse og nodvendig

teknisliekspertise, for rehibilitering av garasjeanlegget, innen en skonomisk

ramme pA kr 15 000 000.

Seksjonseiere i Skogen botigsameie betaler skt fellesutgift, basert pA et l6n

pi inntil kr 15 000 000 inntil rehabiliteringen er fullfsrt og den endelige

kostnaden er klar. Deretter blir fellesutgiften justert og det blir gitt mulighet til

engangsinnbetaling.

Seksjonseiere i Skogen boligsameie som onsker i betale et engangsbelop

for 5 dekke sin andel av lAnebelapet, mA melde fra til styret innen en dato

som bestemmes av styret, og engangsbelopet mA samtidig betales inn til

sameiets bankkonto. For seksjonseiere som ikke innbetaler et

engangsbelap, vil andelen av kostnadene ved rehabiliteringen bli dekket
g;e-nnom en okning i fellesutgiften tilsvarende deres andel av kostnadene

ved et felleslAn.

Styret gis fullmakt tit a ta opp et felleslAn for inntil kr 15 000 000 for 6
finansiere rehabiliteringen av garasjeanlegget. Storrelsen pA lAnet vil

avhenge av de endelige kostnadene til rehabiliteringen og hvor mange

seksjonseiere som gnsker i vare med pi et felleslAn.

Styret gis fullmakt til a oke felleskostnadene, slik at lAnet til enhver tid kan

betjenes.

Det ble stemt over forslaget med folgende resultat:

For: 38 stemmer
Mot 2 stemmer
Blank: 0 stemmer
Totalt:40 stemmer

Forstagetfikk mer enn2t3 av stemmene og ble dermed vedtatt.

Motet ble deretter hevet. Motet varte fra 18.00 til

Hanne Lien
(sameier)

Georg Just
(sameier)

{
(protokoffidrer)

-___)


