
PROTOKOLL

Møtet ble erklært for lovlig innkalr

Sak l: Konstituering

l.l Vals av møteleder

Sonl møteleder ble valgt: Wiggo Wollbråten

1.2 Vale av sekretær

Som sekretær ble valgt: Bodil Pettersen

L3 Valq av 2 medlemmer til å underteqne protokollen sammen
med møteledercn:

Valgt ble: Geir Sørensen og Elin Svarstad

1.4 Opptak av navoefofteqnelse

Som opptaking av navnelbrtegnelse godkjennes innsamling og
opptelling av avlevert navnesLipp-

Antall tremmøtte lned stemmerett: 32
Antall fremlagtc fullmakter: 12

1.5 Godkjennine av saksliste

vedtak: Godkjent

Sak 2: Bygqing av verandaer

fra ekstraordinær generalforsamling i Badebakken Borettslag

avholdt: 2.juni 2004 Sted: Fellesrommet, Maridalsveien 242
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Forslag: Det vedtas at det bygges verandaer på inntil 2x4 meter til
endeleiligheteDe i 2.-4. etasje i Maridalsveien 232,234,238 o9240.
Endeleilighetene i første etasje i de sannne blokkene år mulighet for å etablere
plattinger under verandaene. Dette gjelder ild(e 232 og 240 nord. Det
presenterte tiLbudel fra Overtlateteknikk AS ligger til grunn for byggingen.
Alle koslnadene knyltet til bygging og vedlikehold av veranda og platting
dekkes av de berørte andelseierne og det avseltes en fast månedlig sum som en
del av husleien til fremlidig utvendig vedlikehold. Førsteetasjene som bygger
platting vil få eksklusiv bruksrett til dette fellesarealet so,n plaltingen bygges
på.

Supplerende opplysninger fro styrct.liem lagt på generalforsamlingen:

Det tas opp lelles lån som betjenes som tillegg på husleien for de som får
balkong/platting. De som ønsker å innbetale hele beløpet som en engangssum
har adgang til det.



Forslåg til v€dtakl Styrel gis lutlmakt Iil å gjennomløre ulbyggingen slik det
er gjort rede for ihht til ovennevnte, og utsendt mndskriv "BYGGING AV
VERANDAER I BADEBAKKEN BORETTSLAG" som vcdlegges denne
protokollen. Vesentlige awik I'ra detle vil påkrcve at generalforsnmlingen
inlkalLes. EkselrpeL på vesentlig avvik er mer enn 25 o% økning i kostnadene,
og mer enn 25 7n reduksjon i balkongens dybde (forslag inntil 2 m).

Styret gis også fullmakt til ut fia en helhetsvurde ng å avgiøre om de1 slel
bygges "balkong" elLer platting i l. etasjene.

Dersom utbyggingen ikke kan giennomfør-es deles de påløpte kostnadene i

prosjektel de berølte andelseiere.

Vedtak: Codkient enstemmig

Protokol len undel teunrs ir\, :

Geir Sørensen /s/
Valgt av gen. [ors.

Wiggo Wollbdten /s/
Moteleder

Elin SvaNtad /s/
Valgt flv gen. tbrs.

VEDLECG: ,,BYGGINC AV VERANDAER I BADEBAI(KEN BORETTSLAC.



BYGGING AV VERANDAER I BADEBAKKEN BORETTSLAG

Styret i badebakken borettslag har en tid arbeidet med mulighetene for å bygge verandaer til
endeleilighetene fta 2. til 4. etasje i Maridalsveiell.232,234,238 og240. Størrelsen sty-et har tatt
utgangspunkt i er 2x 4 meter.

Endeleilighetene i første etasje i de samme blokkene vil ffi tilbud om bygging av platting under
vemndaene. På gn nn av avstanden til gangvei synes dette imidleftid lite hensiktsmessig for
endeleilighetene på nordsiden av 232 og 240.

Det b1e før årsskiftet 03/04 scndt ut forespørsel til f1erc entrcprenører. Overflateteknikk AS gav
det beste tilbudct på kr. 78.000,- pr. veranda inkl mva. Det vil kofiflo på noen tilleggskostnader
som for eksempel gebyrer mv til Plan- og Byggingsetal€n og istandsetting av grøntareal, slik at

totalkostnaden bqegnes ti! omtrent kr. 100.000 inkl. nva-

Byggingefl kan starte opp i løpet av høsten 04 og vil kurlne &jennornføres i løpet av ca 2

månedor.

Som nevnt ovcr vil fiTrste etasjene tilbys etable ng av platting. Dette er på "tegneblettet" og
foflentes å kunne presentcres på generalforsarnlingefl. Kostnadenc vil imidlertid bli nr,ndre enn

for verandaenc,

Det har cmå ikke påløpt noen kostnadcr til prosjcktct og alle frcmiidige kostnader vil dckkes
aiene av de andelseicmc som far vcranda eller plåtting- l'or begge forholdene vil framtidig
vedlikehold utvendig værc borettslagets ansvar og vil sikcs gielrnom et fast påslag i husleien til
de berøIe andelseierc. Vedlikcholdet på innsiden av verandaeoe ellcr plattingen er andelseiere s

ansvar i sin helhet og som hvcr cnkelt må forestå.

Dersom generalforsamlingon stcmmq fbr utbyggingeir vil stlret starte det videre arbcidct. Det
innebærer i første omgang søknad til PIan og Byggingsetaten før selve byggingen kan starte.
Alle kostnadcne som påløper til dette arbeidet belastes den enkelte andelseier.


