
Innkalling

til ekstraordinær generalforsamling i

Furua Borettslag

Tidspunkt: Tirsdag 24. september 2019 kl 18.00

Sted: Fellesrommet i 50 A



Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Furua Borettslag.
Tidspunkt: Tirsdag 24. september 2019 kl 18.00 i Fellesrommet 50 A
Saksliste:

1. Konstituering.
2. Salg av søppelrommene

Sak 1: Konstituering.
1.1 Valg av møteleder.
1.2 Valg av sekretær.
1.3 Valg av en andelseier til å undertegne protokollen sammen med 

møteleder.
1.4 Opplysning om antall møtende med stemmerett og antall 

fullmakter.
1.5 Godkjenning av innkalling.
1.6 Godkjenning av saksliste.

Sak 2: Salg av søppelrommene
Styrets innstilling:

Tre andre lag her på Lindeberg har solgt noen av søppelrommene sine til 
tilliggende leiligheter og installert brønner for avhending av søppel.
Styret har vedtatt å be om fullmakt til å gjøre dette i Furua Borettslag også.
Det dreier seg om totalt 5 rom.
De resterende rommene vil bli benyttet til andre formål.
De andre lagene har brukt en salgspris på kr. 60.000,- , noe vi er enige i at er en 
riktig pris.
Beboerne må selv bære kostnadene for rehabiliteringen og eventuelle andre 
utgifter i forbindelse med overtakelsen. De vil selvsagt også få et tillegg i 
felleskostnadene sine tilsvarende størrelsen på rommet.

Forslag til vedtak:

1. Furua Borettslag avvikler søppelrommene sine og selger disse til 
tilliggende leiligheter.
Det innhentes tilbud på avfallsbrønner som monteres på 3 steder i 
borettslaget etter modeller som finnes i Ospa, Asken og Bjørka.



Oslo, 10. september 2019 

Styret i Furua Borettslag
Borettslag
NAVNESEDDEL – ekstraordinær generalforsamling 24. september 2019

Skriv andelseiers navn og seksjonsnummer på denne navneseddelen og lever 
den til styret før møtet starter.
Vennligst bruk BLOKKBOKSTAVER

Navn eier: ____________________________________________
Leilighet nr.: ________________ 

På generalforsamlingen kan andelseier og ektefelle eller eventuell samboer 
møte. Det kan kun avgis 1 stemme pr andel. Eventuell leietaker har rett til å 
møte, men uten stemmerett.
________________________________________________________________
Furua Borettslag
Hvis du/dere ikke har anledning til å møte på den ekstraordinære 
generalforsamlingen, kan en person møte for deg/dere og avgi stemme. Personen
må være myndig og bosatt i Norge.

FULLMAKT
Vennligst bruk BLOKKBOKSTAVER

Jeg, __________________________________er eier av 

leilighet nr. _______________ i Furua Borettslag

Jeg kan ikke møte på den ekstraordinære generalforsamlingen 24. september 
2019
og gir med dette ______________________________fullmakt til å møte for 
meg/oss.

____________(sted), den _________________(dato)

________________________________________________________________
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