
Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i                          
Karmsundgaten Borettslag 

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling

Mandag 05.12.2022 kl. 17:00 Sted: HAUBO, Kirkegt. 130

Dagsorden:
1 Konstituering  
  
2 Sak til behandling: Låneopptak pga. rehabilitering  
  

Haugesund, 22.11.2022  
Styret i Karmsundgaten Borettslag



Konstituering1.
1.1. Fremmøte: Registrering av antall fremmøtte og fullmakter.•
1.2. Valg av møteleder og sekretær.•
1.3. Spørsmål om møtet er lovlig innkalt.•
1.4. Valg av person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.•

Sak til behandling: Låneopptak pga. rehabilitering2.

Styrets innstilling:

Borettslaget har et stort etterslep på vedlikehold, og det er nå helt nødvendig å gjøre
følgende:

Maling og flikk puss av fasader alle bygg  
Maling og nytt gulvbelegg alle etg. fra hovedinngang til loft  
Utskifting av takstein, takvinduer og renner, alle bygg  
Nye glass på alle balkonger  
Nye kjellerdører og noen terrasedører (der det ikke er skiftet)  
Nye vinduer mot sør og i gavl mot vest  
Nye kjellervinduer der det ikke er skiftet  
Elektro Nye inntak, stigeledning og nye lamper innvendig og utvendig  
Opparbeiding av parkeringsplass i 296 og 298  
Rørfornying 292, 296 og 298

Dette vil koste opp mot kr. 7.000.000,- men det er uavklarte faktorer som først vi får
avdekket når arbeidene begynner, og vi ønsker derfor å ha på plass nødvendig vedtak for
å låne inntil kr. 9.000.000,-.  
Forutsatt dagens rente/lånebetingelser (ca. 4% rente) med en nedbetalingsperiode på 30
år, vil  låneopptak kr. 9.000.000,-  medføre en gjennomsnittlig økning i kostnadene på kr.
2.750,- pr. andel pr. mnd. Borettslaget har budsjettert med overskudd i 2023, og  
økningen i månedlige felleskostnader vil i første omgang derfor bli ca. kr. 2.450,-.  
Tinglyst pant tilknyttet andelseiernes innskudd viker prioritet for låneopptak/  
refinansiering  
Styret anbefaler at disse arbeidene iverksettes snarest mulig og gjøres som et stort  
prosjekt framfor å ha mange mindre prosjekt. Dette vil gi oss best mulige betingelser og
løfte bygningsmassen vår opp til dagens standard. I tillegg til økt trivsel og mulig
reduserte strømkostnader for den enkelte, vil dette gjøre borettslaget mer attraktivt, noe
som igjen kan føre til økte salgspriser.

Borettslaget vedtar låneopptak på inntil kr. 9.000.000,- med en
nedbetalingstid på 30 år. Felleskostnader økes i første omgang
med ca. kr. 2.450,-.

Tinglyst pant tilknyttet andelseiernes innskudd viker prioritet for  
låneopptak/refinansiering

Følgende arbeider iverksettes:

Maling og flikk puss av fasader alle bygg  
Maling og nytt gulvbelegg alle etg. fra hovedinngang til loft  
Utskifting av takstein, takvinduer og renner, alle bygg  
Nye glass på alle balkonger  
Nye kjellerdører og noen terrasedører (der det ikke er skiftet)  
Nye vinduer mot sør og i gavl mot vest  
Nye kjellervinduer der det ikke er skiftet  
Elektro Nye inntak, stigeledning og nye lamper innvendig og
utvendig  
Opparbeiding av parkeringsplass i 296 og 298  
Rørfornying 292, 296 og 298



Fullmakt
  
  
  
Undertegnede gir herved (fyll inn navn):______________________________________

fullmakt til å møte og avgi stemme på mine vegne på ekstraordinær generalforsamling
for Karmsundgaten Borettslag mandag 05.12.2022  
  
  

Sted:__________________________ Dato:________________

____________________________________________________

Eiers signatur og navn i blokkbokstaver

  
  
  
  
  

Kun eiere eller personer med fullmakt har stemmerett.

Borettslag: Kun èn fullmakt

Eierseksjonssameier: Ingen begrensning i antall fullmakter

Borettslag: § 7-3.Fullmektig. (1) Ein andelseigar kan møte ved fullmektig. Ingen kan
vere fullmektig for meir enn ein andelseigar, men der fleire eig ein andel saman, kan dei
ha sams fullmektig. Ei fullmakt kan kallast tilbake når som helst.

Eierseksjonssameier: § 46. En seksjonseier kan møte ved fullmektig. Fullmakten kan når
som helst tilbakekalles.

NB! Det må ikke gjøres endringer på dette fullmaktsskjemaet eller føres på utfyllende
tekst i forbindelse med saker som skal opp på møtet. Dette vil medføre at fullmakten blir
annullert.


