
Tilleggsopplysninger til sak 8,  

ordinær generalforsamling 8. juni 2016. 

Bakgrunn 

 

Høglia Borettslag ble stiftet 04.11.1982 og startet ordinær drift 1.7. 1986.   Hjemmelsgrunn 

for oppretting av Hbrl er reguleringsplanen vedtatt 30.5. 1980, som ble endret 26.01.1982 fra 

gruppebebyggelse til å være tilpasset et borettslag (med tillegg av 3 bygninger tilhørende 

daværende Bodø Kommunale Bolig Stiftelse). Gjennom plan/byggeprosess (med tilhørende 

konkurs av utbyggingsselskapet?) ble endelig sluttstatus at Bodø kommune etablerte to 

bygninger (i stedet for planlagt tre) i ankomsten til Hbrl og at de kjøpte ut to bygninger av det 

tiltenkte borettslagsprosjektet med hhv fire 2‐roms og to 3‐roms leiligheter. Borettslaget 

består derved av 4 2‐roms, 29 3‐roms og 14 4‐roms leiligheter, totalt 68 enheter. Takstmann 

Ørjan Li skrev i brev av 10.5.2009 ad ny beboelsesplan: «Høglia borettslag var fra 

opprinnelsen av, tiltenkt som gjennomgangsboliger. Når familien fikk flere barn og bedre råd, 

var tanken at de skulle flytte ut til eneboliger ol…..». Gjennomsnittlig botid i laget pr 4. mai 

2016 er 3725 dager/10,21 år (for juni 2015: 9,75 år) (regnet fra andelseiers 

overtakelsestidspunkt), hvis vi ser bort fra kommunens tre andeler som ble kjøpt sommeren 

1989 er gjennomsnittlig botid 3292 dager/9,02 år (juni 2015: 8,6 år). I tillegg kommer flere 

andelseiere som har bodd i borettslaget i opptil tre omganger. Gjennomsnittlig botid er stabilt 

og økende. Vi har hatt 3 nyinnflyttinger siden forrige Generalforsamling (hvorav en er tilbake 

etter ett år «ferie» fra borettslaget og har 11 i Hbrl med under 2 års intern ansiennitet. 

Andelseieren med lengst botid er godt i gang med sitt 28. år.  Når vi sammenligner oss med 

det dårligste året med 17 eierskifter i årsrapporten fra 1995/96, har vi definitivt klart å øke 

attraktiviteten og bolysten i borettslaget. 

Ett av grepene Høglia borettslag tok var å innta et liberalt syn på tilbygg av boareal, boder, 

verandaer, plattinger og andre bygnings‐ og tomteforbedringstiltak utført av andelseierne. 

Dette har høynet bokvaliteten og attraktiviteten til borettslaget og ført til fornøyde andelseiere 

som blir boende lengre. I borettslagets 32 år lange historie (30 år siden driftsstart) har 

tillatelsene til slike tiltak og fraværet av tillatelse til ymse tiltak (som den enkelte andelseier 

isolert sett føler blir til en forbedring) blitt håndtert og praktisert på mange forskjellige måter. 

Det gjelder i Høglia, som andre plasser, at det er enklere å få tilgivelse enn tillatelse og de 

som ønsker å gjøre ting formelt riktig blir «straffet» med lang saksbehandlingstid og 

byråkratiske, administrative pålegg.  

JUSS 

Generalforsamlingen er borettslagets øverste myndighet og kan med 2/3 dels flertall gi 

tillatelse til alt som ikke er regulert/begrenset av lover og forskrifter.  

Lov om burettslag gir følgende beskrankninger for styret: 

§ 8-8.  Oppgåver for styret 

Styret skal leie verksemda i laget i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i 

generalforsamlinga. Styret kan ta alle avgjerder som ikkje i lov eller vedtekter er lagde 

til andre organ. 



§ 8-9. Vedtak som krev samtykke frå generalforsamlinga 

Styret kan ikkje utan at generalforsamlinga har gitt samtykke med minst to tredjedels 

fleirtal, gjere vedtak om 

1. ombygging, påbygging eller andre endringar av bygg eller grunn som etter tilhøva i 

laget går ut over vanleg forvaltning og vedlikehald, 

2. å auke talet på andelar eller å knyte andelar til bustader som før har vore tenkt 

brukt til utleige, jf. § 3-2 andre ledd, 

3. sal eller kjøp av fast eigedom, 

4. å ta opp lån som skal sikrast med pant med prioritet framfor innskota, 

5. andre rettslege disposisjonar over fast eigedom som går ut over vanleg forvaltning, 

6. tiltak elles som går ut over vanleg forvaltning, når tiltaket fører med seg økonomisk 

ansvar eller utlegg for laget på meir enn fem prosent av dei årlege felleskostnadene. 

 

Det sentrale i denne sammenhengen er uttrykket «vanleg forvaltning». I dette ligger det flere 

vurderinger, mest sentralt er:  

 Størrelsen på borettslaget – jo større borettslag, jo større beslutninger kan styret ta. 

 Hva har Generalforsamlingen direkte gjennom vedtak og indirekte gjennom 

godkjenning av tidligere styrers forvaltningspraksis godtatt at styret gjør? 

Styret i Høglia borettslag vil således ha langt større handlingsfrihet mht hva de kan gjøre enn 

for eksempel Høgliflata og Bjørndalsia borettslag, da HBRLs generalforsamling har tillagt 

styret større forvaltningsoppgaver enn Bjørndalslia og Høgliflata har. 

Hva er lov? 

Ingen har pr. 4. mai 2016 en oversikt over hva som er tillatt og hva som ikke er tillatt oppført 

av generalforsamlingen. Dette skyldes at vi ikke har tilgang til innkallingene til 

Generalforsamlingene i perioden 1984 – 2000 og protokollene ofte lener seg på det som står 

i innkallingen. Det eksisterer ikke styreprotokoller som går lengre tilbake enn 2007 og bare 

tre år er tilgjengelige i styreportalen i komplett signert tilstand. 

1. juli 2015 kom det en forenkling av reglene i byggesaksbehandling, noe som har ført til at 

styret har jobbet med å få på plass mal for andelseierne som omhandler forenklet og full 

byggesøknad til styret. De nye reglene vil i større grad enn før legge byggesaksbehandlingen 

til eier (Hbrl), noe som igjen vil føre til et større trykk på at styret behandler løpende saker om 

påbygg/tilbygg/plattinger etc. Styret ønsker derfor at Generalforsamlingen tar stilling til et 

fremtidig rammeverk for hva som skal tillates oppført i borettslaget. 

 

Styrets vurderinger – av Historiske generalforsamlingsvedtak om 

påbygg og parkering. Se vedlegg 2.  

 

Generalforsamlingen 1996 etablerer følgende: 



Bod kan oppsettes som H 101, Frittstående bod kan oppsettes – men må fjernes hvis 

borettslaget har behov for området til garasjer eller annet. Bodvindu i H 77 ok. 

Andelseier får alle kostnader med tiltaket. 

Plattinger delegeres til styret. 

Styret gis fullmakt til å likebehandle alle tilsvarende søknader som allerede er godkjent. 

GF 97 gir tillatelse til utbygging av H 66, GF 98 gir tillatelse til utbygging av garasjer, GF 

2001 gir tillatelse til H 22, som danner grunnlaget for styrets vedtak om H 68/70, GF 2004 gir 

av styret til å la H 38 bygge ut som H 66, GF 2007 stadfester årsmelding der alle søknader 

om verandaer, takoverbygg og uteboder er godkjent, GF 2015 Godkjenner utbygg H 40/42. 

GF ønsker ikke fasadeendringer som går utover det arkitektoniske uttrykket (flytting av 

baderomsvindu, inngangsparti, flytting av inngangsdør bort fra innhuken. 

Styret ser at GF både aktivt og passivt har latt det være opp til styret å vurdere løpende 

utbyggingssaker, selv verandaen i H 85 som endte opp hos Fylkesmannen og utfyllingen 

nedenfor H 44 – 58 har ikke høstet kritikk fra GF. Der GF har grepet inn og endret på noe 

styret har prøvd å gjennomføre (Rehabilitering i 2006), grep de strengt tatt inn i noe som 

formelt er tillagt styret. 

Bygningstypevurderinger 

Hbrl har en bygning 

bestående av to type I og to 

type H – 2- roms leiligheter. 

Disse er med unntak av en 

bod, samt platting og gjerde 

ikke endret fra byggedato. 

Et godt tiltak vil kunne være 

veranda som merket med 

gult, som vil gi 2. etg. 

uteplass og 1. etg. snøfritt 

inngangsparti og evt. 

etablere sitteplass i 

overgang 

innkjøring/veranda. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Borettslaget har 14 3-roms type G leiligheter. Disse er bygd ut på to 

forskjellige måter. Her virker det som om at utbyggingen av H 68/70 er 

den som er mest vellykket 

og som vil ha størst 

overføringspotensiale. 

Utbygging slik som i H 

95/97 bør ikke gjentas etter 

styrets vurdering. 

Skråtak over inngangsparti 

er bygd i H 50 og har 

tidligere vært brukt i H 

56/58. Dette antas å være 

en fornuftig vurdering, 

spesielt hvis det blir satt 

opp samtidig som nytt tak. 

En utbygging som i H 

68/70, antas å bidra kraftig 

til økt trivsel og lengre botid 

i borettslaget. 

Utbygging av beboelsesrom 

virker mer akutt enn på 3-

Roms type F, hvor økt 

bodplass og omdisponering 

av rom virker å være 

viktigere. 

 

 

H 95/97 H 95/97 

H 68/70 



 

 

 

 

 

Borettslaget har 25 type F 3-

roms boenheter i bakre 

rekke.  

For disse virker det som om 

veranda med utgang fra 

andre etasje er det viktigste 

tiltaket for økt bokvalitet, 

sammen med økt bodplass. 

Dette henger sammen med 

at skråtaksrom oppfyller en 

kontor/gjesteromsfunksjon 

og bod i første etasje i 

mange tilfeller er omgjort til 

soverom. I praksis fremstår 

eksempelvis H 77 som en 5 

roms leilighet med veranda, 

carport og ekstra bodplass. 

For leligheter nord for veien vil 

det ofte være best med veranda 

på baksiden, slik at man 

utnytter kveldsolen, denne kan 

også kombineres med bod, 

såfremt man ikke ødelegger for 

lysinnslipp gjennom 

soveromsvindu. 

For H 49 – 53 og H 74 – 78 er 

kanskje veranda på fremsiden 

beste alternativ. 
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Borettslaget har 21 4-roms 

enheter type D/E. Disse har 

i utgangspunktet den beste 

beliggenheten/utsikten, men 

den dårligste planløsningen. 

Et soverom på 6,7 m2 med 

utgang til et 

skråtaksromsbod på 10,4 

m2 med utgang til en bod på 

1,5 m2, gjør at man lurer på 

hva som er tenkt. 

 

Utbygging som i H 64/66 ser 

ut til å være en optimal 

løsning på 

problemene. 

Veranda over 

inngangspartiet, gir 

en fin mulighet til å 

utnytte kveldssola, 

takopplett gir et 

beskyttet 

inngangsparti. 

For endeleiligheter 

er carport med 

overliggende 

veranda en optimal 

løsning for både 

beboer og 

borettslaget. Dette 

fordi det ikke tar av 

utnyttelsesgraden. 

Styret kommer i samarbeid med UNIKUS til å tegne opp nåstatus på borettslaget i neste 

styreperiode, når dette er gjort vil vi se enda nærmere på hvordan vi kan og bør utvikle 

borettslaget fremover. Inntil dette er på plass ber styret Generalforsamlingen om å vedta at 

følgende utbygginger kan delegeres til styret for avgjørelse, da disse antas å være med i en 

fremtidig utviklingsplan, som alle andelseiere antas å få kunne sette opp. 

Støttemurer: 

Veien gjennom Høglia borettslag: 

Utvidet 

kjøkken 
SOV 

Inngang 

Platting/ 

Veranda+Bod 

Sov 

Gang 

Carport 

 

Bod 

 

Veranda Takoppl

ett 
Veranda 



Rundkjøringen rundt nedre lekeplass H 22 – H 44 har 3 meters veibredde, 2 meters 

veiskulder på hver side og 2 meters restriksjonsområde mot boligene som er søknadspliktig 

– lekeplassen er planbestemt som lekeplass og alle tiltak der vil være søknadspliktige. 

Planbredde = 7 meter 

Øvrig deler av veien har 4 meters veibredde, 2 meters veiskulder på hver side og 2 – 2,5 

meters restriksjonsområde mot bebyggelsen. 

Planbredde = 8 meter 

Tilførselsveien inntil Høglia har en veibredde på 5,5 meter, 2 meter fortau, 2 meters 

veiskulder og 3,5 meters restriksjonsområde inn mot bebyggelsen. 

Planbredde = 11.5 meter 

Plan og faktisk bebygd vei eller hus stemmer ikke alltid overens og enkelte bygninger er 

plassert nærmere hverandre enn de 12 meterne som restriksjonsområdet minimum setter: 

eksempelvis H 78 - H 77, mens lyktestolper andre steder står trykt helt opp i husveggen, 

eksempelvis H 61. Høydeforskjeller mellom bolig og vei har gjort det formålstjenestelig for 

enkelte å anlegge støttemurer for å få plen eller parkeringsplass med en mest mulig plan 

flate. Støttemurene har vært lagd av naturstein, stablesteiner av flere forskjellige typer, 

lecastein og betongmur uten en helhetlig plan eller Generalforsamlingsvedtak. 

Høglia borettslag har mange barn som bruker veien som transportvei til lekeplass eller som 

leke/aktivitetsareal, derfor er det ikke unaturlig at trafikksikkerhet har vært et stadig 

gjenoppdukkende tema på Generalforsamlingene. 

Styret har i forbindelse med parkeringsplasser, reguleringsplanendringer og 

vedlikeholdsplanen diskutert støttemurer, men i april i år, etter møte med jurist hos BBL, 

startet en dialog med Bodø kommune om hvordan vi som borettslag skal ivareta de myke 

trafikantene i et helhetlig perspektiv, gjennom hele borettslaget. 

Asfalten gjennom borettslaget er i en elendig forfatning, og vil forhåpentligvis stå for tur for en 

rehabilitering. Tanken er da at vi til da, sammen med kommunen har laget en plan for 

hvordan man samtidig kan enten utvide veibredden eller etablere fortau fra lekeplass til 

lekeplass. 

Godkjenninger av nye støttemurer må da hensynta anbefalingen i denne utredningen. 

Eksisterende støttemurer som er etablert enten uten søknad, eller ved styrets godkjennelse, 

men uten en forankring i Generalforsamling, vil da måtte flyttes. 

Styret anbefaler derfor ikke at det gis tillatelse til støttemurer uten at det er sannsynliggjort fra 

Bodø kommune at de ivaretar faglige vurderinger fra denne prosessen.  

Parallelt med støttemuren i H 65/67, jobber styret med en støttemur ved H 41 – 47 som vil 

ivareta mulighetene for fortau/veiutvidelse og krav til universell utforming av inngangsparti. 

 

  



Historiske generalforsamlingsvedtak om påbygg og parkering 
«Styreleders kommentar 4.5.2016: Dette er et utdrag av de Generalforsamlingsvedtak som 

etter sekretær og styreleders syn gir en grunnleggende forståelse av Generalforsamlingens 

behandling av byggesaker, parkering, vedlikehold, lekeplasser fra 1. juli 1986 – juni 2015. 

Utdraget ble påbegynt allerede i 2014, men ble først sluttført i mai 2016. I utvalget av saker er 

det lagt opp til at alle saker som er relevante for styrets eller Generalforsamlingens fremtidige 

behandling tas med. Det er lagt mindre fokus på de siste års behandling, der det har vært 

relativt omfattende saker inn i vedtektene. Den største utfordringen er at det mangler 

innkallinger frem til ca år 2000 – innkallinger som ved protokollskriving antas å være kjent og 

at enkelte protokoller er skrevet i stikkordsform, slik at det ikke klart fremgår av protokollen hva 

som ble besluttet. Der hvor en sak er tatt inn er den tatt inn ordrett.» 

  

År Oppmøtte Fullmakter Aktuelle vedtak

1986 (ekstra) 21

1987 23

1987 (ekstra) 20 18 Vedtekter for borettslaget vedtatt

1988 31 Flyktningeboliger

1989 17 Plant et tre, gjesteparkering

1990 16 Nei til garasjer ->utredning

1991 30 Retningslinjer tilbygg - utbygg H 69

1992 9 Akebakke

1993 14 Vinduer

1993 (ekstra) 12 2 Garasjer- Ned med husleia

1994 (ekstra) 20 Refinansiering

1994 12 Vinduer

1995 (ekstra) 24 5 Flyktningeboliger

1995 22 1 Utebod H 69

1996 22 2 Utebod 101 setter standaren

1997 27 5 Utbygging H 66

1997 (ekstra) 7 Felles strøm

1998 14 3 Garasjer

1999 10 Drenering

2000 9 1 Lekeplasser, uteareal

2001 16 1 Tilbygg H22 -> H 68/70

2002 19 1 Beising

2003 13 1 Fremleie

2004 10 Utbygging H 38

2005 20 2 Fylling 44 - 58 - baderom H 44

2006 30 8 Vedlikeholdsplan

2007 19 1 Alle verandaer, takoverbygg uteboder godkj

2008 13 2 Fargeendring

2009 19 3 Dalen

2010 (ekstra) 16 Branntomta 80/82

2010 Utv vedlikehold

2011 15 Antall styremedlemmer

2012 17 Underbakkenløsning - IRIS

2013 27 3 Trafikk og parkering

2014 34 2 Parkering, reguleringsplan

2015 25 3 Utbygg H 40/42

Deltakelse på Generalforsamlinger



Første protokoll er ekstraordinær generalforsamling 1. juli 1986:21 stk 

Omhandler beretning for byggeperioden for denne sak: 

Sak 1: Synspunkter/kritikk: 

«Isolasjon tatt ut av lettvegger, forandring av kontrakt. 

Bare noen leiligheter har platelagt gulv på kaldloft. 

Hvorfor ikke etablert kontakt med entreprenører, men timebasert honorar. 

BBL’s ansvar for sine disposisjoner. 

Midler burde vært holdt igjen som sikkerhet for garantiarbeider. 

………» 

«Styreleders kommentar 4.5.2016: Så vidt jeg har forstått gikk utbyggingsselskapet konkurs, 

og i den følgende prosessen med å få sluttført laget har det vært mye krøll av både økonomisk 

og byggteknisk art. Dette gjør at man trolig har valgt billigste og raskeste løsning for å 

«komme ned på beina» i prosjektet.» 

 

Generalforsamlingen 18. mai 1987: 23 

Vedtekter utsatt til ekstraordinær generalforsamling. 

 

Ekstraordinær generalforsamling 11. juni 1987: 20 + 18 

«Vedtak: Det blir valgfri tilknytning til kabel- TV så fremt 60 % melder seg på, hvis ikke blir det 

tilknytning for alle.» 

Parkerings, orden og vedlikeholds vedtekter vedtatt enstemmig. 

«Styreleders kommentar 4.5.2016:  – står intet om hva som inngår i dette vedtaket -> er det 

dette som har blitt til husordensregler vedtatt i 1998?» 

 

Generalforsamling 20. mai 1988: 31 +0 

Sak 6: Vedtak: «Høglia Borettslag vedtar at Det gis mulighet til å kjøpe max 2 leiligheter for den 

statlige boligformidlingen for flyktninger.» 

«Snøstoppere 

Brev ble sendt i slutten av mars med reklamasjon på snøstopperne – svar ikke mottatt. Plan for 

oppfølging av snøstoppere på de sidene hvor det er ferdsel under utarbeiding. Saken får topp prioritet 

fra styret.» 

«Styreleders kommentar 4.5.2016: Her antar jeg at det har ligget til grunn som en forutsetning 

at det skal være snøstoppere over inngangsparti – eller tilsvarende.» 

«Snøbrøyting 



Det henstilles til det nye styret å ta brøytesaken opp til ny vurdering.» 

«Styreleders kommentar 4.5.2016 Antar at det har vært en skal om det skal være brøyting 

eller ikke i regi av Hbrl og at den i første runde ikke har blitt gjennomført av økonomiske 

grunner og at man prøver å få råd til å se på saken en gang til?» 

 

«Maling av grunnmur 

Forslag: Styret får fullmakt til å se over grunnmurene og at de murene som er mest «skrikende» blir 

tatt først – slik at dette kan tas etappevis for å spre utgiftene. 

Det nye styret må sørge for at de som ikke har beiset må gjøre dette snarest.!!» 

«Styreleders kommentar 4.5.2016: Her ser vi nok en gang økonomien komme inn – 

manglende beising – fører selvsagt til høyere vedlikeholdskostnader.» 

 

Generalforsamling 26. april 1989 17+0 

«Orienteringssaker: 

2.2 Snefangere  Styret orienterte   

«Styreleders kommentar 4.5.2016: Endelig ferdigstilt i 2013?» 

2.3 Snøbrøyting Orientering  

«Styreleders kommentar 4.5.2016: Ble det her sagt noe om hva som var Brl ansvar?» 

2.6 Vedr. byggetillatelser. 

Styrets fullmakter iht § 8 i borettslagets vedtekter ble presisert av generalforsamlingen.  

«Styreleders kommentar 4.5.2016: Hva står i disse vedtektene? Hva ble presisert??  

§ 8. Styrets vedtak. Styret kan treffe vedtak når minst 3 medlemmer er tilstede og minst 3 

stemmer for vedtaket. Styret kan treffe vedtak uten at generalforsamlingen med minst to 

tredjedeler av de avgitte stemmer har samtykket: 

1. Ombygge, påbygge eller rive de hus laget eier, bygge nye boliger, selge eller kjøpe fast 

eiendom eller på annen vesentlig måte endre bebyggelsen eller tomten. 

2. Gjennomføre tiltak i samsvar med de formål som er nevnt i § 1 tredje ledd når tiltaket fører 

med seg økonomisk ansvar eller utlegg for laget på mer enn 5 prosent av den årlig 

husleie. » 

5) Innkomne forslag 

b) Forslag fra Høglia 56 

Votering over forslagets punkt 1 

Vedr. PKT1: Styret trenger ikke å foreta en registrering av bilene i borettslaget. 

Forslaget ble enstemmig vedtatt.  

«Styreleders kommentar 4.5.2016: Tydeligvis allerede da et problem med parkering» 



Vedr. Pkt 3. 

Forslaget gjelder bare gjesteparkeringsplasser.  

Forslaget er vedtatt mot 4 stemmer  

«Styreleders kommentar 4.5.2016: Hva innebar forslaget??» 

c) Forslag om vedtektsendring. (Borettslag kontra BBL) 

Forslaget ble enstemmig vedtatt.  

«Styreleders kommentar 4.5.2016: Hva ble egentlig vedtatt??» 

d)Hva kan beboerne gjøre for at Høglia Borettslag skal bli et mer attraktivt bosted ( Høglia 81) 

- spesiell markedsprofilering av Høglia Borettslag 

- Borettslaget må gjøres mer barnevennlig. 

- «Plant et tre dagen». (Hver beboer planter 3 trær på eiendommen. Spesielle innkjøpsdatoer 

m/gartneri gjennomføres) 

- Velferdsutvalget må i virksomhet. 

- Enhetlig utførelse av murmaling, hagesteiner, murer etc forsøkes gjennomført.  

«Styreleders kommentar 4.5.2016: Det var mao ikke en estetisk plan i Høglia?» 

- Fartsdempere.  

- Dugnad med plan! Nøkkelord 

Generalforsamlingen vedtok å opprette et utvalg som skulle se på dette. 

 

Generalforsamling 5. juni 1990: 16+0 

2.1 Orientering om snefangere 

Sak 4) Revidert budsjett 1990. Orientering ved Halvar Furseth. 

4a) Kabel tv avgift – avvik 

4b) Vedlikehold – avvik 

4c) Renter i Sparebanken Nordland – avvik 

4d) Økte styrehonorarer 

Med disse avvikene oppnås et underskudd på kr. 50 000,- Dette tas av oppbygd «vedlikeholdsfond.» 

Se for øvrig orientering i Årsberetning 1989. 

Det varsles fra BBL om at rente på husbanklån økes fra 11% til 12%, ingen kommentarer til revidert 

budsjett av 1990. 



«Styreleders kommentar 4.5.2016: En rente med 12%, vil selv med andre fradragsregler være 

en betydelig kostnad.» 

Innkomne forslag. 

Sak 6) Snefanger. 

Styret viser til sak 2.1 kontrakt levering av snefangere inngått m/Blikkenslager Steinbakk AS. Levering 

innen 30.10.1990. Generalforsamling vedtar at snefangere skal opp så fort som mulig. Vedtaket var 

enstemmig. 

Sak 7) Garasjer 

Vedtak (For 15, Mot 0): Generalforsamlingen vil ikke gi en prinsipiell tillatelse til oppføring av garasjer 

nå. Det nye styret v/evt Miljøgruppen gis i oppdrag å utrede spørsmål om garasjer på borettslagets 

område til neste generalforsamling. 

Det er derfor underforstått at denne generalforsamling har vedtatt å si nei til forslaget fra Leif J. 

Johansen, Høglia 46. 

 

Generalforsamling 30. april 1991: 

30 andelseiere tilstede 

Sak 2; Gjennomgang av årsberetning 

- Avholdt 11 møter 

- Beh. 87 saker 

- Vedlikehold/miljøforbedringer 

- Perioden preget av nedgang i eiend. Markedet/prisnedgang 

- Færre problemer m.h.t. husleierestanser sett i forhold til andre borettslag. 

- Godkjent flere fremleieavtaler. 

- -> sist men ikke minst – større aktivitet i laget! 

Sak 6: Orienteringssak med rom for meningsutveksling: 

«…….. 

Tillegg:  

- Nedre lekeplass må ikke glemmes. Lekeapp. Til de minste. 

- grøfter parkeringsplass må følges opp. 

- skift/variere farger på hus. 

- salgsfremmende tiltak svært viktige. Ønske om at styrtet følger opp ideen med salgsbrosjyre. 

- bruk Høgliaposten. 

- gi info om hva husleia inneholder 

- hold BBL orientert fortsatt. Det viser seg at salgsavd. Da gir positiv inf. 

- NB: Vedlikehold/forskjønning! 

- regulering av parkeringsplasser er viktige både for barn og utseendemessig. 



- Vinduene i Høglia er dårligere Barnesikringa er ødelagt, og hengslene er ikke gode, vinduene 

trekker. 

Hvem dekker dette) 

Hva med garantien på vinduene? Tidl. Styre kjørte denne saken, muligens foreldet. Nåværende styre 

følger opp. 

- Vedlikehold hengsler/barnesikring dekkes av andelseier. 

- Hele vinduet = borettslaget.» 

Sak 7.) Retningslinjer for endringer og tilbygg på leiligheter 

Styret fremmer følgende forslag til vedtak: 

1) BBL’s tekniske avd. påpeker problemer og reservasjoner når det gjelder enkeltutbygging i 

borettslag generelt. På den bakgrunn foreslår styret at utvidelse av boligareal, endringer av leiligheter 

og utbygging av garasjer må utredes nærmere på et profesjonelt grunnlag for Høglia borettslag som 

helhet. 

Søknad fra Kris Kommedal vedr. utbygging av Høglia 69. («klammetegn» «:/:» i protokollen) Søknad 

med tegninger foreligger («Klammetegn» i protokollen «:/:») Det stemmes over innvilgelse av søknad. 

2) Utvidelse av boligareal, endringer av leiligheter og utbygging av garasjer må i hvert enkelt tilfelle 

fremlegges for styret til vurdering Utbygging av noe slag som i vesentlig grad vil forandre fasade og 

friareal, vil måtte fremlegges for generalforsamling før evt godkjennelse. 

3) Styret gis i oppdrag å engasjere reguleringsarkitekt for å vurdere gjeldende reguleringsplan og 

komme med forslag til eventuelle endringer av denne mht endret bebyggelsesplan. 

Ved eventuell utbygging som medfører økt bebygd areal (boareal/garageareal) skal denne i hvert 

enkelt tilfelle vurderes av arkitekt eller annen godkjent av styret. Dette på utbyggers bekostning og 

med godkjennelse av generalforsamlingen. 

Forslag 1, antall stemmer: 17 

Forslag 2, antall stemmer: 4 

Forslag 3, antall stemmer: 5 

Styrets forslag godkjennes og styret ønsker å sette i gang med saken umiddelbart. Ny 

generalforsamling for å godkjenne ev. reguleringsplan vil bli avholdt. 

«Styreleders kommentar 4.5.2016: Hva ble egentlig vedtatt her?? 1)?? Fikk H 69 lov til å 

bygge ut, eller ikke?? Helhetlig plan for Høglia på profesjonelt grunnlag – hva ligger i dette?» 

Sak 8) Borettslagets fremleiepolitikk: 

Lengre diskusjon -> Vedtak: 

Generalforsamlingen ønsker ikke iverksettelse av begrensninger for fremleie. 

 

Sak 9) Lengre diskusjon ad juridiske andelseiere. 

Vedtak: §3 innføres med endring på 10% -> Lagets leiligheter kan eies av juridiske andelseiere inntil 

10% 



 

Generalforsamling 28. april 1992 

9 andelseiere tilstede.     «Styreleders kommentar 4.5.2016: 9!!! tilstede.» 

Sak 2: Gjennomgang av årsberetning 

 Avholdt  10 styremøter 

Behandlet ca    saker 

Aktuelle saker: Ytre vedlikehold 

Sosiale tiltak 

Dugnader 

Akebakke 

Ulike arrangementer 

Ev. påbygging/tilbygg 

det vises for øvrig til fyldig årsberetning. 

Kommentarer: «Guinsgård» poengterer at det er viktig at borettslaget åpner for endring – tillatelse til 

påbygg for andelseiere. Dette øker «omsetningen.» 

 Det nye styret må jobbe videre med dette, men primært må forslag/ønske komme fra 

andelseiere. 

 Kommentar i forbindelse med husleieøkning bl. Annet pga montering pipehatter: «Å tenke 

langsiktig vil lønne seg, man må endre tankegangen slik at det å bo i borettslag kan bli mer 

varig/permanent.» 

 

Generalforsamling 13. mai 1993 

Tilstede 14 

Sak 1 Årsberetning fra styret. 

- Opplesning av styrets medlemmer, vararep. Og miljøgruppen 

- Avholdt 8 møter 

- Opplesning av styrets arbeid/aktuelle saker; 

o Ytre vedlikehold (pipehatter) 

o Vannskader 

o Dugnad/arrangementer 

o Refinansiering (lån i Sparebanken ti «husbanken») 

o Tilslutning til Mørkved trivsel. 

- Sikfte av beboere – omsatt 6 leiligheter 

- Opplesning av vedtektene til Mørkved trivsel 

 

Sak 3) Gjennomgåelse av vannskadene Høglia 76 

- vann kom inn fra utsiden av grunnmuren 

- vår ansvar for reperasjon 



- utgifter 40.000,- + 15.000,- ekstra utg. 

- aviste av forsikringen 

- uenigheter om gulvknirk 

Høglia 44 

- uenigheter ang. ansvar for verandadør montering – den som opprinnelig monterte døren 

avviser ansvar. 

- Kommentar ang. beboerens egen ansvar for vedlikehold. 

- Fossby anbefaler å avvise alle krav utenfor selve skaden og fortsette å legge press på den 

som monterte døren for erstatning. 

Spørsmål om beising – skal vi skifte farge? – tas opp i neste generalforsamling. Kommunale hus i 

Høglia skulle få anledning til å beise i samme farge. 

 

Sak 4 Vinduene 

- Innvendig vedlikehold er andelseiers ansvar 

- Muligheter for å dele utg. m/utskifting 

- Vinduene er type B.N.S (Bjørn, Nysæter, Storslett) som er alle konkurs 

- Beslagene problematisk 

- Barnesikring – for svak 

- Mulig å skaffe deler fra Nysæther (startet opp igjen) 

Forslag  

–  sende ut spørreskjema fra BBL (Fossby) for å kartlegge behov og situasjon + skaffe priser for 

deler. 

- BBL gjør dette og påkrever styret betaling av de som har problemer 

Forslag: Ha årlig tilsyn av utsatte punkter i leilighetene (dører o.s.v.) – muligens av Boservice. 

 

Ekstraordinær generalforsamling 9. juni 1993 

Tilstede 12 + 2 fullmakter 

Protokoll: 

Sak 1 Garasjebygging i Høglia 

Etter kort debatt ble man enige om å sette forslag 1 opp mot 2 og 3 for å kartlegge hvorvidt saken 

skulle utredes ytterligere. Avstemming: Forslag 1 = 4 stemmer. Forslag 2/3 = 10 stemmer. 

Den videre debatt viste at man ønsker å utrede saken grundig før evt. tillatelse til garasjebygging blir 

gitt. Følgende forslag ble fremsatt: ”Styret pålegges å lage rammeplan m.h.t. plassering og stil”  

Dette ble vedtatt enstemmig. Ellen Belsom lovet å engasjere en arkitekt umiddelbart. 

«Styreleders kommentar 4.5.2016: Hvor er denne planen? Et utkast av plasseringsplan kan ha 

overlevd og er brukt i styrets arbeid med ny parkeringsplan i 2014.» 

Sak 2 Disponering av midler etter refinansiering 

Debatten viste 

- Ønske om lavere husleie, da dette bedret mulighetene til å selge, samt letter utgiftsbyrden for 

andelseierne 



- Forståelse for å ha oppsparte midler som en sikkerhet for uforutsette utgifter 

- Ønsker om refinansiering 

Nytt forslag fremsatt (forslag 3 og 4) 

Forslag 1: Som i innkallingen 

Forslag 2: Forslag fra Halvar Finseth 

Forslag 3: «Styret pålegges med hensyn til disponible midler å redusere husleien til et forsvarlig nivå.» 

Forslag 4: Tillegg til forslag 3: «…. samt å vurdere refinansiering.» 

Styret trakk forslag 1. 

Forslag 2 fikk 1 stemme 

Forslag 3 fikk 12 stemmer 

Forslag 3 ble satt opp mot forslag 3 + 4. 

Forslag 3 fikk 0 stemmer 

Forslag 3 + 4 fikk 13 stemmer. 

«Styreleders kommentar 4.5.2016: Vi ser et voldsomt fokus på å få ned kostnadene i 

øyeblikket på bekostning av fremtidig vedlikeholdskostnader og fremtidig økte 

felleskostnader.» 

Sak 3 Beising av Høglia 

Med 8 mot 5 stemmer: «Vi beiser med fargene rødt, grått og hvitt med utgangspunkt i den fremlagte 

plansjen.» 

 

Ekstraordinær generalforsamling 3. februar 1994 

Antall fremmøtte 21 personer (20 andelseiere). Ingen fullmakter. 

3) Refinansiering. 

Først en kort redegjørelse fra styreformannen som gikk ut på at det er styret som tar avgjørelsen 

angående en eventuell refinansiering. Andelseierne burde uansett i en så viktig sak få uttalt seg.  

Styrets forslag: Hovedmassen av lånene beholdes i Husbanken. Dagens lave rentenivå bør derimot 

komme Høglia borettslag til gode ved at en del av lånemassen refinaniseres i privatbank. To av de tre 

lånene i Husbanken har vi allerede begynt å betale avdrag på mens det tredje lånet er avdragsfritt 

frem til 1998. En refinansiering av dette lånet (5.989.000,-) vil medføre at vi allerede for inneværende 

år vil begynne å betale avdrag. Høglia borettslag vil ”tjene” mest på å refinansiere dette lånet fordi vi 

utnytter det lave rentenivået ved å allerede i år begynne nedbetalingen av lånet. 

Synspunktet fra andelseierne:  

- Generelt enighet om styrets forslag. 

- Dette går ut på to ulike tanker. Kortsikting ved at en lengst mulig bare betaler renter og at en 

dermed overlater til neste andelseier å ta byrden når avdragene kommer. Langsiktig ved at en 

snarest mulig begynner med avdragene slik at dagens andelseier samt de som eventuelt skal 

overta ”skipet” kan nyte godt av refinansieringen siden. 



- Vi bør tenke og handle som om vi bor her lengre enn bare for 1994.  

 

4) Vindusskifting:  

Kort redegjørelse fra styreformann om at dette blir et generalforsamlingsvedtak p.g.a. kostnadene 

ved dette eventuelle tiltaket. Ved en skifting vil dette i første omgang ikke omfatte det store 

stuevinduet. Styrets oppfatning er at det vil være godt anvendte penger ved å begynne en 

utskifting av dårlige vinduer i Høglia borettslag.  

Styrets spørsmål til andelseierne:  

- Skal styret gå i gang med prosessen å få skiftet vinduer i Høglia borettslag? 

o Avstemming: 

 Nei: 1 andelseier 

 Ja: 19 andelseiere 

- Vedtatt at styret skal gå i gang med prosessen å få skiftet vinduer i Høglia borettslag. 

Synspunkter fra andelseiere: 

- Det vil ikke være noe mål i seg selv å skifte alle vinduene da mange av disse er gode. 

- Vi må først og fremst de vinduene som er verst. 

- Budsjettet må få en årlig ramme for beløp avsatt til utskiftingen. 

Styreformann tok på bakgrunn av synspunktene fra andelseierne en rask gjennomgang for videre 

plan. 

1) Styret tar tak i få gjennomført skifting av vinduer i Høglia borettslag. 

2) Før den ordinære generalforsamlingen skal det innhentes en oversikt over vinduens tilstand 

samt at det skal foreligge en plan for gjennomføringen av utskiftingen. Ved vurdering av 

vinduens tilstan må det brukes fagfolk som ikke vil ha noen direkte sammenheng med selve 

utskiftingsarbeidet. 

Andelseierne var enige i gjennomgangen fra Jens Petter Duestad. 

 

Generalforsamling 27. april 1994  

Tilstede: 12. 

Saker til generalforsamling  

- Styret (vindusskifte) 

Jens Petter Duestad redegjorde for undersøkelsen som var blitt foretatt m.h.t. vindusstandard 

i Høglia. Konklusjonen var at 17 stk vinduer står for fall bokstavelig talt. Kostpris pr. stk. vindu 

vil bli ca. 4000,-. Undersøkelsen konstaterte også at enkle reparasjoner på mange vinduer 

ville bety at skifting ville være unødvendig. BBL skulle i den anledning innhenge opplysninger 

angående reparasjoner av vinduer. Hva slags utstyr en skal bruke til reparasjoner og også 

kanskje få tidligere leverandører på befaring til Høglia. 

Det ble på bakgrunn av diskusjonen fremsatt følgende forslag til votering angående 

vindusskifting i Høglia borettslag. 

a) Vinduer som anses ødelagt i.h.h.t. undersøkelsen skiftes. 

b) Styret vurderer et utvalg  vinduer som repareres sommeren 1994. 

c) Denne reparasjonen evalueres for generalforsamlingen 1995. 

d) Nye vindusstoppere skaffes av borettslaget og monteres av andelseierne. 

e) Detaljert instruks for vedlikehold utsendes av styret. 

Forslagene a) – e) enstemmig vedtatt. 



 

Ekstraordinær generalforsamling 9. februar 1995 

Antall fremmøtte: 28 andelseiere, 24 stemmeberettige. 1 rep. Fra kommunen. (5 fullmakter). 

Sak 1: ”Salg av bolig til Bodø Kommune” 

Duestad orienterte ang. innkallelsen og sakens bakgrunn. En kommentar fra Bente Lillebuen ang. 

innkallelsen: ”Det burde vært orientert i innkallelsen at andelseierne kunne avgi stemme via fullmakt, til 

en navngitt person (andelseier), slik at den kunne delta i avstemmingen”.  

Kom: Styret tar dette til etterretning og beklager at viktig informasjon ikke kom  med i innkallelsen.  

 

Generalforsamling 18. mai 1995 

Tilstede:  22 + 1 

a)  Utebod i nr 69. 

Orientering, kort! 12 stk hadde ordet før avstemming. Det ble kommentert beliggenhet, størrelse, 

vedlikehold, utseende, begrensninger.  

Det ble gjort avstemming v/håndsopprekkning over følgende forslag: ” Uteboden får stå der som den 

står i  dag. Forsømmelser innenfor de rammer som er blitt framlagt for generalforsamlingen. Styret 

følger framdriften på prosjektet. Uteboden får stå inntil generalforsamlingen bestemmer noe annet. All 

framtidig vedlikehold og utgifter tilfaller andelseier i Høglia 69”.  

Avstemming: JA til utebod = 23. NEI til utebod = 1. 

Kris Kommedal får beholde sin utebod i henhold til formuleringen i forslaget til generalforsamlingen, se 

forrige side.  

«Styreleders kommentar 4.5.2016: Første vedtak om utbygging?» 

 

Generalforsamlingen 23. april 1996 

Antall fremmøtte: 24, Antall stemmeberettige: 22, Antall fullmakter: 2 

2)  Årsberetning 

Berit Kjærran orienterte om beretningen. 

Kommentar:  

o Beisen er dårlig – derfor måtte vegger beises igjen. Er det rettet krav mot leverandør. 

Dette er ikke gjort. Beisen som nå er kjøpt er i orden.  

o Trond Aurdal 62: Vindu reparert – ødelagt etter kort stund.  

o Hvorfor er akkurat de vinduene som er reparert valgt? – Kommer tilbake til det som 

sak. 

o Brannstigen – hvor langt er styret kommet med dette. Lete anbud gjort. Ellen Belsom: 

Husene er bygd ut fra tidligere krav formelt er dette andelseiers ansvar. 

o Ang. takpipa: Støy fra pipa når det blåser. Det regner inn – åpenrom mellom pipe og 

tak. Styret får brev/henvendelse om dette. 

o Prisnivå: E. Belsom: Økt prisnivå fra i fjor i hele Bodø. 



Skifte av beboere: Omsatt 17 boenheter. 

D. Søknad om oppføring av utebod. Godkjennes dersom den korrigeres utseendemessig som i 101. 

Godkjent enstemmig. Styret mottar korrigert tegning. 

E. Søknad om å sette opp ytterbod. Forslag: Tillatelse til å bygge tilbygget. Styret delegeres ansvaret 

til oppføring av utforming, innsetting av vindu, etc. Boden må flyttes dersom garasje bygges. Vedtas 

enstemmig. 

F: Brev fra Rudi Kirkhaug.  

1) Platting – delegeres til styret. 

2) Endring av inngangsparti. Forslag: Endring som søkt om skal gjøres. Enstemmig avslag. 

G: Søknad om isetting av nytt vindu i 77. Søknad innvilges enstemmig. 

H: Behandling av byggesøknader. Delegering av søknader til styret.  

Styret delegeres myndighet til å innvilge byggesøknader samme omfang/utforming som tidligere 

innvilget (sammenlignbare bygningstyper) Styret tar kontakt med naboer for eventuelle innsigelser. 

I: Fartsdempere i Høglia 

Pris pr. fartsdemper: 6-7000,- kommunen kan søkes. Styret undersøker om det er mulig å sette opp 

en fartsdump nederst ved innkjøring i Høglia. Borettslaget koster i så tilfelle denne. 

 

Generalforsamling 24. april 1997 

Antall tilstedeværende: 27 andelseiere, 5 fullmakter. Tilsvarende 31 stemmeberettigede. 

 

Sak 7: Søknad om utbygging av Høglia 66 

1. For utbygging – enstemmig 

2. Godkjennes i følge tegning: 10 stemmer for 

3. Utbygging godkjennes i følge tegning med en mindre endring: Ytterdør må ikke vende ut mot 

vei. Det tas forebehold om at styret godkjenner siste endring. Andelseiere er selv ansvarlig for 

forsikring. 16 stemmer for. 

Utbygging godkjennes og pkt. 3 vedtas. 

Sak 8: Garasjeplan 

Vedtak: Plasseringsplan brukes som hjelpemiddel for planlegging fremover. For videre behandling av 

saken kartlegges hvilke ønsker om garasjebygging som er tilstede i borettslaget. Når svar på 

kartlegging foreligger, avholdes ekstraordinær GF. For å avklare nærmere om videre fremdrift vedr. 

bygging, byggestil, evt. tomtekjøp, kostnadsoverslag og økonomisk ansvar. 

Enstemmig vedtatt. 

Sak 9 Forskjønning i borettslaget. 

Grøftekanaler fylles igjen med øverst lag jord som såes i. Drenering sikres. Tempo for gjennomføres i 

takt med hva økonomien tillater. 

 

Ekstraordinær generalforsamling 10. desember 1997  

Antall fremmøtte: 7 andelseiere, ingen fullmakter. 



Følgende vedtak ble fattet: ”Gen.forsamlingen vedtar å ikke gi styret fullmakt til å utføre felles innkjøp 

av elektrisk kraft på vegne av alle andelseierne. Generalforsamlingen ber styret innhente mer 

informasjon med bakgrunn i spørsmål som er framkommet under e.o.generalforsamling 10.12.97. Ny 

e.o.generalforsamling avholdes så snart informasjonen er innhentet. 

Spørsmål som generalforsamlingen ønsker svar på: 

1) Hvordan forholder en seg til andelseiere som har inngått faste kontrakter 

2) Hvilke juridiske følger får evt. skifte av andelseiere 

3) Binder en seg til 2 år til fast strømpris eller reforhandles strømpris kontinuerlig. 

4) Kan andelseiere gå ut av avtalen etter at borettslaget har inngått avtale.  

5) Hva om Høglia borettslag bryter kontrakten. 

6) Kan hver enkelt andelseier nekte å inngå avtale. 

Enstemmig vedtatt. 

 

Generalforsamling 27. april 1998 

Protokoll: 14 + 3 fullmakter 

Sak 7: Garasjer 

Vedtak: Enhver andelseier i Høglia borettslag kan søke om tillatelse til å føre opp garasje på lik linje 

med f.eks. søknad om tilbygg e.l., dvs. etter søknad til generalforsamlingen. Plassering av garasjen vil 

bli vurdert opp i mot den tidligere utarbeide garasjeplanen. Dette for å unngå at garasjer blir tilfeldig 

plasser, og at det skal bli en viss regulering av utbyggingen. Dersom forholdene ligger godt til rette for 

det, vil det bli tillatt bygget garasje i nær tilknytning til leiligheten. Men dette forutsetter at naboer ikke 

blir sjenert eller hindret av den oppførte garasjen. Styret skal påse at garasjene får samme ytre 

utforming. Styret skal i hvert enkelt tilfelle fastsette en frist for ferdigstillelse av garasjen, som normalt 

ikke skal overstige ½ år. 

 

Generalforsamling 12. april 1999: 

10 fremmøtte 

Sak b) Drenering Høglia 49/51. 

Vedtak: Generalforsamlingen vedtar befaring og igangsetting av nødvendige tiltak for utbedring av 

dreneringsproblem ved Høglia 49/51. 

 

Generalforsamling 9. mai 2000: 

Til stede: 9 andelseier samt 1 fullmakt. Totalt 10 stemmer 

Etter GF diskusjon om Lekeplasser og uteareal 

 

Generalforsamling 29. mai 2001 

Til stede: 16 andelseier samt 1 fullmakt. Totalt 17 stemmer 

Innkalling: 



Søknad om tillatelse til å sette opp tilbygg.  

Etter siste familieforøkelse, ser vi at disponibel boflate i Høglia 22 er i minste laget. Da vi trives meget 

godt i Høglia Borettslag både pga. beliggenhet i forhold til Bodø marka, godt miljø og ikke minst gode 

naboer, ser vi to mulige utfall av krav til økt boflate. 

- Alt. 1: Bygge på 4 meter i forlengelse av Høglia 22 i nordlig retning (se vedl. 2). 

- Alt. 2: Selge leiligheten i Høglia 22 for å investere i annen og større bolig. 

Søker med dette om tillatelse til å føre opp et 4 meter langt tilbygg på tomta i forlengelsen av Høglia 

22. 

Protokoll: 

Styrets forslag: Generalforsamlingen 2001 i Høglia borettslag tillater andelseiere i Høglia 22 å foreta 

utbygging av leiligheten slik den er vist på bildet i søknaden. Materialer på yttervegger og tak skal 

være lik eksisterende materialer. Utbyggingen skal godkjennes av Bodø kommune og utføres i tråd 

med gjeldende regelverk. Husleien justeres opp etter aktuell fordelingsnøkkel. Justeringen skal skje 

når utbygget taes i bruk og skal dekke borettslagets ansvar for generelt vedlikehold og bygningsdeler 

som tilfaller borettslaget, samt forsikring og kommunale avgifter. 

Vedtak: 15 stemmer for styrets forslag til vedtak. 1 stemme mot. 1 stemme blank. =17 stemmer 

 

Generalforsamling 7.mai 2002 

Til stede: 19 andelseier samt 1 fullmakt. Totalt 20 stemmer 

Sak 6: Beising av borettslaget 2002 

Saken ble diskutert litt fram og tilbake før generalforsamlingen fattet følgende vedtak: Borettslaget 

beholder samme farger som i dag. Det ble avgitt 11 stemmer for forslaget og 9 stemmer mot. Deretter 

ble det vedtatt at alle hjørnebord skal males hvite. Dette ble enstemmig vedtatt.  

Sak 7: Egenandel ved forsikringsskader som berører andelseiers vedlikeholdsansvar 

Vedtak: Generalforsamlingen ønsker at andelseier selv dekker egenandel ved innvendig 

forsikringsskade, og ber styret utrede en modell for dette.  

Enstemmig. 

 

Generalforsamling 21. mai 2003 

Til stede: 13 andelseier samt 1 fullmakt. Totalt 14 stemmer 

9 omsatt 2 framleie 

 

Generalforsamling 11. mai 2004 

Til stede: 10 andelseier samt 0 fullmakt. Totalt 10 stemmer 

Innkalling: 

Sak 7: Søknad om utbygging i Høglia 38.  



Søknad om å bygge ut Høglia 38 slik det er gjort i nr. 64-66 (kort søknad ligger vedlagt) 

Forslag til vedtak:  

Søknaden om å foreta utbygging av Høglia 38 tilsvarende utbyggingen i Høglia 64 og 66 godkjennes. 

Styret gis fullmakt til å vurdere søknaden ut fra tegninger og planer godkjent av aktuelle offentlige 

instanser. Det er en forutsetning at utbyggingen blir utført av godkjente håndverkere. 

Protokoll: 

Enstemmig vedtatt. 

 

Generalforsamling 23. mai 2005 

Til stede: 20 andelseier samt 2 fullmakt. Totalt 22 stemmer 

Protokoll: 

Sak 6: Informasjon om hva som gjøres foran Høglia 44-58. 

Det har blitt fylt på en god del masse foran Høglia 44-58 i vinter. Styret v/Arne Harald vil 

informere om hva som har vært gjort, samt hva som vil skje videre. 

Sak 7: Informasjon om drenering i Høglia 2005-2006  

Borettslaget har hatt en del vannskader som skyldes innsig av vann utenifra, og som følge av 

dette har vi hatt til dels svært store utgifter i etterkant av skadene. Styret vil derfor komme 

dette i forkant og drenere alle utsatte rekker (de på oversiden av veien). For enklete rekker 

(spesielt for 55-61) vil dette medføre bla at verandaer m.m. på baksiden må fjernes mens 

arbeidet pågår. Styret vil informere om gravearbeidet og de praktiske implikasjonene rundt 

arbeidet. 

Sak 6: Informasjon om hva som gjøres foran Høglia 44-58. 

Styret informerte om de tiltak som gjøres foran disse to rekkene. Området skal planeres og 

tilsåes etter hvert. Mye av området er kommunalt, og således kan ikke Høglia ”privatisere” 

området utover å så plen. Kart i fra kommunen viser at en del av leilighetene i etterkant av 

arbeidet skal kunne strekke hagegjerdene noe lengre enn i dag. Kommunen har satt som 

føring at man blir ferdig med planering i sommer, og plen vil bli sådd så snart massene har fått 

satt seg. Det kan bety at man sår først neste år pga sig i massene. 

Sak 7: Informasjon om drenering i Høglia 2005-2006 

Høglia borettslag sliter med innsig av vann utenifra som trekker inn i leilighetene. Vi har hatt to 

store vannskader som har bare i 2004 kostet borettslaget 300,000 kr. Problemet ligger i ikke 

tilstrekkelig drenering rundt husene, og i noen tilfeller finnes ikke drenering utover at rørene 

går ned i bakken uten videre passasje. Mye fukt blir derfor stående mot husveggene, og et par 

leiligheter haster det med å få tatt før problemene blir for store og vi får nye skader.  

Styret ser det som den mest prioriterte oppgaven å få drenert rekken på oversiden av veien 

helt opp mot nr 91 så snart som mulig. To rekker er allerede tatt: H49-H53 og H63-H69. Dette 

blir kostbare arbeider med en prislapp samlet på mer enn en halv million kr, og vi vil antakelig 

måtte gå over to år. 



I forbindelse med arbeidene vil entreprenør Pedersen & Hansen fortløpende måtte vurdere 

verandaer, boder og lignende på baksiden som må fjernes. Det som eventuelt taes ned av 

boder og verandaer skal settes opp igjen, slik at den enkelte andelseier eventuelt ikke får 

merarbeid utover eventuelt malingsarbeid. Som følge av en passasje som skal lages mellom 

H55 og H53, må bil i skogkant fjernes. 

 

Sak 8: Søknad om å flytt badromsvindu i Høglia 44 

Høglia 44 hadde søkt om å flytte baderomsvinduet i 2. etg et stykke til høyre. Dette er første søknad 

på å flytte et av standardvinduene, og skiller seg således prinsipielt i fra andre saker. Styret mener at 

det er en uheldig utvikling å endre på symmetrien som det her er søkt om, og vil ikke anbefale en slik 

fasadeendring. Styret vil heller jobbe med å beholde/tilbakeføre den symmetri og vindusstandard som 

har vært i borettslaget. 

Styret fremla sitt synspunkt før andelseier la frem sin sak. Generalforsamlingen stemte så på hvorvidt 

andelseier skulle kunne gjennomføre sine planer. Reglene tilsier at andelseier må ha med seg 2/3 

støtte i forsamlingen for å kunne gjennomføre planene. 

Styret foreslo følgende vedtak: Søknaden om å foreta en endring av fasaden i henhold til søknad 

godkjennes. Styret gis fullmakt til å vurdere søknaden ut fra tegninger og planer godkjent av aktuelle 

offentlige instanser. Det er en forutsetning at utbyggingen blir utført av godkjente håndverkere. 

Det ble avhold valg – andelseier fikk ikke medhold i sin søknad. 

Vedtak: Søknad om å foreta en endring av fasaden i henhold til søknad godkjennes ikke med 11 

stemmer mot, 9 stemmer for og 2 stemmer blankt. 

 

Generalforsamling 7. juni 2006 

Tilstede: 30 andelseiere og 8 fullmakter, til sammen 38 andelseiere. 

Styrets arbeid/aktuelle saker: 

- Rehabilitering av Høglia Borettslag 

- Drifts- og vedlikeholdsplan for Høglia borettslag 

- Standardheving av lekeplassene 

- Få en endelig avklaring på skadeårsaker i Høglia 53, som nå har 3 runde med samme 

vannskade på 4 år. Saken er kompliser, og man vil nå bruke den tid som er nødvendig for å få 

et endelig svar på om det er grunnvann som forårsaker skadene.  

- Utarbeide retningslinjer til vedtekter som klart definerer ansvar den enkelte har og det 

fellesskapet har ved endringer (tilbygg o.l.). Retningslinjene vil bla sette tydelige krav til hvem 

som kan utføre slike arbeid, og gi fellesskapet mulighet til å sikre fellesskapets interesser der 

beboerne ikke følger retningslinjene. 

- Utarbeide felles fasadestandarder for verandaer, gjerder, garasjer o.l. 

- Vårdugnad i mai – fokus lekeplassene med oppgradering av utstyr for 0-2 åringer på begge 

lekeplasser, sikre bord/benker, lys på lekeplass og strøm i Grillbua 

- Trafikksikkerhetstiltak (fartsdumper, Trygg Trafikk) 

- Gratis digital tv (Canal Digital) som standard i alle leilighetene i tillegg til internett tilgangen. 

Utvidelsen innebærer ingen kostnader for borettslaget eller den enkelte. Internett blir som før. 

 

4 Rehabilitering av Høglia borettslag 



A) Bakgrunn for planene 

Høglia borettslag ble bygget på begynnelsen av 80-tallet, og har således rukket å passere et 

20-års jubileum. Høglia ble bygget i en tid med stor byggeaktivitet, og det gikk raskt i 

svingene. Faktisk såpass raskt at enkelte endevegger ikke er skikkelig fastmontert, det 

mangler fullstendig drenering rundt husene, det mangler brannmurer mellom enkelte 

leiligheter på loft m.m. I tillegg så har tidens tann også gjort sitt. Vi har tak som tilsynelatende 

ser ok ut, men svært mange beboere har innertak som blir fuktige så snart det kommer 

nedbør. Vi har mange slitne vinduer, vi har rør i gulv på bad som alt for ofte går i stykker. Kort 

sagt, det begynner å ble en del slitasje, og styret ser at fortsatt fliking er dyrt og lite 

hensiktsmessig.  

Ser man det i ett litt historisk perspektiv, så burde det ha vært laget konkrete 

vedlikeholdsplaner for 10 år siden. Vi ser ikke at det ble gjort. Hvorfor vet vi ikke, men det vi 

vet, er at vedlikeholdsbudsjettene lå på vel 200,000 kr i året, og det ble for eksempel ikke satt 

av midler til maling og lignende som ville måtte komme. Styret under den forrige styreleder, 

Bente Bomstad, startet en snuoperasjon ved å gjøre et første og nødvendig grep: skaffe mer 

midler til vedlikehold og rehabilitering. Dette ble gjort gjennom en refinansiering av lånet 

borettslaget hadde. Dette har gjort det mulig å øke vedlikeholdsbudsjettet til 750,000 kr uten å 

måtte endre husleien.  

Det sittende styret arvet en liste på 20-30 slitne vinduer og 20 utslitte altandører som følge av 

at man tidligere ikke hadde råd til nødvendig vedlikehold. Det ble gjort en innsats her i 

2004/2005, hvor man fant det mest lønnsomt å skifte altandører og reparer vinduer så langt 

det lot seg gjøre. Vi så dette som nødvendig grep i påvente av rehabilitering, fordi vi hadde et 

langt større problem: mangel på drenering. Borettslaget har hatt flere fuktskader i mur på 

leiligheter plassert på oversiden av veien pga manglende drenering rundt husene. Styret fant 

det derfor hensiktsmessig å få et grep om dette før man kunne gå videre med selve 

rehabilitering. Det har også vært viktig å få et grep om andre typer fuktskader, ved bla montere 

vannstopper med følerledning og trau under oppvaskemaskin. Et siste trinn for å minske faren 

for fuktskader gjenstår: få løftet rør som ligger i gulv på bad opp fra gulvet. Dette er 

innarbeidet i de alternativene som i dag foreslås gjennomført.  

Det sittende styret har hatt som mål å komme til generalforsamlingen 2006 med konkrete 

planer for hel eller delvis rehabilitering av Høglia borettslag. Til hvert av disse alternativene 

følger det en vedlikeholdsplan med dertil kostnadsramme for både rehabilitering og 

vedlikehold de kommende år. Styret mener således å kunne fremlegge til generalforsamlingen 

konkrete planer som gir et mest mulig realistisk bilde fremover for husleie og markedsverdi. 

Wiggo Engan Takst- og ingeniørtjenester. Styret vil takke de involverte for helt nødvendig 

hjelp for å få dette i boks. 

B) Rehabiliteringsbehov i Høglia borettslag (ved Wiggo Engan Takst og ingeniørtjenester) 

I: Borettslagets tilstand i dag 

Høglia Borettslag har pr dags dato et akkumulert vedlikeholdsbehov. Borettslaget ble oppført 

under byggeboomen på 80-tallet, og har ført med seg en rekke bygningsmessige svakheter 

fra starten på grunn av mangler i utførelsen. Det mangler drenering og fuktsikring av 

underetasjeplan. Undertak er perforert ved gjennomføringer, og tekket er noe slitt med 

rustutslag, og mangler ved innfestninger. Vannrør er støpt ned i gulv. Utvendig kledning er 

mye slitt, spesielt sør og vestvegger. Disse forholdene har forårsaket, og vil med stor 

sannsynlighet forårsake store vedlikeholdsutgifter i fremtiden, spesielt i form av vannskader. 

En annen virkning er økte forsikringsutgifter på grunn av skadene i borettslaget. Brannskiller 

på kaldtloft flere steder er ikke i tråd med bestemmelsene i brannforskriftene. 



II) Alternativene 

Vi har skissert fire alternativer for renovering og vedlikehold. 

Alternativ A:  

2006: Legging av ny drenering, utskifting av tak og utvendig kledning på vegger med vinduer 

og dører, samt å legge vannrør åpent slik at man kan oppdage lekkasjer før de forårsaker 

vannskader. Derpå følger løpende vedlikehold. 

Alternativ B: 

2006: Legging av ny drenering og taktekke med forenklet undertak, samt utskifting av utvendig 

kledning på vegger mot sør og vest med vinduer og dører. I tillegg omlegging av vannrør. 

2020: Utskifting av bordkledning på resterende vegger, med vinduer og dører. For øvrig 

utføres løpende vedlikehold. 

Alternativ C: 

2006: Legging av ny drenering, utskrifting av tak med forenklet undertak, samt omlegging av 

vannrør. 

2015: Utskifting av vegger mot sør og vest med vinduer og dører. 

2020: Utskifting av øvrige vegger med vinduer og dører. For øvrig utføres løpende 

vedlikehold. 

Alternativ D 

2006: Legging av ny drenering og omlegging av vannrør. 

2015: Utskifting av tak og vegger med vinduer og dører. For øvrig utføres løpende 

vedlikehold. 

III) Tilbud på rehabilitering 

Tilbudskonkurranse er arrangert, og vi har fått inn tilbud fra to tilbydere. De innhentede 

tilbudene kan leses av understående diagram: 

  

Til å utarbeide en tilstandsrapport av borettsladet, har styret benyttet Gjerdrum Bygg AS, som 

kjenner borettslaget godt. Til å kvalitetssikre tilstandsrapporten, utarbeide konkrete 

rehabiliteringsalternativ og gjennomføre en tilbudskonkurranse, har borettslaget benyttet 

Wiggo Engan Takst- og ingeniørtjenester (Bodø). Tilbudskonkurransen ble gjennomført mai 

2006, og i alt lokale 6 byggmestre ble invitert til å delta. 

Til å vurdere de økonomiske konsekvensene av de forskjellige alternativene, så har vi fått 

hjelp fra Sparebank1 Nord-Norge ved Mariann Bakken og Tom Moen til å se på måter å 

finansiere dette på. Finn Jensen (BBL) har hjulpet oss med å ”oversette” dette i 

husleieendringer etter type bolig. Markedseffekter av en rehabilitering har blitt vurdert av … 

Vedtak: Generalforsamlingen forkastet Styrets forslag, med 31 stemmer på alternativ Nei. 

 

Generalforsamling 14. juni 2007 

Tilstede 19 andelseiere og 1 fullmakt 

Alle søknader om bygging av veranda, takoverbygg  inngangsparti, uteboder. Er innvilget.  



Styreportal: Nytt pc-verktøy for styrearbeid tas i bruk i løpet av året. Dette inneholder 

fakturahåndtering, vedlikeholdskonto, forsikring, vedlikeholdsplan. 

 

Generalforsamling 24. juni 2008 

Tilstede 13 andelseiere og 2 fullmakter 

Sak 6: Søknad fra andelseiere/beboere om fargeendring på husrekke. 

Styret la fram følgende forslag til vedtak i saken om fargeendring på husrekke: Generalforsamlingen 

gir styret anledning til i hvert tilfelle vurdere fargeendringer. Kriteriene bør være:  

- Tiltaket må søkes skriftlig til styret for hvert enkelt husrekke. 

- Hele husrekken er enige om tiltaket. 

- Maling av huset må være tilrådelig, det bør innhentes fagkompetanse for å avdekke et behov. 

- Tiltaket skal ikke medføre vesentlig merkostnad utover vanlig vedlikehold. 

- Styret må sette en reell tidsfrist på ferdigstilling av tiltak. 

Det ble avhold avstemming om styret kan ha fullmakt til å avgjøre fargeendring på husrekkene.  

Vedtak: Enstemmig ja i til forslaget, 15 stemmer i alt. 

 

Generalforsamling 15. juni 2009 

Tilstede var 19 andelseiere, samt 3 med fullmakt, til sammen 22 stemmeberettigede. 

Innspill til styret, som styret tar med videre: Bedre informasjonsflyt -> Elektronisk 

kommunikasjon via hjemmeside/Facebook. 

Opprusting gang/sykkelvei 

Sikring av område mellom H 58 og 60 

 

Ekstraordinær generalforsamling 10. mars 2011 

Antall andelseiere og fullmakter: 16 stk 

2. Høglia 80/82 (branntomt). 

- Bodø kommune som er eier av denne tomta har nå lagt den ut for salg på det åpne markedet. Hva 

ønsker andelseierne at borettslaget skal gjøre? 

Vedtak: Høglia borettslag skal ikke foreta seg noe overfor selger for å påvirke eller kjøpe tomta. 

 

Generalforsamling 5. mai 2010 

 

Generalforsamling 04. mai 2011 

Tilstede 15 



 

Generalforsamling 3. mai 2012 

Tilstede 17 

4. Innkommet sak vedrørende ny renovasjonsløsning. 

Øyvind Pedersen redegjorde fra styret for de tanker styret har gjort ifm ny renovasjonsløsning og 

gjenfylling av dalen mellom 58 og 60. 

Vedtak: ”GF gir styret fullmakt til å utarbeide et forslag for avfallssortering i Høglia borettslag gjennom 

en undergrunnsløsning. Forslaget skal inneholde prisoverslag for etablering og drift av et slikt anlegg, 

samt foreslå mulig lokaliseringsplass.” 

 

Generalforsamling 2013 

Tilstede:  27 andelseiere og 3 fullmakter, til sammen 30 stemmeberettigede. 

Innkalling 

Sak 7: Innmeldt sak 

Trafikkforhold og parkering i Høglia, innmeldt sak fra Høglia 57. 

Trafikkforholdene i Høglia er til tider uoversiktelig spesielt for barn, og det er derfor behov for å 

fokusere på økt trafikksikkerhet: Dette gjelder overholdelse av fartsgrenser og parkering på 

oppmerkede plasser for beboere og besøkende. 

Jeg ber generalforsamlingen drøfte trafikk- og parkeringsforhold i Høglia, og på denne bakgrunn be 

styret om å gjennomføre følgende: 

- Jobbe med holdningsskapende arbeid for økt trafikksikkerhet i Høglia 

- Informere beboerne og gjester om tilgjengelige parkeringsplasser for på denne måten å 

unngå parkering i gata. 

- Frigjøre gjesteparkeringsplasser for vinterlagrede båter, tilhengere og annet utstyr slik at 

det igjen blir god tilgang på parkering for gjester i Høglia. 

- Gjennomgå tilgjengelige parkeringsplasser for beboerne og merke opp parkeringsplasser 

der det er behov for det. 

- Vurdere ladestasjon for el-bil. 

Styrets kommentar: 

Vi startet allerede i fjor høst en større kartlegging av parkeringsplasser i Høglia. Målet er å få en 

oversikt over hvor hver enkelt leilighet har sin parkeringsplass, samt få en oversikt over det som skal 

være tilgjengelig gjesteplasser. Arbeidet vil bli ferdigstilt over sommeren. Styret synes hele saken 

inneholder gode innspill for videre arbeid. 

Forslag til vedtak: Generalforsamlingen ber styret jobbe med disse sakene i løpet av neste periode. 

Protokoll: 

Innmeldt sak: Trafikkforhold og parkering i Høglia 

Trafikkforhold og parkering i Høglia, innmeldt sak fra Høglia 57 der følgende forslag konkretiseres. 



- Jobbe med holdningsskapende arbeid for økt trafikksikkerhet i Høglia 

- Informere beboerne og gjester om tilgjengelige parkeringsplasser for på denne måten å 

unngå parkering i gata. 

- Frigjøre gjesteparkeringsplasser for vinterlagrede båter, tilhengere og annet utstyr slik at 

det igjen blir god tilgang på parkering for gjester i Høglia. 

- Gjennomgå tilgjengelige parkeringsplasser for beboerne og merke opp parkeringsplasser 

der det er behov for det. 

- Vurdere ladestasjon for el-bil. 

Vedtak: Generalforsamlingen ber styret jobbe med disse sakene i løpet av neste periode. 

 

Generalforsamling 22. mai 2014 

Innkalling: 

Sak 8: Parkering i Høglia 

Vi viser til innmeldt sak til generalforsamlingen 2013 om trafikkforhold og parkering i Høglia. Styret fikk 

i oppdrag fra generalforsamlingen å gjennomgå parkeringsforholdene i Høglia.  Vi har i perioden 

jobbet mye med å avklare parkeringsforholdene i Høglia borettslag, informert beboerne samt jobbet 

mye med Bodø Kommune. I tillegg vil det i løpet av mai bli gjort utbedringer på eksisterende 

parkeringsplasser. 

Vi startet allerede i fjor høst en større kartlegging av parkeringsplasser i Høglia. Målet var å få en 

oversikt over hvor hver enkelt leilighet har sin parkeringsplass, samt få en oversikt over det som skal 

være tilgjengelige gjesteplasser. 

Bakgrunn 

Nye beboere som flytter inn i borettslaget vet ikke hvor deres plass er og enkelte vil ikke være 

avhengige av å gjøre om egen hage for å få biloppstillingsplass. Det er mangel på parkeringsplasser 

som følge av at beboerne har større og flere bilder, og at vi parkerer 2 bilder på det som er beregnet 

for 3 biler. I tillegg har enkelte parkeringsplasser forsvunnet på grunn av utbygginger. Det er en større 

biltetthet enn det som det var planlagt for da reguleringsplanen ble utarbeidet i 1981. I tillegg stemmer 

ikke reguleringsplanen og faktisk utbygd område overens. Enkelte plasser i borettslaget brukes/er det 

tilrettelagt for parkering på områder som er regulert til friområde både på borettslagets egen tomt og 

på kommunal tomt. Bruken blir da både i strid med planbestemmelse og vil være en ureglementert 

privatisering av et kommunalt fellesområde i de tilfeller hvor vi berører kommunal grunn. 

I dette arbeidet har vi kommet frem til noen prinsipper: 

- Alle i borettslaget skal ha en fast biloppstillingsplass. 

- Det skal ikke være nødvendig å bruke egen hage.  

- Vi skal kun tildele parkeringsplasser på Høglia Borettslag sin tomt – i en 

overgangsperiode må man også bruke kommunale parkeringsplasser/tomt (Bl.a. 

parkeringen foran nedre lekeplass og nedenfor øvre lekeplass). 

- Kommunale parkeringsplasser skal brukes til gjesteparkering. 

- Det skal etterstrebes at endeleiligheter får parkering nærmest egen husvegg. 

- Enkelte vil likevel benytte egen ”hage” fremfor inngangspartiet til parkering. Disse 

beboerne vil likevel ha disposisjonsrett over sin tildelte biloppstillingsplass. Dersom disse 

plassene skal benyttes av andre, må det avklares med de som har disposisjonsrett. 

- De som har mer enn en bil må parkere to i lengden eller benytte gjesteparkering. 

- Gjesteplasser kan benyttes av alle. 



- Beregning av plasser: tidligere ble det lagt til grunn en standard på  2,5 * 5 meter – Vi 

legger opp til 3 * 6 meter – med 3,5 meter som bredde hvis parkeringsplassen grenser til 

en husvegg. Dette gjøres fordi praksis viser at man ønsker mer plass når man parkerer 

hjemme enn i f.eks. et parkeringshus. 

I tillegg er det en utfordring med brøyting som gjør at man ikke får utnyttet plassen helt ut 

til vegg. Stiger, vannslanger etc ”stjeler” plass. 

Styret har utarbeidet et forslag for hvordan parkering i Høglia kan foregå i en overgangsperiode frem til 

en dispensasjon/ mindre reguleringsendring for området er godkjent av kommunen (se Høgliaposten 

for desember 2013). For noen vil det bli mindre endringer. 

Når vi har fått på plass en midlertidig parkeringsløsning, går vi inn i arbeidet med å lage en varig 

fremtidsrettet parkeringsløsning for borettslaget. Her vil vi gjennom en dialog med kommunene lage en 

dispensasjonssøknad/ mindre endring av reguleringsplan som skal: 

- Få plankart og terreng til stemme overens. 

- Ha en målsetting om at hver andel skal disponere to biloppstillingsplasser. 

- Ta høyde for at en av biloppstillingsplassene skal kunne omgjøres til garasje når/om dette 

blir et fremtidig ønske fra andelseierne. 

- Ivareta innspillet som er kommet fra generalforsamlingen om å bedre trafikksikkerheten i 

borettslaget. 

Forslag til vedtak: ”Generalforsamlingen ber styret jobbe videre med denne saken i løpet av neste 

periode og få gjennomført de nødvendige tiltak for å få på plass en dispensasjon/ mindre 

reguleringsendring med Bodø Kommune.” 

Protokoll: 

Tilstede 34 andelseiere og 2 fullmakter, til sammen 36 stemmeberettigede. 

Saken bygger på generalforsamlingens vedtak fra 2013 som ba styret jobbe med trafikksikkerhet og 

parkering i Høglia. Styret viste med støtte i en PowerPoint presentasjon til forskjellige problemstillinger 

som har dukket opp i arbeidet, og at dette har reguleringsplantekniske utfordringer, avgrensninger opp 

mot hvordan styret skal prioritere sin tid, økonomiske betraktninger i sakbehandlingsprosess, 

økonomisk handlerom til å utnytte vedtak og pratiske løsninger for den enkelte andelseier.  

Vedtak: Generalforsamlingen ber styret jobbe videre med denne saken i løpet av neste periode og få 

gjennomført de nødvendige tiltak for å få på plass en dispensasjon/mindre reguleringsplanendring 

med Bodø Kommune. Det skal bestrebes å legge til rette for inntil 2 parkeringsplasser pr enhet. 

 

Generalforsamlingen 16. juni 2015 

Innkalling: 

SAK 8 KOSTNADER I FORBINDELSE MED TILBYGG  

Høglia Borettslag ble stiftet 04.11.1982 og startet ordinær drift 1.7. 1986.   Hjemmelsgrunn for 

oppretting av Hbrl er reguleringsplanen vedtatt 30.5. 1980, som ble endret 26.01.1982 fra 

gruppebebyggelse til å være tilpasset et borettslag (med tillegg av 3 bygninger tilhørende daværende 

Bodø Kommunale Bolig Stiftelse). Gjennom plan/byggeprosess ble endelig sluttstatus at Bodø 

kommune etablerte to bygninger (i stedet for planlagt tre) i ankomsten til Hbrl og at de kjøpte ut to 

bygninger av det tiltenkte borettslagsprosjektet med hhv fire 2‐roms og to 3‐roms leiligheter. 

Borettslaget består derved av 4 2‐roms, 29 3‐roms og 14 4‐roms leiligheter, totalt 68 enheter. 

Takstmann Ørjan Li skrev i brev av 10.5.2009 ad ny beboelsesplan: «Høglia borettslag var fra 

opprinnelsen av, tiltenkt som gjennomgangsboliger. Når familien fikk flere barn og bedre råd, var 



tanken at de skulle flytte ut til eneboliger ol…..». Gjennomsnittlig botid i laget pr juni 2015 er 9,75 år 

(regnet fra andelseiers overtakelsestidspunkt), hvis vi ser bort fra kommunens tre andeler som ble 

kjøpt sommeren 1989 er gjennomsnittlig botid 8,6 år. I tillegg kommer flere andelseiere som har bodd i 

borettslaget i opptil tre omganger. Gjennomsnittlig botid uten kommunen er stabil uten kommunen og 

øker hvis vi tar med kommunen fra september og frem til i dag. Vi har hatt 8 ny innflyttinger siden 

forrige Generalforsamling og har 10 i Hbrl med under 2 års ansiennitet. Andelseieren med lengst botid 

er godt i gang med sitt 28. år.  

Høglia borettslag har tradisjonelt hatt et liberalt syn på tilbygg av boareal, boder, verandaer, plattinger 

og andre bygnings‐ og tomteforbedringstiltak utført av andelseierne. Dette har høynet bokvaliteten og 

attraktiviteten til borettslaget og ført til fornøyde andelseiere som blir boende lengre.    

I borettslagets 32 år lange historie har tillatelsene til slike tiltak og fraværet av tillatelse til ymse tiltak 

(som den enkelte andelseier isolert sett føler blir til en forbedring) blitt håndtert og praktisert på mange 

forskjellige måter. Det gjelder i Høglia, som andre plasser, at det er enklere å få tilgivelse enn tillatelse 

og de som ønsker å gjøre ting formelt riktig blir «straffet» med lang saksbehandlingstid og 

byråkratiske, administrative pålegg.  

Generelt virker det slik på styret at Generalforsamlingen og/eller styret har praktisert sakene slik at:   

- Det skal søkes til Bodø kommune (uten at dette nødvendigvis har blitt fulgt opp overfor 

andelseiere som ikke søker)   

- Andelseiere dekker alle kostnader med tiltaket  

- Materialvalg skal være det samme som i eksisterende bygningsmasse  

- Tilbygg som skal brukes som beboelsesrom (integrert del av boligen) skal utføres av 

person/foretak med fagkompetanse (fagbrev)  

- Vedlikehold av frittstående boder, plattinger, verandaer, gjerder, inngangsparti fra vei til 

bolig, hageflekk mellom hus og tomtegrense, forstøtningsmurer o.l. skal vedlikeholdes av 

andelseier og på andelseiers bekostning  

1. juli skjer det en forenkling av reglene for byggesaksbehandling og styret har fått signaler på at flere 

ønsker å gjøre tiltak for å få en bedre bosituasjon gjennom tiltak som å sette opp frittstående boder.  

Styret har vært i dialog med forretningsfører om hvordan vi bør forholde oss til fremtidige tilbygg med 

tanke på forvaltningen av Høglia borettslag.  

Forretningsfører har satt opp følgene forslag med tanke på fremtidige tilbygg:  

«Når en andelseier etter godkjent søknad foretar utbygging av beboelsesrom eller bod/uthus for egen 

regning, skal andelseier belastes for andel av borettslagets driftskostnader beregnet ut fra areal på 

nybygg. Eier av frittstående bod/uthus skal dekke andel av borettslagets kostnader til forsikring og 

eventuell eiendomsskatt. Eier av utbygg til beboelsesrom skal dekke borettslagets andel av 

drift/vedlikehold, forsikring, kommunale avgifter og eiendomsskatt. Indeksregulering av tilleggsytelser 

for påbygg/nybygg skal skje med samme endring som innkreving til drift/vedlikehold etter 

husleiebrøk.»    

Styret jobber sammen med forretningsfører og BBL prosjekt med å utarbeide et beregningsgrunnlag pr 

M2 tilbygd areal med sikte på å ettersende dette sammen med utbyggingssaken til H 40/42, 

subsidiært blir denne beregningen presentert på Generalforsamlingen.  

Forslag til vedtak: «Når en andelseier etter godkjent søknad foretar utbygging av beboelsesrom eller 

bod/uthus for egen regning, skal andelseier belastes for andel av borettslagets driftskostnader 

beregnet ut fra areal på nybygg. Eier av frittstående bod/uthus skal dekke andel av borettslagets 

kostnader til forsikring og eventuell eiendomsskatt. Eier av utbygg til beboelsesrom skal dekke 

borettslagets andel av drift/vedlikehold, forsikring, kommunale avgifter og eiendomsskatt. 



Indeksregulering av tilleggsytelser for påbygg/nybygg skal skje med samme endring som innkreving til 

drift/vedlikehold etter husleiebrøk.»    

Driftskostnader pr juni 2015:  

Kostnader pr m² areal til beboelse   kr xx  

Kostnader pr m² areal til bod   kr xx 

Beregning av vedlikeholdskostnader tilbygg:  

Som et utgangspunkt for diskusjonen rundt hvilke kostnader som skulle inn i beregningsgrunnlaget, 

satte vår forretningsfører opp en oversikt over kostnader til HBRL fordelt på m² slik HBRL fremstod i 

1986 (5852 m²)– og som er siste oppdaterte tall BBL sitter på. Se tabell:  

Kostnader 2014 Høglia Borettslag    

  Kostnader pr. 

m2 pr. år 

Beboelsesrom 

dekker 

Bodareal 

dekker 

Personalkostnader 10881 1,86   

Styrehonorar 95000 16,23   

Medlemskontigent 

BBL 

26060 4,45   

Medlemskontigent 

NBBL 

4759 0,81   

Revisjonshonorar 8294 1,42   

Andre honorarer 75313 12,87   

Forretningsførsel 124134 21,21   

Forretningsførsel 

tilleggstjenester 

36998 6,32   

Løpende kontrakter 56750 9,70   

Drift/vedlikehold 736417 125,84 x  

Kabel-TV/Internett 236034 40,33   

Forsikring 307272 52,51 x x 

Renovasjon 215855 36,89   

Kommunale avgifter 399106 68,20 x  

Eiendomsskatt 193303 33,03 x X 

Teknisk utstyr 2742 0,47   

Andre driftsutgifter 21380 3,65   

     

Sum pr år 2550298 Kr  

435,80 

Kr  

279,58 

Kr 

85,54 

 

Vi har deretter gått inn i hva som ligger innbakt i regnskapstallene på relevante poster, for å se på 

hvordan eksempelvis eiendomsskatten beregnes og faktureres HBRL og hva en endring i 1 m² vil ha å 

si for denne.  

Vi har videre diskutert hvilke poster som skal inn i beregningsgrunnlaget der det eksempelvis kan 

argumenteres for at kostnadene til «forretningsførsel tilleggstjenester» skal medtas, da vi faktureres 

ekstra for hver ekstra linje vi innfører i regnskapet utover en fastsatt standardpakke, mens kostnadene 

til «Kabeltv/internett» er eksempler på kostnader som ikke har noen sammenheng med eventuelle 

tilbygg.  

Den posten som har vært diskutert mest og som er vanskeligst å beregne er hva en m² vil koste HBRL 

i fremtidige vedlikeholdskostnader. Her er det to modeller som har blitt vurdert:  



- Beregning av kostnader basert på HBRLs faktiske vedlikeholdskostnader.  

- Beregning av kostnader basert avsetning nybygg for fremtidig vedlikehold.  

Gitt den turbulente vedlikeholds situasjonen det siste tiåret, er det vanskelig å legge et enkelt 

regnskapsår eller et gjennomsnitt over flere år til grunn for hva 1 m² etter dagens standard vil medføre 

av ekstra vedlikeholdskostnader for HBRL.    

For utbygg som i H 68/70 eller H 64/66 kan det argumenteres med at vedlikeholdskostnadene for 

veggflatene vil bli redusert, da de må forutsettes bygd etter moderne krav til byggeskikk og vil 

redusere behovet for etterisolering eller bytte av kledning, mens utgifter til maling bare blir marginalt 

større (I H 68/70 gir 34 m² tilbygg per boenhet bare 12,5 m² større veggflate, inklusive 1 vindu, som 

skal vedlikeholdes av HBRL). Tilbygd takareal må forutsettes vedlikeholdsfritt i en periode på minst 30 

år (Decra takplater har en forventet levetid på 50 år og produktgaranti på 30 år), hvorpå det vil være 

aktuelt med bytting av hele tak.    

I forbindelse med tilbudsinnhenting i 2014 ligger kostnaden for bytte av takdekke til Decra eller 

tilsvarende, eksklusiv undertak, på ca 2000 kr pr m² bygningsmasse komplett med snøfangere, 

pipehatter, takrenner etc.   

Fremtidige vedlikeholds og renovasjons avsetninger foreslås derfor satt til en nåverdi på 2500 kr i 

et 30 år perspektiv. Beløpet justeres i tråd med økning i fellesutgiftene og det årlige beløp som må 

spares blir da 56 kr pr m²  

Eiendomsskatt utgjør 3,9 promille av 11000 kr = 42,90 kr pr m² boareal og 2200 kr = 8,58 kr pr m² for 

carport/garasje/frittstående bod areal  

Kommunale avgifter utgjør kr 32,43 pr m² boareal  

Forsikring utgjør kr 46,44 kr pr m²  

For eiendomsskatt, kommunale avgifter og forsikring er det lagt til grunn Bodø kommunes oversikts 

som tilsier at HBRL består av 6616 m² boareal.  

Samlet utgjør dette en avsetning pr m² tilbygg:  

Boareal: 177,77 kr pr m² pr år.  

Garasje/Carport/Frittstående bod: 55,02 kr pr m² pr år.  

Styret foreslår derfor en vedlikeholds‐ og renovasjonsavsetning pr m² på:  

180 kr/år = 15 kr/mnd for tilbygg til boareal  

60 kr/år = 5 kr/mnd for carport, frittstående bod  

Forslag til vedtak: «Når en andelseier etter godkjent søknad foretar utbygging av beboelsesrom eller 

bod/uthus for egen regning, skal andelseier belastes for andel av borettslagets driftskostnader 

beregnet ut fra areal på nybygg. Eier av frittstående bod/uthus skal dekke andel av borettslagets 

kostnader til forsikring og eventuell eiendomsskatt. Eier av utbygg til beboelsesrom skal dekke 

borettslagets andel av drift/vedlikehold, forsikring, kommunale avgifter og eiendomsskatt. 

Indeksregulering av tilleggsytelser for påbygg/nybygg skal skje med samme endring som innkreving til 

drift/vedlikehold etter husleiebrøk    

Driftskostnader pr juni 2015:  

Kostnader pr m² areal til beboelse   kr 180 pr år /15 kr pr måned  

Kostnader pr m² areal til bod   kr   60 pr år / 5 kr pr måned.» 



Protokoll: 

Tilstede 25 andelseiere og 3 fullmakter 

Sak 8 Kostnader i forbindelse med tilbygg. 

Kostnadsberegning fra innkallingen: 

Fremtidige vedlikeholds og renovasjons avsetninger foreslås derfor satt til en nåverdi på 2500 kr i 

et 30 år perspektiv. Beløpet justeres i tråd med økning i fellesutgiftene og det årlige beløp som må 

spares blir da 56 kr pr m²  

Eiendomsskatt utgjør 3,9 promille av 11000 kr = 42,90 kr pr m² boareal og 2200 kr = 8,58 kr pr m² for 

carport/garasje/frittstående bod areal  

Kommunale avgifter utgjør kr 32,43 pr m² boareal  

Forsikring utgjør kr 46,44 kr pr m²  

For eiendomsskatt, kommunale avgifter og forsikring er det lagt til grunn Bodø kommunes oversikts 

som tilsier at HBRL består av 6616 m² boareal.  

Samlet utgjør dette en avsetning pr m² tilbygg:  

Boareal: 177,77 kr pr m² pr år.  

Garasje/Carport/Frittstående bod: 55,02 kr pr m² pr år.  

Det innkom forslag fra Generalforsamlingen om at posten: Fremtidige vedlikeholds- og 

renovasjonsavsetninger økes med KPI, mens eiendomsskatt, kommunale avgifter og forsikringer 

reguleres i henhold til faktisk kostnad. 

Forslag til vedtak: «Når en andelseier etter godkjent søknad foretar utbygging av beboelsesrom eller 

bod/uthus for egen regning, skal andelseier belastes for andel av borettslagets driftskostnader 

beregnet ut fra areal på nybygg. Eier av frittstående bod/uthus skal dekke andel av borettslagets 

kostnader til forsikring og eventuell eiendomsskatt. Eier av utbygg til beboelsesrom skal dekke 

borettslagets andel av drift/vedlikehold, forsikring, kommunale avgifter og eiendomsskatt. 

Indeksregulering av tilleggsytelser for påbygg/nybygg skal skje med samme endring som innkreving til 

drift/vedlikehold etter husleiebrøk    

Driftskostnader pr juni 2015:  

Kostnader pr m² areal til beboelse   kr 180 pr år /15 kr pr måned  

Kostnader pr m² areal til bod   kr   60 pr år / 5 kr pr måned.» 

Vedtatt. 

Sak 9 Sak fra H40 og H42: Søknad om tilbygg (Eventuelt sette inn bilder fra innkallingen dokument 

datert 3/12-15 i styreportal) 

Forslag til vedtak: 

”Generalforsamlingen i Høglia borettslag godkjenner søknad om tilbygg fra andelseiere i Høglia 40 og 

Høglia 42 basert på tegninger datert 2. juni 2015. 

Følgende forutsetninger gjøres:  



Tilbygget skal prosjekteres og oppføres av firma med dokumentert fagkompetanse i henhold til Bodø 

kommunes retningslinjer. Tilbygget skal oppføres uten kostnader for Høglia borettslag. Tilbygget skal 

sluttbehandles med grunning og to strøk maling av kvalitet Drygolin Ultimat eller tilsvarende. Tilbygget 

skal skje etter gjeldende TEK (TEK 10). Andelseierne godtar retningslinjer for fremtidige kostnader 

som fastsatt i SAK 8/2015”. 

Vedtatt. 

 


