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Generalforsamling 2017 
 
Den 8. juni 2017 ble det avholdt ordinær 
generalforsamling for Akebakkeskogen 
borettslag på Grefsenkollen.  
 
Styret 2017-2018:  
Gina Kristiansen 
Sidsel Vatne  
Ronald Kløverød 
Linn Furuvald Næss 
Peter Ehrstedt 
Varamedlemmer: 
Karl-Inge Eidsvik 
Einar Saltnes 
Hanne Haugvaldstad 
Line Hagen  
 
Miljøutvalget 2017-2018: 
Aleksander Holten 
Jan Sindre Selven 
Hege Kristin Ulven 
Espen Melbye 
Varamedlemmer:  
Per Øyvind Stene  
Hilde Johansen 
 
Protokoll fra generalforsamlingen følger vedlagt. 
 
 

Stell av felles beplantning 
Det er enkelte bringebærbusker og annen 
beplantning i borettslaget, som skjøttes av beboerne. 
Styret setter pris på engasjementet rundt dette, og 
oppfordrer til å fortsette med dette. Vi oppfordrer 
også alle beboere til å være oppmerksomme på 
beplantning man har utenfor seg, slik at vi får åpne 
og hyggelige passasjer. Ta gjerne kontakt med styret 
om det er spørsmål til dette.  
 
 

Garasje- og parkeringsplasser 
Styret anmoder alle beboere om å benytte sine 
tildelte garasjeplasser og parkeringsplasser, da det 
fort blir mange biler og svært trangt i Akebakken.  
 
 

Kjøkkenvifte og ventilasjon 
Styret minner om at ventilasjonsviftene alltid skal 
være tilkoblet og i funksjon. Ta kontakt med styret 
dersom det er spørsmål til dette.  
 

 
Endringer i boligen 
Styret minner om at alle bygningsmessige endringer 
skal meldes til styret før utføring. Små eller store, er 
du i tvil om det skal meldes, så ta kontakt med oss i 
forkant.  
 
 

Private utlegg 
Dersom du som beboer av eget initiativ foretar 
utbedringer, beplanting, reparasjoner el. som 
medfører kostnader du senere ønsker dekket av 
borettslaget, ber vi om at dette blir avtalt særskilt 
med styret før kostnadene påløper.  
 

Endrede nabovarslingsrutiner 
I tråd med vedtak fra generalforsamlingen 8. juni, 
har styret utformet nye nabovarsler og ny rutine for 
dette. Du finner skjemaer og mer info på 
hjemmesiden under fanen 'Vedlikehold' - 
'Utbygging'.  
 
 

Etablering av ladepunkt for elbil og 
ladbar hybrid 
Styret jobber med å kartlegge hvordan borettslaget 
kan tilrettelegge for lading av elbiler og ladbare 
hybridbiler. Det er enkelte steder hvor beboerne i 
dag kan lade, etter å samkjøre med parkeringsnaboer. 
Det er likevel mange som ikke har denne 
muligheten, og styret opplever stadig henvendelser 
fra både eksisterende og nye beboere i forhold til 
dette.  
 
Styret vil i løpet av kort tid sende ut en 
brukerundersøkelse til alle beboere, hvor hensikten 
er å kartlegge hvor behovet er, hvor stort behovet er 
og hvor stor vilje det er til å få gjennomført dette. Vi 
ber om at så mange som mulig svarer på 
brukerundersøkelsen, slik at vi får et så godt 
beslutningsgrunnlag som mulig.  
 
 
Følg med på hjemmesiden for oppdateringer og 
annen nyttig info! 

 

Hilsen Styret 
akebakkeskogen@gmail.com 

http://www.akebakkeskogen.no/

