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Protokoll fra ekstraordinært årsmøte i Hoffsparken Boligsameie  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Møtedato: 10. januar 2019 

Møtetidspunkt: 17:30 

Møtested: OBOS sine lokaler på Hammersborg Torg 1 

Til stede: 8 seksjonseiere, 13 representert ved fullmakt, totalt 21 stemmeberettigede. 

Møtet ble åpnet av styreleder Jørgen Bugge 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1 Konstituering 

A  Valg av møteleder 

Som møteleder ble Jørgen Bugge foreslått. 

Vedtak: Godkjent. 

 

B Godkjenning av de stemmeberettigede  

Det ble foreslått å anse de innleverte registreringsblankettene og eventuelt fullmakter som bevis 

for at vedkommende eier er til stede. 

Vedtak: Godkjent. 

 

C Valg av en til å føre protokoll og minst en seksjonseier som protokollvitne 

Til å føre protokoll ble Jørgen Bugge foreslått, og som protokollvitne ble Christina Agnæss 

foreslått. 

Vedtak: Godkjent. 

 

D Godkjenning av møteinnkallingen 

Det ble foreslått å godkjenne den måten årsmøtet var innkalt på, og erklære møtet for lovlig 

satt. 

Vedtak: Godkjent. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 Forslag 

 

Etablering av felles infrastruktur for lading av el- og hybridbiler 

 

A. Styrets forslag til vedtak:  

Styret skal etablere en felles infrastruktur for lading av el- og hybridbiler, med automatisk 

lastbalansering, for å sikre at fremtidig etablering av nye ladestasjoner ikke sprenger 

kapasiteten til sameiets el-anlegg. 

Infrastrukturen vil kun dekke nødvendig basis for å kunne etablere flere ladestasjoner på 

respektive p-plasser. Investeringen til selve ladestasjonene skal dekkes av respektive 

seksjonseiere etter hvert som slike ladestasjoner ønskes etablert. 

Etableringen er kostnadsberegnet til ca 7.400 kr per p-plass. For våre 75 p-plasser vil dette 

utgjøre ca 555.000 kr. 
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Etableringen skal finansieres ved støtte fra Oslo Kommune på inntil 111.000 kr. Det resterende, 

som antas å utgjøre ca. 444.000 kr. finansieres med et banklån som skal nedbetales over 10 år. 

Betjeningen av dette lånet vil ha en kostnad på ca 61 kr per måned per p-plass over 10 år, gitt 

dagens rentenivå. 

Dette lånet skal betjenes ved at eiere av p-plasser få en økning i sin månedlige garasjeavgift på 

ca. 50 kroner. De resterende 11 kr tas fra den økningen som allerede er kunngjort fra 1.1.2019. 

Det tas forbehold om endringer i pris og rentenivå. 

 

B. Diskusjon rundt fremdriften: 

Det ble fremmet forslag om et alternativt opplegg med å dele installasjonen i to faser, for å spre 

investeringen over tid og ha en viss fleksibilitet mht fremtidige standarder. Dette ble avvist som 

en lite hensiktsmessig fremdrift, bl.a. fordi muligheten for kommunal støtte vil være mer usikker i 

fremtiden samt at mange seksjonseiere da måtte bytte plass i garasjen. 

 

C. Diskusjon rundt finansieringsopplegg: 

Det ble fremmet et alternativt forslag om å dele opp investeringsbeløpet per parkeringsplass på 

fire like fakturaer som skal betales i løpet av 2019, for å unngå at sameiet tar opp lån for dette 

prosjektet. 

 

Vedtak:  

a. Sameiet skal etablere en infrastruktur for lading av el- og hybridbiler for sameiets 75 

garasjeplasser som foreslått. 

Vedtatt med 20 mot 1 stemme. 

 

b. Finansieringen av prosjektet skal deles likt mellom sameiets 75 garasjeplasser. 

Vedtatt med 20 mot 1 stemme. 

 

c. Finansieringen skal ordnes med 4 innbetalinger av ca 1.500 kr per garasjeplass i løpet 

av 2019. 

Enstemmig vedtatt. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Møtet ble hevet kl.: 18:30.  Protokollen signeres av 

 

 

 

Jørgen Bugge /s/     Jørgen Bugge /s/ 

Møteleder      Fører av protokollen 

 

 

Christina Agnæss /s/ 

Protokollvitne     


