Oslo 12.02.20

Valg av styre i Grunerhagen II borettslag 2020.
I borettslagets generalforsamling 2019 ble dette styret valgt:
Ina Frimannslund, leder, Johnny Sundnes, Per Otto Haavik, medlemmer, Anne Lian Tollerud og
Håkon Høye, varamedlemmer.
I år er styreleder og ett styremedlem, Johnny Sundnes, på valg (begge villige til å ta gjenvalg)
Begge varamedlemmer er på valg hvert år (begge villige til å ta gjenvalg).
Generalforsamlingen 2018 endret punkt 8.1.1. Om styrets sammensetning til: "Borettslagets skal
ha et styre som består av styreleder og 2 til 3 andre medlemmer, og 2 varamedlemmer". Det
sittende styre gir uttrykk for at det er behov for utvidelse med ett styremedlem forutsatt at vi finner
en kompetent og engasjert kandidat.
Valgkomiteen består av Nina Hamborg og Gisle Schmidt.
I tillegg til krevende og omfattende, er styrearbeidet viktig for alle oss som bor her, og som
øyensynlig trives ettersom stabiliteten er meget stor i borettslaget.
Styret har i inneværende periode avholdt vel ett møte per mnd. Det har vært vanlig at
varamedlemmene møter.
Av presserende aktuelle oppgaver, nevner det sittende styret:

• Utbedre vannlekkasjer i garasjen - en løsning var nær, men kommunen kan være en
vanskelig motpart.

• Utbedre armert betong i resten av garasjen.
• Elbilladning så fort som mulig (avhengig av at punktene ovenfor ferdigstilles).
• Sofienberggt 7 - prosjektet og opparbeiding av uteareal byr på utfordringer, inklusive noen
juridiske.

• Utbedre armert betong i noen balkonger, og en generell utbedring av alle balkonger.
• Skifte vinduer og balkong-dører
• Oppgradere inngangsparti og oppganger.
Dette er altså noen av de viktige/nødvendige oppgavene borettslaget vårt er avhengig av å få løst
og jobben gjør seg ikke selv!
Valgkomiteen trenger forslag til kandidater. I instruks for valgkomiteen i Grünerhagen II borettslag,
heter det i punkt 6:
"Valgkomiteen skal søke å få med styremedlemmer som er godt kvalifiserte og engasjerte i
forhold til oppgaven, samt ta rimelig hensyn til fordeling mellom kjønnene. I tillegg bør
valgkomiteen se etter kompletterende egenskaper hos kandidatene ved forslag til
sammensetning av styre".
Forslag til kandidater bes meddelt:
Nina Hamborg 3E, tlf 934 21 558, nihambo@online.no
Gisle Schmidt 3B, tlf 473 16 561, gschmid@online.no
Med hilsen
Nina Hamborg

Gisle Schmidt

