Svar på henvendelse om endring av
garasjetillegget
Styret viser til vedlagte brev fra eiere av garasjebruksretter i Eftasåsen Borettslag. Siden brevet er
underskrevet av såpass mange, og saken angår borettslagets økonomi, velger styret å svare via
rundskriv til alle beboere.

Vedlikehold av garasjer
Styret arbeider med en helhetlig vurdering av alle garasjenes tilstand, og dette vil danne grunnlaget
for en vedlikeholdsplan for garasjene. Styret vil presentere en vedlikeholdsplan for beboerne når
denne er klar. På generalforsamling vil det årlig presenteres regnskap og budsjett for garasjenes
separatregnskap.

Garasjetilleggets størrelse
Felleskostnader for garasjer er helt riktig økt vesentlig. Dette er som følge av vedtak på
generalforsamling 27.mai 2014 om å overføre garasjer til borettslaget.
Den tidligere leien var på ca kr 800 i året, og vedlikeholdsansvaret lå på garasjeeier. Nå er
vedlikeholdsansvaret overført til borettslaget. En del av vedtaket på generalforsamling var at
inntekter og utgifter for garasjene skal være i balanse. Styret forventer større utgifter til vedlikehold
av garasjer i fremtiden, og ønsker derfor å bygge opp en reserve slik at det ikke blir nødvendig å ta
opp lån for å dekke dette. Garasjeleien vil ved behov justeres i forhold til de faktiske
vedlikeholdsutgiftene. Viser det seg at 500 kroner måneden er for høyt vil dette bli justert ned. Styret
har allikevel en plikt til å drive borettslaget økonomisk forsvarlig, og vi mener dette er måten å gjøre
det på.
De gjeldende vedtektene kan leses på borettslagets nettsider:
http://eftasasen.borettslag.net/OmEftas%C3%A5sen/Husordenogvedtekter.aspx

Ulik standard på garasjene
Det anføres at noen av garasjeeierne i det tidligere garasjelaget har lagt ned mye arbeid og penger i
vedlikehold mens andre ikke har vedlikeholdt sine garasjer. Brevskriverne anser det derfor urimelig
at utgifter til vedlikehold nå skal fordeles likt.
Dette argumentet ble fremført under debatten før vedtaket på generalforsamlingen 2014.
Generalforsamlingen har med sitt vedtak akseptert denne konsekvensen, og styret kan ikke gå på
tvers av vedtaket. Garasjeleie settes derfor likt for alle garasjer.

Tidligere gitt informasjon
Endring av felleskostnader for garasjer var et av temaene på beboermøtet 27. mars 2014, og da
informerte også styret om at vi anså 500,- i måneden som et passende utgangspunkt.

De konkrete krav i henvendelsen
Styret har iht Burettslagslova §§ 8-8 og 8-9 hjemmel til å fastsette fellesutgifter. Vi kan derfor ikke se
at det er grunnlag for kravet om utsettelse av økning av fellesutgifter, eller å endre fellesutgifter til
150,- i måneden.
Trusselen om «rettslige skritt» angir ikke hvilket rettslig grunnlag dette er basert på. Det er derfor
vanskelig for styret å kommentere dette utover at styret har rådført seg med OBOS gjennom hele
denne prosessen.
Når det gjelder kravet om kostnadsoverslag, anser styret dette besvart i første avsnitt over.
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