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Solvang Park AS 

 
 
Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Solvang Park AS 
 
Tidspunkt: Tirsdag 18.10.2016 kl. 18:00 
  
Sted: Majorstuen Kirke, Kirkestuen, Kirkeveien 84, 0364 Oslo . 
 
En gruppe aksjonærer i selskapet begjærte 20. september stopp av bygging av balkonger i Solvang Park. 
Forberedelser til bygging ble stanset umiddelbart, men styret ville ikke imøtekomme saksøkernes krav om 
at Solvang Park skulle dekke deres saksomkostninger, og saken endte i tingretten torsdag 29. september. 
Styret så ingen behov for å belaste selskapet med unødvendige advokatutgifter. Vi satte oss dermed selv 
inn i saken, møtte i tingretten, og vant. Saksøkerne må selv dekke alle sine omkostninger, samt at 
tingrettsdommeren gikk langt i å konkludere med at styret handlet innenfor sitt opprinnelige mandat da vi 
igangsatte bygging av balkonger. Informasjon om kjennelsen i denne saken er tilgjengelig på våre 
nettsider, www.solvangpark.no. 
 
For å sikre videre fremdrift i balkongsaken, inviterer nå styret alle aksjonærer til en ekstraordinær 
generalforsamling der vi informerer om og behandler balkongsaken. 
 
I tillegg har Jack Barr, som representerer en tidel av aksjonærkapitalen, begjært at han ønsker å stille 
mistillitsforslag mot styret og velge nytt styre, og han ønsker en gransking av forvaltning av selskapet. 
 
Styrets hovedoppgave er å maksimere verdien for alle aksjonærer. Herunder, forsvarlig drift av selskapet, 
utføre nødvendig vedlikehold og foreta investeringer som gir varig verdi for aksjonærene. Utbygging av 
balkonger vil, etter styrets oppfatning, være et ledd i dette arbeidet der hver leilighet vil stige betydelig i 
verdi. Dette arbeidet ønsker styret å fortsette med og styret oppfordrer alle aksjonærer til å stille på den 
ekstraordinære generalforsamlingen, eventuelt gi fullmakt, slik at aksjonærflertallet blir hørt. Dersom du 
lurer på noe, ta kontakt med styret, enten på e-post eller på telefon.  
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Sak 1: Konstituering 

 
1.1 Valg av møteleder 
1.2 Valg av sekretær 
1.3 Valg av 1 aksjonær til å undertegne protokollen sammen med møtelederen 
1.4 Opplysning om antall møtende med stemmerett og antall fullmakter 
1.5 Godkjenning av innkalling 
1.6 Godkjenning av saksliste 
 

Sak 2: Balkong 

På generalforsamling 26. mai 2015 ble styret gitt fullmakt til å sende inn byggesøknad for balkonger og 
iverksette bygging av balkonger i Solvang Park AS. Søknad om balkong er kun rettet mot aksjonærer som 
selv ønsker balkong, og hver aksjonær som omfattes av vedtaket er pliktig til å finansiere egen balkong 
hvis søknaden godkjennes. 
 
Balkonger vil være Solvang Park AS sin eiendom på linje med øvrig bygningsmasse og fasade, men 
kostnader knyttet til vedlikehold av balkong vil dekkes av den enkelte aksjonær. Styret i Solvang Park AS 
pålegges å foreslå passende endringer av vedtektene for fordeling av vedlikeholdskostnader knyttet til 
balkonger til den neste ordinære generalforsamlingen etter eventuelt vedtak. 
 
Solvang Park har nå fått godkjent oppsettelse av balkong på byggene i Hammerstadsgaten 16 – 20 og i 
Kirkeveien 78abc. For mer informasjon om søknadsprosessen henvises det til Oslo kommunes 
hjemmesider hvor man kan lese saksgangen i byggesakene. Som aksjonærene har blitt informert om, fikk 
vi avslag på søknaden for byggene som søkte om balkong mot Trudvangveien og Harald Hårfagres gate, 
mens byggene som søkte om balkong inn mot bakgård fikk godkjent søknaden etter fjerning av 
1.etasjebalkongene.  
 
Styret og balkongkomiteen ser dette som et delmål i balkongprosessen i Solvang Park, og vil, i samarbeid 
med beboerne, fortsette utredning av byggene og 1. etasje som fikk avslag. I dialog med Oslo Kommune 
kommer det frem at de vil godkjenne balkonger mot bakgård på alle bygg om det er ønskelig. Veien videre 
vil innebære en gjennomgang av hva beboerne ønsker før vi eventuelt sender inn ny søknad. Alternativene 
kan være, men er ikke begrenset til, franske balkonger mot gate, rivning av brannbalkong og oppføring av 
balkonger, balkongdører og skillevegger på allerede eksisterende brannbalkonger.  
 
Etter endelig vedtak fra Oslo Kommune iverksatte styret bygging av balkonger i samarbeid med 
leverandøren Balkongteam. For å være sikre på at vi opererte innenfor vedtaket kontaktet vi advokat som 
ga styret trygghet i at vedtaket også gjaldt bygging av balkonger. 20. september i år mottok styret 
begjæring om midlertidig forføyning av balkongutbyggingen fra en gruppe aksjonærer som mener vi ikke 
hadde lov til å igangsette. For å unngå ytterlige forsinkelser og kostnader ved en rettsprosess, velger styret 
å avholde ekstraordinær generalforsamling for at vi kan ta en endelig avgjørelse på balkongbygging basert 
på vedtakene fra Oslo Kommune. 
 
Styret ønsker å iverksette bygging der balkong er godkjent, samt finne løsninger for å igangsette 
søknadsprosess og bygging for de bygningene som ikke har fått godkjent balkong, samt 1. etasje. Dersom 
vedtaket stemmes ned stoppes de godkjente byggesøknadene og all videre søknadsprosess opphører. 
Påløpte kostnader knyttet til byggesøknaden vil da belastes selskapet som helhet, og ikke aksjonærene 
som har bundet seg til balkonger.   
 
Balkongutbygging vurderes som en meget god investering for den enkeltes leilighet og for bygården sett 
under ett. Kostnaden ved oppføring er om lag 120.000 kroner, mens verdistigningen antas å være 2-4 
ganger så høy. 
 
Forslag til vedtak: 
Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å iverksette bygging av godkjente balkongsøknader i Solvang 
Park AS og balkongkomiteen fortsetter utredning av balkonger og tilsvarende løsninger for aksjonærene 
som enda ikke har fått mulighet til å få balkong. 
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Sak 3: Mistillitsforslag mot styret og valg av nytt  styre – sak innmeldt av Jack Barr 

 

 
 
Styrets kommentar til valg av nytt styre: 
Om dagens styre blir kastet, ville det være naturlig å umiddelbart oppløse generalforsamlingen uten å 
behandle de resterende punktene slik at nytt styre får anledning til å konstituere seg, hvorpå de kan kalle 
inn til ny generalforsamling innen rimelig tid. 
 
Styret vil presisere at vi ikke stiller våre plasser til disposisjon, men vil naturligvis forholde oss 
generalforsamlingens ønske og trekke oss dersom flertallet av aksjonærene ikke har tillit til styret. 
 
Saksøker trekker frem flere punkter i sin begrunnelse, hvor flere av disse tidligere er behandlet på ordinær- 
og ekstraordinær generalforsamling. 
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Styrets kommentar: 
De ekstraordinære innbetalingene ble vedtatt på den ordinære generalforsamlingen 26. mai 2015. 
Hensikten var å kunne finansiere vedlikeholdsplanen som ble vedtatt på samme generalforsamling der 
prioriterte prosjekter er brannsikring, tørre kjellere og utbedring avløp, fasade og trappehus. De 
ekstraordinære innbetalingene skal finansiere dette arbeidet. Innbetalingene er begrenset i både tid og 
størrelse, og ble foreslått for å unngå en varig økning i husleie og økning av fellesgjeld. Hensikten med de 
ekstraordinære innbetalingene har derfor aldri vært å redusere husleien, og dette har styret heller aldri 
kommunisert. 
 

 
 
Styrets kommentar: 
Styret forsøker så langt vi kan å informere om alle saker vi arbeider med og annen informasjon som er 
relevant for aksjonærene. Nettsiden vår, solvangpark.no er vår hovedkommunikasjonskanal, i tillegg til 
Facebook, månedlige nyhetsbrev og generalforsamlinger. Vi får ukentlig henvendelser på e-posten til 
selskapet, solvangpark@gmail.com og per telefon til hver av styremedlemmene. Styret besvarer alle 
seriøse henvendelser. 
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Styrets kommentar: 
Flertallet i Solvang Park ønsker balkong. Styret ønsker å iverksette bygging av godkjente balkongsøknader 
i Solvang Park AS og balkongkomiteen fortsetter utredning av balkonger og tilsvarende løsninger for 
aksjonærene som ennå ikke har fått mulighet til å få balkong. 
 

 
 
Styrets kommentar: 
Det er riktig som saksøker påpeker at i innkallelsen til generalforsamlingen 26. mai 2015 ble vedlagte bilder 
ikke trykket i innkallelsen. Styret vurderte det til at teksten forklarte sakene tilstrekkelig. 
 

 
 
Styrets kommentar: 
Ved konstituering av generalforsamlingen 26. mai 2015 ble det orientert rundt stemmegivingen og hvordan 
denne kom til å bli gjennomført. Med tanke på den svært lange sakslisten, ble det besluttet at man kun skulle 
notere antall stemmer for/mot i de tilfellene hvor det var lik fordeling. Dette utløste ingen protester fra de 
oppmøtte. 
 

6



 
 
Styrets kommentar: 
Styret praktiserer en åpen dialog med aksjonærene, og besvarer alle seriøse henvendelser. Styret ønsker 
å gjenta at det ikke er en etablert praksis for å dele ut avtaler som er inngått med ulike leverandører i 
Solvang Park. Det kan i enkelte tilfeller være problematisk å offentliggjøre avtaler, siden det eksempelvis 
kan inneholde detaljer rundt kommersielle betingelser. Styret forholder seg derfor til det avviste vedtaket fra 
generalforsamlingen 10. mai 2016 hvor aksjonær Bang fremmet forslag om innsyn i flere saker. Styret kan 
for øvrig heller ikke se å ha mottatt noen invitasjon til dialog fra aksjonær Bang i etterkant av den nevnte 
generalforsamlingen, og styret ønsker i denne forbindelse å minne alle aksjonærer på at det er enklere å 
henvende seg til styret før man går til skrittet og kaller inn til ekstraordinær generalforsamling. 
 

 
 
Styrets kommentar: 
Da vi inngikk avtale med ny forretningsfører var et av kriteriene at vi byttet revisor. Teksten fra 
generalforsamlingen om å bytte/velge ny revisor er godkjent av vår forretningsfører.  
 

 
 
Styrets kommentar: 
Både forretningsfører og revisor har godkjent hvordan inntektene til selskapet føres, og det oppleves som 
meget oversiktlig for styret. 
 

 
 
Forslag til vedtak: 
Forslaget godkjennes ikke. Det sittende styret har fortsatt generalforsamlingens tillit. 
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Sak 4: Gransking av nærmere bestemt forhold ved for valtning av selskapet – sak innmeldt av Jack 
Barr 

 
 
Styrets kommentar: 
Styret minner om vedtaket som ble gjort på generalforsamlingen 26. mai 2015: 

 
 «Alternativ 1: Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å innføre et ekstraordinært husleietillegg på inntil kr 
1.000 per måned per aksje i perioden 1. juli 2015 til 30. juni 2017 for å nedbetale deler av den eksisterende 
gjelden. Generalforsamlingen gir videre styret fullmakt til å ta opp inntil kr 22 millioner i nytt lån for utføring 
av vedlikeholdsoppgaver i henhold til vedlikeholdsplanen, og refinansiere hele låneporteføljen over 20 år. 
Den ordinære husleien vil som tidligere reguleres årlig for å dekke selskapets samlede utgifter.»  
 
Som det kommer frem fra teksten over var det ikke formulert i vedtaket som ble fattet at husleiene skulle 
senkes umiddelbart som følge av innbetalingene. Styret har heller ikke kommunisert dette på noe tidspunkt. 
Styret har derimot kommunisert tydelig til aksjonærene at Solvang Park nå står foran en periode med 
intensivt vedlikehold som følge av et etterslep som har bygd seg opp over mange år. De omtalte 
innbetalingene er en viktig ledd i en finansieringsplan, hvor man i første omgang øker egenkapitalen slik at 
man kan gjennomføre planlagte vedlikeholdsoppgaver uten å låne ytterligere.  
 
Styret minner om at et eventuelt krav om granskning skal besluttes av tingretten, og det er da tingretten 
som oppnevner granskere. Dette er en omfattende prosess som vil legge beslag på styrets ressurser, og vil 
få økonomiske konsekvenser for Solvang Park. 
 
Med bakgrunn i vedtaket over mener styret at selve premissene for granskning ikke er tilstede, da saksøker 
ønsker å granske påståtte mislige forhold som ikke har oppstått.  
 
Aksjeloven §5-25 andre ledd sier at dersom en tidel av aksjekapitalen ønsker gransking kan enhver 
aksjeeier innen en måned etter generalforsamlingen kreve at tingretten ved kjennelse beslutter gransking. 
Styret påpeker dette for at alle aksjonærene skal være innforstått med de konsekvensene dette forslaget 
får om det blir vedtatt. Styret vil oppmuntre alle aksjonærer til å legge dette til grunn når de avgir sin 
stemme, enten det skjer ved at man er fysisk til stede eller stemmer via fullmakt. 
 
Forslag til vedtak: 
Forslaget godkjennes ikke.  
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NAVNESEDDEL   -  ekstraordinær generalforsamling i Solvang Park AS, den 18.10.2016 
 
Skriv eiers navn og leilighetsnummer på denne navneseddelen og levere den til styret / møteleder før 
møtet starter. 
 
Vennligst bruk BLOKKBOKSTAVER. 
 
Navn eier: _______________________________  
 
Leilighet nr:   ___________ 
 
På det ekstraordinære møtet kan eier og ektefelle eller eventuell samboende møte, og avgi stemme for det 
antall aksjer man eier. Eventuell leietager har rett til å møte, men uten stemmerett. 
 
 
 
 
 
                      
 
Hvis dere/du ikke har anledning til å møte på ekstraordinær generalforsamling, kan en person møte for 
dere/deg og avgi stemme. Personen må være myndig og bosatt i Norge.  
 
 
FULLMAKT 
 
 
Vennligst bruk BLOKKBOKSTAVER. 
 
Jeg, ____________________________________ , er eier av  
 
leilighet nr ________ i Solvang Park AS. 
 
 
Jeg kan ikke møte på ekstraordinær generalforsamling 18.10.2016 og gir  
 
med dette__________________________ fullmakt til å møte  
 
for meg/ oss. 
 
 
 
___________ (sted), den____________(dato). 
 
 
____________________________________________________________ 
underskrift eier 
 


