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Innkalling til ekstraordinær generalforsamling  
 
Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i AS Trudvang 
 
Tid: Torsdag 25. oktober kl. 19.oo 

Sted: Deichmanske bibliotek Majorstuen, kinoteket 

Saksliste: 

1. Åpning av møtet ved styreleder Tore Solberg, gjennomgang av fortegnelse 
over møtende/deltakende aksjeeiere og antall aksjer. 

 
2. Valg av møteleder og to aksjonærer til protokollunderskrivere . 

 
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 

 
4. Styrets forslag til gjennomføring av rehabilitering av soilrør i AS Trudvang 

Vedlagt følger styrets redegjørelse og forslag til vedtak. 
 

5. Styrets forslag til finansiering av rehabilitering av soilrør i AS Trudvang 
Vedlagt følger styrets redegjørelse og forslag til vedtak. 
 
 

Aksjeeiere kan la seg representere ved fullmektig. Fullmektigen må fremlegge 
skriftlig fullmakt. Dersom du stiller deg bak styrets forslag kan du gi bindende fullmakt 
til styreleder.  
Fullmakten sendes til styret@astrudvang.no  
eller som et bilde på SMS til 90 88 90 88 
 
Med vennlig hilsen  
for styret i AS Trudvang      
 
 
 
        
 
 
    Styreleder 
 
 
Vedlegg 
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Styrets redegjørelse og forslag til vedtak i sak 4:   
Gjennomføring av rehabilitering av soilrør i AS Trudvang  
 
Ulike styrer har i snart 10 år jobbet med og utredet ulike muligheter for gjennomføring 
av utskifting/utbedring av soilrørene i Trudvang. Behovet for å gjennomføre 
utskifting/vedlikehold har altså vært kjent i lang tid hvilket innebærer at faren for 
lekkasjer fra avløpsrørene har økt mens «tiden har gått». Det er derfor på høy tid at 
en endelig beslutning på hvorledes dette skal gjøres og ikke minst når det skal gjøres 
blir tatt. 
 
Vedtektene til AS Trudvang og borettslagsloven deler vedlikeholdsansvaret mellom 
den enkelte aksjonær (leilighetsbeboer) og selskapet (Trudvang AS) slik at 
aksjonæren har vedlikeholdsansvar for rør etter hovedstammer og selskapet har 
vedlikeholdsansvar for hovedstammene. Styret har innhentet en juridisk redegjørelse 
om fordelingen av vedlikeholdsansvaret mellom selskapet og den enkelte aksjonær 
som følger som vedlegg. 
 
Ved en soilrørfornying må alle rør som ikke er skiftet ut vedlikeholdes via såkalt 
relining. Dette innebærer at de som har fornyet avløpsrørene i sine leiligheter 
forskriftsmessig ihht  AS Trudvangs  «Vilkår for rehabilitering/modernisering av 
våtrom i Trudvang AS initiert av den enkelte aksjeeier»  «slipper unna», mens de 
som ikke har gjort dette blir i forbindelse med vedlikeholdet pålagt relining av sine 
avløpsrør og må bære kostnaden på relining av egne avløpsrør. Anslagsvis medfører 
dette en kostnad i størrelsesorden kr. 25 tusen på de leiligheter som ikke har 
rehabilitert avløpsrørene forskriftsmessig på eget initiativ. 
 
Tidligere varslet kompensasjon på kr. 15.ooo,- for de som har gjennomført 
forskriftsmessig utskifting bortfaller da de jo nå slipper kostnaden med relining av 
sine rør mens de som ikke har gjort dette må ta kostnaden med sine rør. 
 
For at de som har planlagt en rehabilitering (for eksempel bad) av avløpsrør i sin 
leilighet, skal få litt tid på seg slik at de slipper  å først bli pålagt å reline for så å  
rehabilitering med nye rør i etterkant, så foreslår styret å vente med å starte opp med 
arbeidene med relining til 01.05.2020. 
 
Nærmere redegjørelse vil bli gitt under den ekstraordinære generalforsamling. 
 
 
Styrets forslag til vedtak: 
 
AS Trudvang iverksetter vedlikehold av soilrørene i form av en «relining» 
01.05.2020. Kostnadene fordeles mellom selskapet og aksjonærene ihht den 
enkeltes vedlikeholdsansvar gitt gjennom borettslagsloven og selskapets 
vedtekter og med støtte i notat fra advokat Erling Keyser i Brækhus & Dege  
 
 
 
 
 



Styrets redegjørelse og forslag til vedtak i sak 5:   
Forslag til finansiering av rehabilitering av soilrør i AS Trudvang 
 
AS Trudvang har pr.dato et serielån i OBOS-banken AS med en lånesaldo på 14,8 
MNOK og en restløpetid på litt over 16 år.( rente 2,5 % ) lånet nedbetales med 
MNOK 0,940 pr. år. Dette lånet refinansieres med et lån på ca 20 MNOK og en 
nedbetalingstid på 25 år. Ved at AS Trudvang vil stå som kontraktspart for både det 
vedlikehold som selskapet skal koste, men også de forpliktelser som den enkelte 
aksjonær får i forbindelse med rehabiliteringen må vi gjennom et lånetilsagn kunne 
stille sikkerhet for totale kostnader. 
En økning av lån med forlenget løpetid og låneopptak på 6 MNOK vil være 
tilstrekkelig til også å mellomfinansiere utlegg for aksjonærene.  Med en slik økning 
vil samlede lånekostnader (renter + avdrag) utgjøre omtrent samme årlige beløp som 
dagen lån. 
 
Når prosjektet er ferdig og alt gjort opp (tilbakebetaling fra aksjonærene med det de 
skal betale) kan man nedbetale direkte på lånet og få redusert de årlige 
lånekostnader sett i forhold til dagens samlede lånekostnader. Felleskostnadene vil 
da kunne reduseres tilsvarende   
 
Styrets forslag til vedtak: 
 
Styret i AS Trudvang gis, i forbindelse med rehabilitering av solirørene, 
fullmakt til å på vegne av selskapet til å refinansiere selskapet gjeld med en 
gjeldsøkning på  6 MNOK og en nedbetalingstid på 25 år. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




