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Det innkalles med dette til ekstraordinært årsmøte i Granhaugåsen Grendelag 

Tid:  Torsdag 29. juni 2017 kl. 19:00 
Sted: Gladbakk Aktivitetssenter, Kantina 
Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes til styret på e-post 
post@granhaugasen.no innen 22. juni 2017. 

 

 

Dagsorden 
1. Åpning v/leder med registrering av stemmer 
2. Godkjenning av innkalling 
3. Valg av ordstyrer og referent 
4. Valg av 2 medlemmer for underskrift av protokoll 
5. Utvidelse av Granhaugåsen Grendelag 
6. Innkomne saker 

 

 

 

Dersom noen er forhindret i å møte, kan vedkommende utstede fullmakt (se siste side) og la 
seg representere på årsmøtet. Ett medlem kan ikke ha mer enn en fullmaktstemme. 

Årsmøtedokumenter vil være tilgjengelig på http://granhaugasen.no fra senest  
22. juni 2017. Dokumentene kan også fås ved henvendelse til sekretær: 
post@granhaugasen.no eller ved å kontakte sekretær på  
Gustav Granhaugs veg 30A, 2070 Råholt, 40223030. 

 

Vel møtt!  
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5.	Utvidelse	av	Granhaugåsen	Grendelag	
Styret har vært i dialog med utbygger Nordbohus Romerike AS om muligheter for å 
utvide/slå sammen Granhaugåsen Grendelag sitt ansvarsområde til også å gjelde nytt 
område som skal bebygges nord og vest for Granhauglia. Nordbohus Romerike AS er positive 
til dette og vil jobbe videre med styret for å få til en avtale, hvis årsmøtet ønsker en utvidelse 
av velforeningen. 

Dagens 43 medlemmer vil utvides med antatt 49 boenheter, og vil etter sammenslåing bestå 
av 89 medlemmer, med blanding av eneboliger, eneboliger i kjede, rekkehus og leiligheter. 

Styret vil utarbeide et avtaleforslag med Nordbohus Romerike AS som vil presenteres på 
ekstraordinært årsmøte.  

 

6.	Innkomne	saker	
Innkomne	forslag	må	være	styret	i	hende	innen	22.	Juni	2017.		
E-post:	post@granhaugasen.no	
Adr:	Granhaugåsen	Grendelag,	Gustav	Granhaugs	veg	30A,	2070	Råholt	
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FULLMAKT	
Kun én fullmakt pr husstand 

	

	

Undertegnede	 ………………………………………………………………………………………………………….	
	 	 	 (BLOKKBOKSTAVER)	

	

	

gir	herved	 ………………………………………………………………………………………………………….	
	 	 	 (BLOKKBOKSTAVER)	

	

fullmakt	til	å	presentere	mitt	medlemskap	ved	ordinært	årsmøte	i	Granhaugåsen	Grendelag	
Torsdag	29.	juni	2017	kl.	19:00	på	Gladbakk	Aktivitetssenter	

	

	

Sted:	 	 ……………………………………	 Dato:	 ………………………………………….	

	

	

	

Signatur	 ………………………………………………………………………………………………………….	

	

	


