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P R O T O K O L L 

Fra Styremøte i Eierseksjonssameiet Hagebyen 1 (7329) 11.08.2015, kl 19:00 – 23:00  
avholdt i styrerom i Bernt Balchensvei 4, 1364 Fornebu 

Tilstede:  Christian Hiorth (leder), Fredrik Bjørnødegård, Jan Tank-Nielsen og Astrid 
Weinholdt (referent)  

Til info:  Elisabet Holmefjord og Jostein Kolbu (varamedlemmer) 

1. Protokoller 
Protokoller signeres alltid av alle styremedlemmer (ved forfall skrives SETT foran 
vedkommendes navn, før signatur). Originalene arkiveres i egen perm hos leder 
(Christian Hiorth). 
Protokoll nr 5 for garasjesameiet må skrives i ettertid. 
Vedtak:   I henhold til ovenstående 

2. HMS 
• Sommerfest er planlagt 22.08., kl 16:00. Utgiftene vil bli noe høyere enn i fjor. 

Astrid har bedt om budsjett. 
• Brannvernøvelse utsettes. 
• Barn klatrer på barnevognskur. Foreldre må selv passe på. 
Vedtak: I henhold til ovenstående 

3. Økonomi og Regnskap 
Jan orienterte. Pr 31.07. er enkelte poster underbudsjettert og andre er på linje med 
budsjett. Jan innkaller Elin Skaalerud (forretningsfører) og resten av styret til et møte 
for gjennomgang av budsjett og regnskap. 
Vedtak: I henhold til ovenstående 

4. Viken Fiber/Alt-i-Box 
Fredrik orienterte fra avholdt møte.  For å bedre internett forholdene tilbyr Viken 
Fiber å installere små bokser i hver leilighet, modell: Airties 4920 Wifi bridge. 
Leiligheter over flere etasjer, må ha en boks i hver etasje. Boksene tilhører 
leilighetene og MÅ IKKE tas med ved flytting.  Styret går for denne løsningen, forutsatt 
at den er kostnadsfri for beboer. Tilsvarende orientering legges ut på Hjemmesiden, 
vedlagt link til orienteringsfilm på Youtube v Christian. 
Fredrik og Christian samarbeider om info til beboere.  Info henges på oppslagstavlene. 
Kontrakten med Viken Fiber/Alt-i-Box ble inngått 16.05.2012 av Veidekke, varighet 5 
år. 
Timo Ruud blir ny kontaktperson etter Brynjar Andersen . Fredrik følger opp saken. 
Vedtak: I henhold til ovenstående 

5. Avregning varme/varmt vann ved Inergi/Techem 
Mottatt avregningsoversikt fra firma Techem v kundeansvarlig Hanne Helgar-Calrsen 
aksepteres ikke.  Jan reklamerer snarest. 
 Vedtak: I henhold til ovenstående 

6. Bygg-teknisk 
• Bestilling av Automatiske døråpnere på tunge dører som ikke har dette installert, 

utsettes. 
• Lekkasje på park plass 102 følges opp av Jan. 
• Ved søknad om enhetlige levegger, der boenheter  ligger på rekke, må ”hele 

rekken” bli enige om oppsett, før styret kan gi godkjennelse. Jan orienterer. 
• Trafo ved Regattaveien 6.  Styret har mottatt bekymringsmelding fra nærmeste 

nabo. Christian undersøker nærmere.  Muligens må et evt. ansvar deles mellom 
Hagebyen 1 og 2? 
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• Vedr vedlikehold av treverk på balkongene sjekkes i vedtektene hvor ansvaret 
ligger. Jan. Fredrik innhenter tilbud om vedlikehold av treverket på balkongene 
som presenteres på neste møte. 

• Fingersafe-listene fungerer utilfredsstillende og det er nesten umulig å komme i 
kontakt med den danske leverandøren. Listene fjernes derfor og Astrid sjekker om 
vaktmester kan ordne dette og samtidig om han kan regulere dørpumpene til å gå 
langsommere.  Vi ønsker å heve kjøpet med Fingersafe. Jan sjekker med Julie som 
i sin tid inngikk avtalen. 

Vedtak: I henhold til ovenstående 

7. Diverse 
• Ingen i styret deltar på OBOS Høstkonferanse, derimot godkjente styret at Fredrik 

deltar i OBOS-kurs om Styrearbeid i boligsameier. Fredrik  
• Vurdering om ny forretningsfører utsettes til neste møte. Alle 
• Nøkkelbestilling.  Totalkostnad for bestilt systemnøkkel belastes i sin helhet 

nøkkelbestiller, og ikke som nå, delvis bestiller og delvis felleskostnader. Astrid 
• El-Bil ladekontrakter må inneholde et tilleggspunkt, der både leilighets nummer og 

parkeringsplass nr angis.  Christian oppdaterer. 
• SL Stenlegging tar kr 700 pr time for vanning (alt for dyrt) og det er kommet klage 

på utført (manglende) arbeid hittil i år.  Jan sjekker kontrakten. Koksabukta har 
pent utenomhusanlegg, hvem bruker de? Astrid sjekker. Nærmeste sameier som 
Piloten, Hagebyen 2 og Koksabukta kunne evt samarbeide mht vedlikehold av 
utenomhusanlegg.  Astrid finner kontaktinfo. Diskuteres på neste møte. 

• Sameiets forsikring dekker skallet av bygning, alt innvendig er beboers ansvar som 
må dekke egenandel. 

• Rekkehusene i Regattaveien 9-19 (uodde tall)  mener at hekken er plantet for langt 
inn på deres tomt; dette er reklamert til Veidekke og styret holdes orientert om 
utfallet. 

• Vanningskoblinger forsvinner. Fredrik kjøper inn reserve via netthandel og 
supplerer der det mangler. 

• Ett års utenomhus befaring; rapport fra Veidekke imøteses. Behandles på neste 
møte. Christian. 

• Mottatt klage om at sykkelvogner parkeres i vognskurene. Vi legger ut info på 
Hjemmesiden at både barne- og sykkelvogner kan parkeres i skurene. Christian 

• Fredrik foreslår at avtaledokumenter  etc oppbevares i styrerommet.  God ide, 
men da er de kun tilgjengelig under hvert styremøte og for Fredrik som har nøkkel 
til rommet.  I stedet ble det foreslått å scanne inn alle avtaler etc og legge dem 
inn i en egen folder i Styrerommet.net (internett). Videre avklaring neste møte. 

• Jan foreslår:  Bedre forvaltning – daglig oppfølging og kostnadskontroll.  Spesielt 
må vi vurdere kommende vedlikehold og sørge for avsetninger. (Dette ble gjort i 
siste regnskap. Astrid foreslår at Jan kontakter Georg som var ansvarlig for 
regnskap i forutgående periode). Jan sjekker med firma som kan gi oversikt over 
vedlikeholdsplan, pris etc. 

• Aquadrain: Sluket ved innkjøringen til garasjeanlegget tar ikke unna ved regn. 
Astrid ber vaktmester rense sluket regelmessig.  Dessuten sjekker Jan med 
leverandør dimensjonering i forhold til areal. Hver seksjonseier er ansvarlig  for 
rensing av avløp, bør vi minne om dette på Hjemmesiden? Christian. 

       Vedtak: I henhold til ovenstående 

8. Neste styremøte  er berammet til tirsdag 08.09.2015 kl 19:00 i styrerommet, Bernt 
Balchensvei 4 på Fornebu. 

Christian Hiort                 Fredrik Bjørnødegård               Jan Tank-Nielsen                     
Astrid Weinholdt


