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P R O T O K O L L 

Fra Styremøte i Eierseksjonssameiet Hagebyen 1 (7329) 08.09.2015, kl 18:00 – 23:00  
avholdt i styrerom i Bernt Balchensvei 4, 1364 Fornebu 

Tilstede:  Frank Roland, (leder Hundsund 4, kl 18-19), Christian Hiorth (leder), Fredrik 
Bjørnødegård, Jan Tank-Nielsen og Astrid Weinholdt (referent)  

Til info:  Elisabet Holmefjord og Jostein Kolbu (varamedlemmer) 

Erfaringsutveksling med sameiet Hundsund 4 v leder Frank Roland, kl 18-19:00. 
Berørte temaer var:  Planlegging av vedlikehold (OBOS Prosjekter AS og OPAK AS), 
Måleravlesning Inergi/Techem, Grøntareal og Vaktmester. 

1. Protokoller 
Protokoll nr 6 ble godkjent og signert.   
Vedtak:   Astrid sender skannet eksemplar av protokoll til OBOS v. Elin Skaalerud 
samt kopi til styrets medlemmer og varamedlemmer. 

2. HMS 
• Årets Sommerfest var meget vellykket. Astrid kontakter komiteen mht arrangement 

rundt julegrantenning 1. Advent.  Komiteen er på valg ved neste års 
generalforsamling.  

• Styret foretar en vernerunde før årsskiftet. Astrid 
• Beboer har meldt inn at det er konstante feilmeldinger på brannvarselanlegg. 

Christian 
• Sandkasser:  Bør sanden vendes/skiftes? Astrid undersøker. 
Vedtak: I henhold til ovenstående 

3. Økonomi og Regnskap 
Jan orienterte om resultat pr d.d. og melder at økonomien er god.  Imidlertid er det 
en del punkter som ønskes belyst.  Jan sender i første omgang en del spørsmål til 
forretningsfører, deretter tar Jan initiativ til å innkalle Elin Skaalerud 
(forretningsfører) og resten av styret til et felles møte. 
OBOS minner om at budsjettarbeidet for 2016 skal startes.  Jan ber Elin komme med et 
forslag til budsjett på bakgrunn av foreliggende tall. 
Vedlikeholdsfondet som det forrige styre besluttet å etablere er ikke opprettet.  
Grunnen kan være ”dårlig” kommunikasjon mellom styret og forretningsfører. 
Vedtak: I henhold til ovenstående 

4. Samarbeid med nabosameier 
Jan tar initiativ til samarbeide med Piloten og Hagebyen 2 
Vedtak: I henhold til ovenstående 

5. Viken Fiber/Alt-i-Box 
Fredrik orienterte at bestilling av installasjon av Airties 4920 Wifi bridge går etter 
planen.  Avtalen med Viken Fiber går sannsynligvis ut 16.05.2017.  Ca et år på forhånd 
innhentes anbud fra forskjellige leverandører.  Saken følges opp av Fredrik. 
Vedtak: I henhold til ovenstående 

6. Avregning varme/varmt vann ved Inergi/Techem 
Jan har reklamert saken og bedt om at månedlig sum på fellesutgiftene forblir uendret 
inntil saken er tilfredsstillende avklart. 
 Vedtak: I henhold til ovenstående 
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7. Bygg-teknisk 
• Fredrik kontakter OBOS Prosjekt AS og ber om et anbud vedr  planlegging av 

fremtidig vedlikehold. Vi må påse at anbudet også inkluderer vedlikehold av 
terrassegulv av tre som ligger på tak. 

• Aquadrain ved innkjøring til garasjeanlegget blir nå regelmessig renset av 
vaktmester.  Imidlertid viser et video-opptak fra siste regnvær at risten er 
underdimensjonert og ikke klarer å ta unna vann ved større regnskyll.  Følges opp 
av Fredrik. 

• Vi har mottatt forespørsel om det er greit å bytte glasset på de franske balkonger 
til et som er vedlikeholdsfritt. Det er i orden, såfremt det ser helt likt ut mht til 
sjattering/farge etc. Christian orienterer. 

Vedtak: I henhold til ovenstående 

8. El-bil lading 
Det er innkommet endringsforslag for etablering av el-bil lading i garasjeanlegget. 
Etter diskusjon ble besluttet å fastholde dagens ordning. Christian 
Vedtak: I henhold til ovenstående 

9. Fordeling/tilgang styremail og hjemmeside 
Forslag fra Fredrik at flere fra styret har tilgang til styremail og hjemmeside.  Christian 
oversender passord etc til Fredrik . 
Vedtak: I henhold til ovenstående 

10. Samtykke til utveksling av informasjon om sameiet/boligselskapet mellom selskapene i 
OBOS  
Konsernet 

        Styret har mottatt forespørsel om ovennevnte fra forretningsfører Elin Skaalerud.   
        Styret ønsker ytterligere informasjon for å kunne ta stilling til henvendelsen.  
Christian. 
        Vedtak: I henhold til ovenstående 

11. Mottatt to forespørsler fra Fornebu boliger (FoBo), Regattaveien 5 
Avdelingsleder ved FoBo søker om etablering av utendørs vifte for aircondition samt 
utendørs solskjerming i form av screening foran vinduene. Styret mener at dette må 
løses fra innsiden i leiligheten.  Christian besvarer og ber om at det sjekkes ut om 
leiligheten er bolig eller næringslokale. 
Vedtak: I henhold til ovenstående 

12. Diverse 
• Jan og Astrid følger opp forslag fra generalforsamling om å vurdere en annen/ny 

forretningsfører. 
• Protokoll fra 1-års utenomhusbefaring  ble gjennomgått.  Christian sender purring 

og ber om sluttrapport. VIKTIG at dette gjøres innen utgangen av året. 
• Det kjøpes og monteres hyller i vaktmester bod.  Astrid 
• Elektronisk arkiv for sameiets etablerte avtaler:  Dropbox vurderes som løsning.  

Fredrik og Christian undersøker. 
• Forslag  fra beboer om etablering av kasser for oppbevaring av barns leker som 

ligger strødd rundt, må  sendes inn til neste generalforsamling som forslag om 
endring av  Husordensregler punkt 5.7. Astrid 

• Nansenparken barnehage (nabo til Hagebyen 1) med plass til 200 barn er under 
etablering.  Trafikken til/fra barnehagen vil kunne generere en del trafikale forhold 
som er uheldig for vårt sameie.  Vi ber om en orientering fra utbygger.  Fredrik 
lager forslag til skriftlig henvendelse som sendes ut fra Christian (leder). 

• Det bestilles også i høst to containere for kasting av privat avfall etter rydding i 
bod/leilighet.  Christian. 
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• Mulighet til innglassing av verandaer ble tatt opp på generalforsamlingen av 
beboer. Jan undersøker status på undersøkelsene som er gjort, da antagelig flere 
beboere ønsker å gjøre det samme. 

• Styret er ikke fornøyd med arbeidet til anleggsgartneren på sameiets grøntareal og 
vurderer å si opp avtalen.  Styret har bedt om utsettelse av betaling av den siste 
faktura inntil Christian har tatt opp problemstillingen med leverandøren.  
Vedtak: I henhold til ovenstående 

13. Neste styremøte  er berammet til tirsdag 06.10.2015 kl 19:00 i styrerommet, Bernt 
Balchensvei 4 på Fornebu. 

Christian Hiort                 Fredrik Bjørnødegård               Jan Tank-Nielsen                     
Astrid Weinholdt 
Sign                    Sign    Sign            Sign
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