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P R O T O K O L L 

Fra Styremøte i Eierseksjonssameiet Hagebyen 1 (7329) 10.11.2015, kl 18:30 – 22:00  
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) 

Møte med Tron Høglund, OBOS Prosjekt AS for diskusjon av et evt samarbeid om 
utarbeidelse av tilstandsrapport for det byggteknisk utførte arbeid av entreprenør i 
Hagebyen 1. 
Høglund tilbakemelder neste uke om han kan påta seg oppgaven, uten å komme i konflikt 
med OBOS/Veidekke. 

1. Protokoller 
Protokoll nr 8 ble godkjent og signert.   
Vedtak:   Astrid sender skannet eksemplar av protokoll til OBOS v. Elin Skaalerud 
samt kopi til styrets medlemmer og varamedlemmer. Christian legger ut infokopi på 
Hjemmesiden. 

2. HMS 
• Kontroll etter  HMS-vernerunde på fellesarealene viser at alle blokkoppganger har 

fjernet gjenstander som kunne være et hinder i rømningsveiene. Meget bra!  
Derimot er  det fortsatt en del gjenstander som ikke er fjernet i  bod- og 
garasjeanlegg.  Styret kontakter vaktmester til hjelp for å få fjernet disse.  Astrid 

• Styret legger ut informasjon på Hjemmesiden om å utvise forsiktighet med levende 
lys i forbindelse med førjulstiden.  Christian 

• Julegran er under bestilling.  Christian 
• Arrangementskomiteen har kommet i gang med forberedelsene til julegrantenning 

1. Advent. 
Vedtak: I henhold til ovenstående 

3. Økonomi & Regnskap, Budsjett 2016 
• Jan orienterte om resultat pr 30.10. og dags dato.  Likviditeten er avtagende. 
• Styret har mottatt forslag til budsjett fra regnskapsfører;  dette må økes 

tilsvarende det vi reelt har brukt i 2015, dvs 2015-tallene skaper grunnlag for 2016-
budsjettet. 

• Styret ser at det går i retning mot en husleieøkning i 2016 på ca 10%. 
• Jan vil i løpet av kommende uke ha et budsjettforslag for 2016 klart.  
• Styret har sendt tre henvendelser til adv. Terje Jacobsen, OBOS og venter fortsatt 

på svar. Astrid purrer. 
Vedtak: I henhold til ovenstående 

4. Avregning varme/varmt vann ved Techem (Inergi) 
Arbeidet er i gang og det virker som om de er ”på hugget”, men roter en del med 
brudd på linjer. Jan 
Vedtak: I henhold til ovenstående 

5. Bygg-teknisk 
• Oppsett av Levegger på hver kortside av Regattaveien 3-5 godkjennes. Jan 
Vedtak: I henhold til ovenstående 

6. Avtaler 
• Hagebyen savner en oppdatert avtale med Gårdpass AS, som vi etterlyser. Astrid 
• Christian purrer opp arbeid SL Stenlegging har utelatt og ber om 

fakturagjennomgang.  Etter hvert sies avtalen opp. Astrid 
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• Styret har mottatt anbud fra anleggsgartner Steen & Lund.  Avtalen inneholder en 
del variable kostnader som ønskes endret til faste kostnader.  Jan  

• Ved gjennomgang av avtalen med Bravida (Sprinkelanlegg) er det også der få faste 
kostnader mot flere variable. Jan ber om nytt forslag  

• Avtaletilbudet fra Crawford, Assa Abloy er uklar. Jan tar en ny runde. 
• Fremtidige  avtaler signeres av leder og et styremedlem i fellesskap 
Vedtak: I henhold til ovenstående 

7. Grøntanlegg, uteområder 
• Under Høstdugnaden, for å gjøre Hagebyen vinterklar, ble bl a hageslanger og 

griller lagret innendørs. Det ble kostet og ryddet. Det ble servert boller og drikke.  
Imidlertid var det relativt dårlig oppmøte og servering utelates for fremtiden. 

• Forespørsel om et spleiselag for oppsett av hekk mot Forneburingen utenfor 
Regattaveien 6 må evt tas opp på årsmøtet.  Jan orienterer Veidekke. 

Vedtak: I henhold til ovenstående 

8. Vaktmester og Renhold 
• Eksisterende avtale med Obos Eiendomsdrift sies opp snarest, 6 måneders 

oppsigelse. Astrid 
• Styret inviterer Obos Eiendomsdrift på linje med øvrige aktører til et nytt anbud. 

Styret søker blant beboerne om noen er interessert i oppgaven. Det vil bli 
utarbeidet en oppgaveliste/vaktmesterinstruks. Snarlige innspill fra alle 
styremedlemmer til Astrid som presenterer oppgavelisten på neste styremøte. 

• Endring av renholds avtalen vurderes. Astrid 
Vedtak: I henhold til ovenstående 

9. Innkjøpsallianser -  Sameier på Fornebu 
Styret er positiv til en slik løsning. Christian venter på innspill fra initiativ tager. 

10. Diverse 
• Annen/ny forvaltningskonsulent fra Obos overtar 01.12. i år. 
• Elektronisk arkiv for sameiets etablerte avtaler er opprettet. Astrid 
• Jan har startet arbeidet med forslag til punkter fra styret som ønskes behandlet på 

årsmøtet 2016. 
• Arbeidet med tilstandsrapport og vedlikeholdsplan er  påbegynt.  Fredrik/Jan 
• Har Veidekke et lite areal å avse til lagring av utstyr som sameiet eier? Christian 
• Styret ber om hyppigere intervaller for søppelavsug i helger. Christian 
• Skriftlig henvendelse fra beboer ble gjennomgått.  Beboer inviteres til neste 

styremøte. Fredrik 
Vedtak: I henhold til ovenstående 

11. Neste styremøte  er berammet til tirsdag 08.12.2015 kl 19:00 i styrerommet, Bernt 
Balchensvei 4 på Fornebu. 

Christian Hiorth                 Fredrik Bjørnødegård               Jan Tank-Nielsen                     
Astrid Weinholdt


