
  

 
Protokoll fra ordinært sameiermøte i Eierseksjonssameiet Hagebyen 1 

 

 

Møtedato: 14.03.2016 

Møtetidspunkt: 18:00 

Møtested: Telenor Arena 

Til stede: 68 seksjonseiere, 10 representert ved fullmakt, totalt 78 stemmeberettigede. 

Forretningsfører OBOS Eiendomsforvaltning AS, ble representert ved Sven-Robby S. Dierkes. 
 

Møtet ble åpnet av Christian Hiorth. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Konstituering 

A  Valg av møteleder 

Som møteleder ble Sven-Robby S. Dierkes foreslått. 
 

Vedtak: Valgt 

 

B Godkjenning av de stemmeberettigede 

Det ble foreslått å anse de innleverte registreringsblankettene og eventuelt fullmakter 

som bevis for at vedkommende eier er til stede. 
 

Vedtak: Godkjent 

 

C Valg av referent og minst en seksjonseier som protokollvitne 

Som referent ble Sven-Robby S. Dierkes foreslått,  

og som protokollvitne ble Delyn Edwards og Marius Leonardsen foreslått. 

Som tellekorps ble Delyn Edwards og Ken Kristensen foreslått. 
 

Vedtak: Valgt 

 

D Godkjenning av møteinnkallingen 

Det ble foreslått å godkjenne den måten sameiermøtet var innkalt på, og erklære møtet 

for lovlig satt. 
 

Vedtak: Godkjent 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Behandling av årsberetning for 2015 

Styrets årsberetning ble gjennomgått og foreslått godkjent. 
 

Vedtak: Godkjent 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Behandling av årsregnskap for 2015 

Resultatregnskap og balanse ble gjennomgått og foreslått godkjent. 

Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. 
 

Vedtak: Godkjent 
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4. Fastsettelse av styrets godtgjørelse 

Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr 300.000. 
 

Vedtak: Vedtatt 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Behandling av innkomne forslag og saker 

 

A. Engasjere teknisk konsulent – fra styret 
 

Det er usikkerhet om deler av tekniske løsninger på og i byggene imøtekommer de 

byggetekniske forskrifter. TEK 7 og Tek 10 overlater mye til entreprenørenes egne valg 

ved utførelse. Tekniske fagblad skal fortsatt ligge i bunn for endelige utførelser. Dette 

for å sikre leverte kvaliteter. Allikevel har sameiet mange pågående reklamasjoner.  
 

Forslag til vedtak:  

Styret gis fullmakt til å engasjere teknisk byggkonsulent for å gjennomgå alle byggenes 

tekniske kvaliteter og bistå ved avsluttende ferdigbefaringer og reklamasjoner mot 

utbygger / Veidekke AS. Kostnaden er estimert til ca. kr. 50.000,- 
 

Vedtak: Enstemmig vedtatt 

 

B. Bestille FDV-plan – vedlikeholdsnøkkel – fra styret 
 

Styret anbefaler å engasjere firma for utarbeidelse av plan for fremtidig drift og 
vedlikehold som inneholder kostnader og tidsrammer. Dette for å unngå unødvendig 
nedbrytning av etablerte kvaliteter. Et regelmessig vedlikehold som tas over mange år 
gjør at kostnader utlignes på en rettferdig måte uansett botid for den enkelte sameier.  
 

 Forslag til vedtak:  

Styret gis fullmakt til å engasjere kvalifisert firma for utarbeidelse av en 

vedlikeholdsplan. Innhentet tilbud viser at kostnaden med dette utgjør ca.  

kr 120.000,- 
 

Vedtak: Enstemmig vedtatt 

 

C. Felles servicekontor og innkjøpsrutiner – fra styret 
 

Styret foreslår å undersøke mulighetene for felles servicefunksjoner i et samarbeide 

med sameiene Hagebyen 2 og Piloten. Dette bør omfatte vaktmestertjenester og andre 

servicefunksjoner og avtaler for området. De tre sameiene har lik teknikk og kan oppnå 

stordriftsfordeler og kostnadsbesparelser. 
 

Forslag til vedtak:  

Styret får fullmakt til å innlede et samarbeid om felles servicefunksjoner med Piloten og 

Hagebyen 2.  
 

Vedtak: Enstemmig vedtatt 
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D. Serviceavtaler og felles oppfølging – fra styret 
 

Uavhengig av foregående punkts resultat mener styret at sameiet har mange avtaler 

som bør reforhandles. Styret oppfatter avtalene som svært kostbare. Mange avtaler 

omfatter ikke reparasjoner eller deler, kun observasjon og rapportering. 

Erfaringsmessig har styret sett at driftsforstyrrelser og stopp allikevel forekommer og at 

det tar tid å utbedre disse, f.eks. ved ventilasjonstopp. Et alternativ er heller å inngå 

rammeavtaler med aktuelle servicefirmaer som kan rette feil og foreta reparasjoner. Blir 

det etablert et samarbeide med de andre sameiene rundt oss kan vi sikkert oppnå 

enda bedre betingelser. Styret anbefaler bruk av teknisk konsulent i denne prosessen 

og at det bevilges en beløp på inntil kr. 50.000,- til dette.  
 

Forslag til vedtak:  

Styret gis fullmakt til å si opp eller reforhandle inngåtte serviceavtaler. Teknisk 

rådgivning for inntil kr. 50.000,- kan benyttes for å sikre en forsvarlig kvalitet på service 

og andre tjenester.  
 

Vedtak: Enstemmig vedtatt 

 

E. Kontrakt Rentokil – skadedyrkontroll / musefeller – fra styret  
 

Forebygging og håndtering av skadedyr er viktig. Gnagere som mus og rotter gjør stor 

skade på både infrastruktur (ledninger, rør, isolasjon), og i garasjer og boder (private 

gjenstander). I henhold til tilbud koster dette kr. 25 000,- pr. år. 
 

Forslag til vedtak:  

Styret gis fullmakt til å inngå avtale med Rentokil AS for kr 25.000,- pr. år i kamp mot 

rotter og mus. 
 

Vedtak: Enstemmig vedtatt 

 

F. Vedlikehold utvendig tregulv på terrasser – fra styret 
 

Styret har mottatt henvendelser om behandling av utsatte tregulv / lemmer med olje 

eller annen egnet behandling på alle utvendige terrasser som er en del av byggenes 

tak. Dette for å forbygge nedbrytning / uttørking av planken. Sameiet har i henhold til 

vedtektene ansvaret for dette. Arbeidet må utføres av firma med ansvarsrett i tilfelle 

skader på underliggende membraner. Garanti mot vannlekkasjer gjennom tak er viktig 

og må unngås. 
 

Forslag til vedtak:  

Styret gis fullmakt til eventuelt å iverksette dette vedlikeholdet etter anbefaling og 

ramme i FDV- planen. Om FDV- planen ikke godkjennes bortfaller tiltaket. Tiltaket er 

eventuelt begrenset oppad til kr. 150.000,- 
 

Benkeforslag: 

Vedlikehold av utvendig tregulv på terrasser utsettes til FDV-planen foreligger. Dersom 

FDV-planen viser at slikt vedlikehold er nødvendig vil saken legges frem på nytt ved 

neste årsmøte. 
 

Vedtak: Benkeforslaget ble enstemmig vedtatt 
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G. Innglassing terrasser og balkonger – fra styret 
 

Styret fikk i oppdrag av fjorårets årsmøte å undersøke muligheten for å bygge inn 

terrasser og balkonger med glass. Det er mottatt tilbud på slike arbeider. 

Innglassing gir mindre vedlikehold for sameiet og eiere får et lunere og hyggeligere 

uteområde med forlenget brukstid. Verdien på terrassene / leiligheten er opplyst å øke 

med ca. kr 15 - 20 000 pr kvm av innglasset areal.  

Alle kostnader skal normalt dekkes av de som gjennomfører tiltaket. Dog er det en liten 

usikkerhet om Bærum kommune godkjenner tiltaket, siden dette gir en mindre 

fasadeendring. Kommunen krever at det er sameiets styre som søker for de bygg hvor 

dette er ønsket. Enkeltsøknader aksepteres ikke da det kreves en enhetlig plan ved 

fasadeforandringer som sameiet står bak. Arkitekt / konsulent bistår i den praktiske 

prosessen. Lumon AS som er leverandør har kontakt med firma Holt AS som vil ivareta 

alle formelle sider ved en søknad.  

Vivestad Glass vil være leverandør av glasstak der dette er nødvendig.  
 

Prosjekteringskostnader med tegninger er estimert til kr. 40.000. I tillegg er det opplyst 

at kommunens byggesaksbehandling kan gi et gebyr på ca. kr 37 000,- 
 

Alle prosjekteringskostnader dekkes av Lumon AS.    

Byggesaksgebyret vil bli fordelt på de sameierne som benytter seg av tiltaket.  

Dog har vi ingen garanti for at et tiltak av denne karakter blir godkjent. Det betyr at 

sameiet kan risikere å måtte dekke byggesaksgebyrene fra Bærum Kommune. 
 

Forslag til vedtak:  

Styret gis fullmakt til å iverksette en formell søknadsprosess mot Bærum Kommune 

med en kostnadsramme på inntil ca. kr. 40 000,- Ved gitt byggetillatelse og approberte 

tegninger vil kostnadene bli fordelt på de som velger å gjennomføre tiltaket. Ved avslag 

må kostnadene dekkes av sameiet. 
 

Vedtak: Forslaget falt  

 

H. Kjøp av garasjeplass – fra styret  
 

Styret forslår å kjøpe en billig garasjeplass for å benytte denne som lagerrom. En billig 

plass er en plass hvor det er vanskelig eller umulig å parkere. Veidekke har fortsatt 

igjen en av disse. Det vil bli bygget vegger med dør rundt plassen. Rommet skal 

benyttes til oppbevaring av sameiets eiendeler, som hageutstyr, griller og annet utstyr.   
 

Forslag til vedtak:  

Styret gis fullmakt til å kjøpe en garasjeplass til dette formål begrenset oppad til  

kr. 250 000,- for areal / plass inkludert bygging av vegger og dør. 
 

Vedtak: Forslaget falt  

 

I. Opprettelse av vedlikeholdsfond – fra styret 
 

Styret foreslår at det opprettes et vedlikeholdsfond på kr. 500 000,-. Beløpet overføres 
fra fri egenkapital. 
 

Forslag til vedtak: 
 Det besluttes å opprette et vedlikeholdsfond på kr. 500 000,- Beløpet overføres fra fri 

egenkapital. 
 

Vedtak: Enstemmig vedtatt 
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J. Felles forvaltning av garasjesameiet og eierseksjonssameiet – fra styret 
 

Styret foreslår å overføre forvaltningen av garasjesameiet til styret i Hagebyen 1. Det er 

unødvendig å operere med to styrer. Alt bør ligge i hovedregnskapet med egen 

spesifikasjon av garasjeinntekter og kostnader. På denne måten sparer vi noen utgifter. 

Vedtektene må også endres. Styret ber om at et vedtak i Eierseksjonseiet Hagebyen 1 

også vil gjelde for Garasjesameiet Hagebyen 1.  
 

Forslag til vedtak:  

Styret gis fullmakt til å gjennomføre en praktisk samdrift av de 2 sameier etter 

ovennevnte føringer.  
 

Vedtak: Enstemmig vedtatt 

 

K. Nødvendige tillegg i vedtektene for praktisk felles forvaltning av begge sameier – 
fra styret 
 

Styret viser til punkt 5 over. Vedtektene i begge sameier må endres for en felles 
forvaltning. Advokat Terje Jacobsen hos Obos har utarbeidet disse tilleggsforslagene.  

 

Under vises ny tekst i kursiv for Eierseksjonssameiet Hagebyen 1:  
 

Vedtekter for Eierseksjonssameiet Hagebyen 1 - sist endret i sameiermøte 21.04.2015 
 

15.2. Særskilt fordeling av kostnader for næringsseksjon nr. 225.  

Boligparkeringsplassene i garasjeanlegget er organisert i en egen næringsseksjon nr. 

225. For hver parkeringsplass i snr. 225 skal det betales et kostnadsbidrag fordelt med 

lik del pr. parkeringsplass. 
 

Næringsseksjon nr. 225 skal belastes med kostnader som direkte er knyttet til bruken 

av seksjonen som parkeringsanlegg derunder forsikring av seksjonen samt kostnader 

forbundet med innvendig drift og vedlikehold av seksjonen, kjøre og adkomstareal, 

porter, dører, tekniske anlegg mv. som kan tilknyttes parkeringsseksjonen. 
 

Dersom kostnader forbundet med energi mv. ikke klart kan adskilles eller måles, skal 

det betales en forholdsmessig andel etter en nøkkel basert på nytte eller forbruk.  
 

Næringsseksjonen skal dekke alle særskilte kostnader forbundet med at 

eierseksjonssameiet har påtatt seg administrasjonen av drift, vedlikehold, 

regnskapsførsel og innkreving, jfr. § 22. 
 

§ 22 

For næringsseksjon nr. 225, Hagebyen 1 Garasjesameie, gjelder egne vedtekter 

mellom de ideelle eierne i denne. Styret i Eierseksjonssameiet Hagebyen 1 skal sørge 

for forsvarlig drift, vedlikehold og administrasjon av næringsseksjon 225 med mindre 

Hagebyen 1 Garasjesameie velger sitt eget styre.  
 

Kommentar - Punkt L og M gir sameiet forenklinger og kostnadsbesparelser i 

forvaltningen ved at regnskap og revisjon utføres en gang i hovedregnskapet for 

sameiet. 
 

Forslag til vedtak: 

Styret foreslår at vedtektene utvides. 
 

Vedtak: Enstemmig vedtatt  
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L. Utleie av inntil 10 gjesteparkeringsplasser – fra styret 
Etter at det ble innført kontrollkort og betaling for gjesteparkering er det mange plasser 
som ikke benyttes på heltid. Styret foreslår derfor å leie ut inntil 10 plasser. 
Gjesteparkeringsplassene er ikke en del av garasjeseksjonen. Plassene forsøkes utleid 
mellom klokken 0700 og 1700, men det gis også anledning til døgnutleie på 
helårsbasis. Pris og døgnbruk vil avgjøre disponeringstid.  Kontraktene vil ha en 
gjensidig oppsigelsestid på 1 til 3 måneder. Styret vil vurdere dette etter behov. 
Forventet leie vil være fra 1.000 til 1.500 kroner pr. plass. På årsbasis utgjør dette 
120.000-180.000 kroner.  
 

Forslag til vedtak: 
Styret får fullmakt til å leie ut inntil 10 gjesteparkeringsplasser med kort oppsigelsestid 
 

Vedtak: Vedtatt 

 

M. Styrehonorar - Forslag fra Petter Jacobsen  

 Under forrige årsmøte var det et enormt tilbud av seksjonseiere som ønsket å stille 

som kandidater til styret.  Jeg mener at kompetansen til kandidatene er noe homogen, 

men det unike er den genuine interessen for å gjøre en innsats for sameiet. På 

bakgrunn av dette foreslår jeg at vi senker styrehonoraret til nivået vi hadde før vi økte 

det i 2015. 
 

Forslag til vedtak:  

Styrehonorat for 2016 senkes til 2015-nivå. 

Vedtak: Forslaget falt 

 

N. Bytte ut trær - Forslag fra Camilla B. Torp  
 

Bytte ut noen eller flere av de frittstående bøketrærne/angbøkene med frukttrær. 

Lavvoksende epletrær, kirsebær/moreller, plommer.  

   Kan evt. gjøres på dugnad fra interesserte til høsten når frukttrærne selges for halv pris 

for å redusere kostnader. Jeg kan ta ansvar:) 
 

Forslag til vedtak:  

   Bytte ut trær på dugnad. 
 

Vedtak: Vedtatt 
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O. Klage på riggplassen - Forslag fra Oddbjørn Hansen  
 

Beboere i Regattaveien 6, C1-blokken, plages av at OBOS og til dels Veidekke bruker 
den gamle riggplassen som ble benyttet under siste fase av utbyggingen av Hagebyen. 
Denne plassen er ment brukt til framtidige boliger, men det er pr i dag ikke noen planer 
om å bygge der før etter at Fornebubanen er bygd.  
Denne plassen brukes i dag til lagring av masser fra andre steder på Fornebu og fra 
utenfor Fornebu. Vi er kjent med at masser er blitt hentet på riggplassen som skulle 
benyttes i et prosjekt på Økern.  
 

Masser som finnes på Fornebu er til dels giftige etter flyplassdriften og uformelle 
samtaler med Bærum kommune har sådd tvil om lovligheten av å lagre masser på 
denne måten på Fornebu. 
 

Dette er til stor plage for oss og påfører beboere plager med støy og støv rett utenfor 
våre stuevinduer. Uteplassene våre er blitt dekket av steinstøv fra trafikk og arbeid på 
plassen og har fått ett grått lag med støv på bare noen få dager.  
Det jobbes med ujevne mellomrom og fra tidlig om morgenen, start kl 6-7 tiden og til 
18-19 tiden. Dette er til stor plage for oss i det daglige og ødelegger for vår trivsel i 
egne leiligheter. Vi ønsker at styret tar kontakt med OBOS og forlanger at dette 
arbeidet opphører siden der er til plage for oss som naboer til riggplassen og 
medlemmer i OBOS.  
OBOS har tilgang til store områder på andre siden av Fornebuparken som kan brukes 
til dette formålet om det er nødvendig.  
 

Vi vil også minne styret på at vi har klagd på dette tidligere i mail av 21. april 2015.  
Som nevnt i denne klagen påføres vi et verditap på våre boliger på grunn av OBOS in 
bruk av dette området og enkelte av oss vurderer å kreve erstatning på bakgrunn av 
dette.  
 

Oddbjørn Westeng Hansen på vegne av beboere i C1-blokk., Nina Skalleberg og Astrid 
Grotmol 
 

Forslag til Vedtak:  
Styret skriver og sender en klage til OBOS om bruken av riggplassen og 
konsekvensene vi har av dette på vegne av hele sameiet. 
 

Styrets innstilling – Styret har en pågående dialog med Obos som eier av 
riggplassen. Så langt føler vi at de har redusert aktiviteten på plassen uten at de vil 
bekrefte at denne vil opphøre. Plassen benyttes til massedeponi og lagerplass. Det vil i 
løpet av noen år bli igangsatt bygging av leiligheter på tomten.  
 

Vedtak: Forslaget ble trukket uten protest fra forsamlingen 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Valg av tillitsvalgte 

A Som styreleder for 2 år, ble Jan Tank-Nilsen foreslått. 
 

Vedtak: Valgt v/akklamasjon 

 

B Som styremedlem for 2 år, ble Espen Klein foreslått. 
 

Som styremedlem for 2 år, ble Sissel Andersen foreslått. 
 

Vedtak: Valgt v/akklamasjon 

  

C  Som styremedlem for 1 år, ble Camilla Røssaak foreslått. 
 

Vedtak: Valgt v/akklamasjon 
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D Som varamedlem for 1 år, ble Jostein Kolbu foreslått. 
 

Som varamedlem for 1 år, ble Jan Olav Hauan Kaasa foreslått. 
 

Vedtak: Valgt v/akklamasjon 

 

E Som representant(er) i valgkomitéen for 1 år, ble foreslått  
  

Ken Milian Kristensen 
 

 Torill Kvestad, 
 

 Gry Kristvik 
 

Vedtak: Valgt v/akklamasjon 

 

F Til Festkomiteen ble foreslått  
 

Nina Leonardsen,  
 

Astrid Grotmol,  
 

Anne Christine Meaas,  
 

Jeanette Castillo Eik,  
 

Therese Søgaard,  
 

Yulia Lisechko 
 

Vedtak: Alle ble valgt v/akklamasjon 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Møtet ble hevet kl.: 20:10.  Protokollen signeres av 

 

Sven-Robby S. Dierkes /s/  Delyn B. Edwards /s/   Marius Leonardsen /s/ 

Møteleder & referent   Protokollvitne    Protokollvitne 
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RESULTATREGNSKAP PR. 31.12.2015

Tekst BL7329 GA7329 R27329 RE7329 Sum

DRIFTSINNTEKTER:

INNKR. FELLESKOSTN. 2 756 724 0 2 145 744 1 093 764 5 996 232

ANDRE INNTEKTER 8 838 0 7 780 4 416 21 034

SUM DRIFTSINNTEKTER 2 765 562 0 2 153 524 1 098 180 6 017 266

DRIFTSKOSTNADER:

PERSONALKOSTNADER -17 815 0 -15 789 -8 696 -42 300

STYREHONORAR -126 345 0 -111 982 -61 673 -300 000

REVISJONSHONORAR -11 171 0 -9 899 -5 452 -26 523

FORR.FØRERHONORAR -110 509 0 -97 921 -53 943 -262 373

KONSULENTHONORAR -19 884 0 -17 624 -9 705 -47 213

KONTINGENTER -590 0 -522 -288 -1 400

DRIFT OG VEDLIKEHOLD -834 584 0 -578 938 -223 838 -1 637 360

FORSIKRINGER -198 439 0 -175 882 -96 866 -471 187

KOMMUNALE AVGIFTER -777 636 0 -689 244 -379 577 -1 846 457

ANDRE ANLEGG -47 531 0 -42 135 -23 193 -112 859

ENERGI / FYRING -97 887 0 -86 682 -47 752 -232 321

KABEL- / TV-ANLEGG -367 946 0 -215 391 -86 747 -670 084

ANDRE DRIFTSKOSTNADER -584 259 0 -173 894 -96 366 -854 518

SUM DRIFTSKOSTNADER -3 194 596 0 -2 215 903 -1 094 096 -6 504 595

DRIFTSRESULTAT: -429 034 0 -62 379 4 084 -487 329

FINANSINNTEKT/KOSTNAD

FINANSINNTEKTER 16 272 0 14 336 8 133 38 742

FINANSKOSTNADER -457 0 -406 -223 -1 086

RES. FINANSINNT/KOSTN. 15 815 0 13 930 7 910 37 656

RESULTAT -413 219 0 -48 448 11 994 -449 673


