
  

 
Protokoll fra ordinært sameiermøte i Hagebyen 1 Garasjesameie 

 

 

Møtedato: 14. mars 2016 

Møtetidspunkt: 20:20   

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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1. Fastsettelse av styrets godtgjørelse 

Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr 30.000. 
 

Vedtak:  Vedtatt 

 

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

2. Behandling av innkomne forslag og saker 

 

A) Vedtektsendringer i Garasjesameiet – fra styret 
 

Endring av vedtekter for Hagebyen 1 Garasjesameie - Sist endret 21.04.2015 

Under vises ny tekst i kursiv for Garasjesameiet i Hagebyen 1: 

§ 10 – Styret 

Styret i Eierseksjonssameiet Hagebyen 1 skal sørge for forsvarlig drift, vedlikehold og 

administrasjon av næringsseksjon 225 i samsvar med disse vedtekter og vedtekter for 

Eierseksjonssameiet Hagebyen 1. 

Styret i Eierseksjonssameiet Hagebyen 1 har i den forbindelse de samme rettigheter og 

plikter som sameiets styre har i henhold til disse vedtekter så langt det passer.   

Dersom sameiermøtet velger et eget styre, skal dette i så fall bestå av 3 medlemmer 

som velges av sameiermøtet. Styret velger selv sin leder og hvordan det skal 

organiseres.  

§ 14 - Felleskostnader og regnskap 

Felleskostnader er kostnader som ikke særskilt knytter seg til en sameieandel. 

Felleskostnader skal fordeles på sameierne etter sameiebrøken.  

Med felleskostnader menes blant annet utgifter til:  

a) eiendomsforsikring, jf § 19,  

b) kostnader til vedlikehold av sameiets eiendom  

c) andel av strøm til lys/oppvarming/ventilasjon,  

d) drift og vedlikehold mv av sprinkleranlegg og ventilasjonsanlegg  

e) renhold av fellesarealer  

f) kostnader ved administrasjon, revisjon, styrehonorar.  

Den enkelte sameier innbetaler innen den 1. i hver måned forskuddsvis et akontobeløp til 

dekning av sin andel av de årlige felleskostnadene fastsatt av styret. Beløpets størrelse 

fastsettes slik at de samlede akontobeløp med rimelig margin dekker de felleskostnader 

som antas å ville påløpe i løpet av ett år.  

Eierseksjonssameiet Hagebyen 1 skal føre egen regnskapsoversikt med en oversikt over 

alle inntekter og kostnader forbundet med sameiet (snr. 225) og fordele kostnadene på 

sameierne i denne. Kostnader for dette skal dekkes av sameiet (snr. 225). Hagebyen 1 

garasjesameie må etablere egen regnskapsførsel dersom dette ikke ivaretas av 

Eierseksjonssameiet Hagebyen 1.   
 

Vedtak: Enstemmig vedtatt 
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B) Bytte til kodelåser - Forslag fra Jan Erik Foss 
 

Det er ønskelig at alle låser på alle dører i garasjene blir byttet til kodelåser.  Vi kan 

slippe nøkler eller brikker for å komme til garasjen og i tilfelle brann må det være bedre 

med kodelåser enn nøkler.  I dag må vi bruke nøkler både ut og inn. 
 

Forslag til vedtak:  

Er det ønskelig at styret snakker med f.eks. Verisure og lignende selskap for å innhente 

pris på å bytte alle låser til kodelåser?  
 

Kommentar – Styret innhenter tilbud på løsninger som kan lette adkomsten med 

kodelåser. Dette må være et supplement til nåværende sylinderlås. 
 

Vedtak: Vedtatt 

 

C)   Epoxy gulv - Forslag fra Jan Erik Foss   
 

   Det er svært møkkete og støvete i garasjen.  Sykler og   biler er støvet ned i løpet av et 

par dager. Kan styret innhente pris for å f eks epoxy- behandle gulvet eller finne andre 

løsninger for å løse dette problemet?  Eksempler på forslag kan sees i garasjeanlegget 

ved Kiwi Fornebuporten eller i garasjen under Scandic Hotell. 
 

Forslag til vedtak:  

Er det ønskelig at styret skal innhente pris på å behandle gulvene i garasjen?   
 

Alternativt - Forslag fra styret:  

Det iverksettes legging av Epoxy på hele gulvet i garasjen med en totalkostnad på inntil 

kr 2,5 millioner. Kostnadene forutsettes finansiert med et lån på samme beløp nedbetalt 

over 6 år med f.eks. 4 % rente. Renter på kr 100 000,- og avdrag på kr 416 667,- gir en 

totalkostnad på kr. 516 667,- det første året.   
 

Kommentar – Styret har innhentet tilbud på behandling med Epoxy. Dette koster ca. 2,5 

millioner. En kostnad som eventuelt bør finansieres med lån med minimum 6 års 

avdragstid. Rentekostnader og avdrag vil øke felleskostnadene. 
 

Styret avventer flere tilbud med forskjellige løsninger. Sameiet har også pågående 

reklamasjonssak mot Veidekke pga manglende vanndrenering og fuktig garasje. 

Vanninnsig mellom dekke og søyler er uheldig siden dette kan påføre armeringen 

korrosjonsskader over tid.  
 

Vedtak: Styret har innhentet pristilbud og forslaget er dermed oppfylt 
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D)   Bytte kassettporter til en lettere modell – fra styret 
 

Styret mener at sekundærportene innenfor hovedporten til garasjen kan erstattes med 

en lettere og rimeligere modell. Porter av duk / netting / gitter veier mindre enn dagens 

kassettporter. Et lettere portblad gir maskin og fjærer lengre brukstid / levetid. Bytte av 

port vil først bli utført når de gamle ødelegges f.eks. ved påkjørsel eller at det oppstår 

brudd på fjærer.  
 

Forslag til vedtak: 

Styret gis fullmakt til å skifte gamle kassettporter til en ny lettere modell med f.eks. duk / 

netting / gitter når de gamle kassettportene i aluminium ødelegges ved f.eks. påkjørsel 

eller det oppstår fjærbrudd. Styret har årsmøtets fullmakt til å vurdere kostnaden i forhold 

til utbetalt erstatning fra skadevolders forsikring. En ekstrakostnad skal ikke overstige kr 

35 000,-  
 

Kommentar – Forslaget vil gi en utgift til inntekts ervervelse hvis vi unngår unødvendig 

slitasje på portene pga. tyngden og antall åpninger av portbladet 
 

Vedtak:Vedtatt 

 

E) Dekk / sykkeloppheng i garasje – fra styret 
 

Styret foreslår at de garasjeplasser som har nok plass på veggen monterer dekkstativ. 

Dette for å få orden i garasjen og lette lagring for den enkelte. Annet løsøre tillates ikke i 

garasjen. Dette av hensyn til HMS og regler / vedtekter for garasjen og rengjøring. 
 

Tilbudt pris er kr. 3 656,- inklusive MVA ferdig montert ved bestilling av minst 25 stk. 

Beløpet blir fakturert den enkelte eier av garasjeplass.  
 

Forslag til vedtak:  

Styret får fullmakt til å bestille dekkstativ til de som ønsker dette. 
 

Kommentar – Tiltaket gir den enkelte en mulighet til å oppbevare inntil fire dekk. Stativet 

er forsikringsgodkjent. Stativet kan ved ekstrabestilling utvides til sykkellagring. 
 

Vedtak:Vedtatt 

 

F) Flere sykkelplasser i garasjeanlegget - Forslag fra Christoffer Schreiner  
 

Flere sykkelplasser i garasjeanlegget.  
 

Forslag til vedtak: 

Skal styret undersøke mulighet til flere sykkelplasser i garasjen?  
 

Kommentar – Sameiet har ingen ledige områder til dette formål. Den eneste muligheten 

for et slikt formål er å omdisponere noen gjesteparkeringsplasser til sykkelparkering mot 

betaling siden dette er plasser som tilhører fellesskapet. Hvis man monterer tilbudt 

dekkstativ, blir det i tillegg til dekk plass til 1 sykkel. Ref. forslag fra styret i 

Eierseksjonssameiet Hagebyen 1.  
 

Vedtak: Forslaget ble trukket uten protest fra forsamlingen 
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G) Sikring av dører - Forslag fra Kristin Angel  
 

Etter ny runde med innbrudd i boder i garasjeanlegget, må det iverksettes tiltak for 

hindre at uvedkommende tar seg inn i parkeringsanlegget. Hovedporten til 

garasjeanlegget er ulåst døgnet rundt. Med tanke på at det både er boder og 

sykkeloppbevaring i gjesteparkeringsanlegget, bør hovedporten være låst til enhver tid. I 

tillegg er dørene som leder til gjesteparkeringen (nedgangen mellom rekkehus og dør 

ved hoved garasjeport) ulåst. Ved nedgangen mellom rekkehus er det gjennomgang 

med boder som er utenfor kameraovervåkning. Politiet anbefalte å få disse dørene sikret 

med lås. 
 

Hagebyen 2 har fått til en løsning der hovedporten åpnes med samme fjernkontroll som 

til de indre garasjeportene. For besøkende åpnes porten ved at de taster inn kode på et 

kodepanel i nedkjørselen. Koden er lik for alle, og har blitt distribuert til beboerne via mail 

og brev. 
 

Forslag til vedtak:  

Styret finner en løsning der hovedporten til garasjeanlegget og dører som leder til 

gjesteparkeringen er låst til enhver tid. 
 

Kommentar – Styret vurderer forskjellig tiltak. Hovedproblemet er brukernes kontroll av 

etterfølgende biler eller personer. Det er bortkastet å innføre gode låssystemer hvis 

sameiets brukere ikke opptrer som vakter og avviser uvedkommende.   
 

Vedtak: Enstemmig vedtatt 

 

H) Holde garasjedør lukket - Forslag fra Oddbjørn Hansen  

Ordningen med at Garasjedøren står åpen morgen og ettermiddag, avvikles, da dette 

innbyr til adkomst og tyverier samt påfører oss økte kostander til oppvarming. 
 

Forslag til vedtak:  

Garasjedør holdes lukket hele døgnet. 
 

Kommentar – Styret sjekker automatikk.  
 

Vedtak: Trukket uten protest fra forsamlingen 

 

I) Avtale med parkeringsselskap - Forslag fra Oddbjørn Hansen  
 

Sameiet inngår avtale med et parkeringsselskap om håndhevelse av våre 

parkeringsregler. 
 

Forslag til vedtak:  

Styret undersøker mulighet til å inngå avtale med parkeringsselskap for håndhevelse av 

parkeringsregler. 
 

Kommentar – Avtale kan inngås forutsatt at samme parkeringsselskap kan skrive bøter 

og rekvirere borttauing ved eventuelle overtredelser.  Parkeringsregler med veiledning 

må merkes godt med synlige skilt. 
 

Vedtak: Forslaget falt 

 

 



  Hagebyen 1 Garasjesameie   

Side 6 av 6 
 

3. Valg av tillitsvalgte 

Sameiet skal ha et styre. Styret i Eierseksjonssameiet Hagebyen 1 utgjør sameiets 

styre med mindre sameiermøtet fastsetter at garasjesameiet selv skal velge et styre. 

Styret skal i så fall bestå av minst 3 medlemmer som velges av sameiermøtet. Styret 

velger selv sin leder og hvordan det skal organiseres 

 

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

Møtet ble hevet kl.: 21:00.  Protokollen signeres av 

 

 

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

Møteleder & referent   Protokollvitne    Protokollvitne 

 


