
MØTENUMMER 5-2016

NÅR: tirsdag, 05. apr 2016 19:00 - 22:00

HVOR: Bernt Balchensvei 4, 1 etg. Inngang fra bakgård

MØTE INNKALT AV: Fredrik Bjørnødegård

FREMMØTTE: Fredrik Bjørnødegård
Sissel Andersen
Jan Tank-Nielsen
Camilla Røssaak
Espen Klein

BESKRIVELSE: Velkommen til det første møte som nytt styre. Møtet blir overlapping fra tidligere
styre, og konstituering av det nye.

VEDLEGG: EPSON641.pdf
7420 Hagebyen 1 Garasjesameie.pdf
7329 Eierseksjonssameiet Hagebyen 1.pdf
Barnevognskur.pdf

SAK 1
Konstituerende styremøte

SAK 2
Oppfølging av årsmøtevedtak

SAK 3
Beboermøte

SAK 4
Ny forretningsføreravtale

SAK 5
Økonomi

SAK 6
Saker behandlet av årsmøtene som trenger oppfølging:

SAK 7
Andre saker som trenger oppfølging

SAK 8
Det er drøssevis av enkeltsaker som kommer for en dag. Noen omtales under.

SAKSNUMMER 1

SAKSINFORMASJON Fordeling av ansvar / oppgaver til Espen Klein, Sissel Andersen og Camilla
Røssaak. Varemedlemmer er Jostein Kolbu og Jan Olav Hauan Kaasa.

Følgende oppgaver skal fordeles på hele styret. Dette må vi diskutere. 

Espen Klein – Ansvarlig for …………….. 

Sissel Andersen - Ansvarlig for informasjon og web, grønt- / utearealer,
overtakelsesbefaringer, fordeling av saker /mailer og innkalling til styremøter.

Camilla Røssaak - Ansvarlig for HMS, vaktmester, renhold, årsmøte og referent
styremøter. Attesterer fakturaer. Praktisk oppfølging av bygg og område.

Fredrik Bjørnødegård - Ansvarlig for Alt-i-Box, IKT – BoligBasen, låser og
dørautomatikk og assistent byggeteknisk. Godkjenne fakturaer. 

Jan Tank-Nielsen - Ansvarlig for byggeteknisk, økonomi & regnskap og avtaler.
Godkjenne fakturaer.

Andre ansvarsområder fordeles ved behov.

Eierseksjonssameiet Hagebyen 1 (7329)
Protokoll

SAKSOVERSIKT

SAK 1  Konstituerende styremøte
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https://innlogget.styrerommet.net:443/OBOS/Resources/10590857.pdf?AccessGuid=3e8e4697-9f5c-4877-a0c8-93d5308d33d9
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https://innlogget.styrerommet.net:443/OBOS/Resources/10590861.pdf?AccessGuid=a000c77d-2ecd-4aba-9543-256b36196ebb
https://innlogget.styrerommet.net:443/OBOS/Resources/10590855.pdf?AccessGuid=5dca4782-04ec-418e-8cfd-dbc0aa8ea080


VEDTAK Astrid og Christian overlapper med det nye styret. Dersom vi ønsker, kan
Christian ta en del saker på dagtid dersom vi kommer opp med en modell for
godtgjøring.

Verifiserer at avtalen med Gårpass er sakt opp, og ny avtale med vaktmester må
inngåes.

- Jan Tank-Nielsen - Ansvarlig for byggeteknisk, økonomi & regnskap og avtaler.
Godkjenne fakturaer.

- Fredrik Bjørnødegård - Ansvarlig for Alt-i-Box, IKT – BoligBasen, låser og
dørautomatikk og assistent byggeteknisk. Attestere fakturaer. Tar seg av
mailboksen inntil videre.

- Camilla Røssaak - Lager en liste/matrise over oppgaver. Legger dette frem ved
neste møte.

- Espen Klein – Ansvarlig for oppfølging og kravstilling av byggteknisk mot
Veidekke via BoligBasen.

- Sissel Andersen - Ansvar tildeles ved neste møte.

 

SAKSNUMMER 2

SAKSINFORMASJON vedlagt følger protokoller mottatt i dag.

VEDTAK Godkjent

SAKSNUMMER 3

SAKSINFORMASJON Vi bør finne en tid og sted for dette innen rimelig tid.

VEDTAK Tar dette på et senere tidspunkt.

SAKSNUMMER 4

SAKSINFORMASJON vedlegger forslag fra Obos som dekker begge sameier – eierseksjonene og
garasjesameie.

VEDTAK Iverksetter denne. Signert og leveres tilbake.

SAKSNUMMER 5

SAKSINFORMASJON Det er ingen avvik eller overraskelser. Sender på egen mail rapporter på mandag
den 4.4.

VEDTAK Godkjent

SAKSNUMMER 6

SAKSINFORMASJON 1. Engasjere teknisk konsulent – Opak er engasjert for å bistå ved
ettårsbefaring av fellesarealer og utvendig bygg. Utvendig grøntarealer er
overtatt.  Ansvarlig:

SAK 2  Oppfølging av årsmøtevedtak

SAK 3  Beboermøte

SAK 4  Ny forretningsføreravtale

SAK 5  Økonomi

SAK 6  Saker behandlet av årsmøtene som trenger oppfølging:
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2. Bestil le FDV- Plan – dette må iverksettes. Ansvarlig:
3. Felles servicekontor og innkjøpsrutiner – dette må også igangsettes.

Forhandlinger med andre sameier må innledes. Ansvarlig: 

4. Serviceavtaler og felles oppfølging – reforhandle eller si opp avtaler i den
grad dette er praktisk mulig. JTN har allerede tilskrevet Brannvesenet og Randem
og Hübert. Nokas er kontakt for tilbud på alarmoverføringer fra heiser og
brannsentraler. Ansvarlig:

5. Kontrakt Rentokil – Fredrik har hatt denne kontakten og kan bestille
arbeidene i henhold til årsmøtets vedtak. Ansvarlig: Fredrik.

6. Vedlikehold utvendig tregulv på terrasser – utsettes inntil FDV plan
foreligger. Ansvarlig:

7. Innglassing terrasser og balkonger – ble ikke vedtatt, men vi bør vurdere å
fremme saken på nytt. Ansvarlig:

8. Kjøp av garasjeplass – ikke vedtatt.
9. Opprettelse av vedlikeholdsfond – vedtatt og bankkonto etableres.

Ansvarlig:
10. Felles forvaltning av garasjesameie og eierseksjonsameiet –

iverksettes av Sven Robby hos Obos. Styret vil behandle fremtidige saker i felles
protokoll fra styremøter.

11. Nødvendige tillegg til vedtektene – er vedtatt og ny utgave utferdiges av
Sven Robby hos Obos.

12. Utleie av inntil 10 parkeringsplasser – vi må igangsette dette arbeid
snarest. Ansvarlig:

13. Styrehonorar – utbetales av Obos.

14. Bytte av trær – dette bør planlegges iverksatt. Ansvarlig:
15. Klage på riggplassen – følges opp. Ansvarlig: JTN.

Garasjesameiets årsmøte besluttet følgende:

1. Vedtektsendringer – gjennomføres av Sven Robby hos OBOS.
2. Bytte av kodelåser – vi måinnhente tilbud. Ansvarlig:
3. Epoxy på garasjegulv – ingen pålagt oppgave. Følges opp under reklamasjon

mot Veidekke. Ansvarlig:
4. Bytte kassettporter til en lettere modell – vi må følge dette opp.

Ansvarlig:
5. Dekk / sykkelparkering – Vi må oppfordre sameiere til å melde sin interesse

og knytte kontakt med leverandør. Regneark med interessenter er opprettet. 3
stk per tid. Ansvarlig:

6. Flere sykkelplasser – trukket forslag.
7. Sikring av dører – vi må iverksette tiltak. Ansvarlig:

8. Holde garasjedør lukket – forslaget ble trukket,  men vi skal vurdere en
bedre løsning. Ansvarlig:

Avtale med parkeringsselskap – forslaget ble ikke vedtatt.

VEDTAK Espen bestiller avfallscontainer.

Fredrik bestiller Rentokil.

Jan skriver tilsvar på brev fra advokat ang barnevognskur.

Andre saker blir behandlet fortløpende, og status neste styremøte.

SAKSNUMMER 7

SAKSINFORMASJON Energiavregning Techem – har ikke mottatt avregning. Ansvarlig: 

Innregulering av varmeanlegget – JTN henger opp varsel på
hensiktsmessige steder slik at flest mulig er kjent med innreguleringen. (Dette
medfører at lapper også henges på inngangsdører.) Ansvarlig:

Rengjøring av garasje – Garasjen må ryddes for å gjennomføre en felles
rengjøring med våtfeiing. Ansvarlig for dette må sørge for skikkelig varsling med
eget skilt i garasjen om å fjerne rusk og rask samt dato for rengjøring. Bør
kanskje fordeles over to dager? Ansvarlig:

Kommunelegen – høy temperatur i leilighetene om sommeren – varmt vann og
kaldt vann – dårlig kvalitet på innluft. Mye møkk. Ansvarlig:
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                  

Jordprøver – vi må bestille dette fra egnet firma. Ansvarlig:

Opak AS – teknisk befaringer. Ansvarlig:

SAK 7  Andre saker som trenger oppfølging
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Ny vaktmester – ansettelse og arbeidsinstruks. Ansvarlig:

Reklamasjoner – iverksette tiltak. 
Som opplyst tidligere har vi dessverre en selger og entreprenør som legger all 
bevisbyrde på oss. Ansvarlig: Jan og Fredrik.

Nøkkelsystem – vurdere nye systemer. Ansvarlig:

Nansenparken – våre kostnader med denne øker. Vi må følge opp dette.
Ansvarlig:

Praktisk oppfølging av våre bygg og områder – vi må finne løsninger /
rutiner ved utbedring av feil som berører tekniske installasjoner. Ansvarlig:

Ladeavtaler el- biler – må følges opp. Ansvarlig:

Klagen om barnevognskur - Denne må behandles og besvares. Ansvarlig:

Nye Nansenparken barnehage - Trenger vi å uttale oss til kommunen i
saken? Ansvarlig:

Mitt navn er Espen Eldoy, og bor i regattaveien 7, leilighet h101. Vi bor
i førsteetasje og har markterrasse på hjørnet til venstre for hovedinngangen til
regattaveien 7. Den delen av markterassen som vender ut mot tunet, er bare
halve terrassen steinlagt. Vi ønsker nå å legge stein på resten av terrassen som
vender ut mot tunet, fra hverandadøren og mot skilleveggen mot
hovedinngangen. Gressplenen på andre siden vil vi beholde som den er. Er det
greit for styret at vi gjør dette? Vet dere også hvor vi kan bestille steinheller som
er like de som allerede er der? Vennlig hilsen Espen Eldøy Ansvarlig for svar
til beboer: 

Garasjeport Forsikringssak. Trenger oppfølging. Ansvarlig:

 

VEDTAK Følges opp neste styremøte.

SAKSNUMMER 8

SAKSINFORMASJON Beboerne som oppfører seg unormalt. Noe sigarettsneiper og hensetning av
søppel bekrefter. Vi har enda mer skitt i garasjen. Gjengangstema på
innmeldingene.
 
Ventilasjonsanlegget har vi klaget på flere ganger. Støy, heksestøv matos og
dårlig inneklima er dessverre et resultat av dårlig kvalitet på anleggene.

Varme leiligheter / radiatorer. Vi får en ny innregulering men denne må gjøres
med kranene på maks for å kunne måle gjennomstrømningen. Dette må trolig
utsettes til varmen i radiatorene er stoppet ellers stenger kranene seg selv når det
blir varmt.

Varmt / kaldt vann i springen er også noe de jobber med. 

Vanntrykk henger sammen med dimensjonering. Vi følger opp dette, men det er
viktig at sameiere som plages fremmer reklamasjon.

Fellesareal - Sterk matos skyldes dårlig anlegg og mange stopp pga feil.

Nøkkelbryter skal vi følge opp. Hvilke dører? Adresser? Ikke bruk husnummer. 

Felles utenomhus - Hekkene – problemet er om det er jord i bakken. Vi har
kontakt med Multiconsult som skal ta jordprøver. (Styret har bedt om forslag til
antall og priser) 

Parkering – vi har sak til behandling på sameiermøte. Parkeringsselskap med
bøter er det eneste som virker. 

Sigarettsneiper – de som gjør dette må knipes. Regler er bra men de som bryter
disse er det motsatte.
 
Søppel – som over. 

Veidekke aksepterer bare klager fra de respektive eiere på reklamasjoner som
berører leilighetene.

SAK 8  Det er drøssevis av enkeltsaker som kommer for en dag. Noen omtales
under.
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VEDTAK Tas med og diskuteres på møtene fremover.

FREDRIK BJØRNØDEGÅRD SISSEL ANDERSEN

JAN TANK-NIELSEN CAMILLA RØSSAAK

ESPEN KLEIN

SIGNERING

Side 5 av 5


