
 

Protokoll fra ordinært årsmøte i  
Eierseksjonssameiet Hagebyen 1 & Hagebyen 1 garasjesameie 

 

  

PROTOKOLL - SIDE 1 AV 5 

Møtedato: Mandag 19. mars 2018 

Møtetidspunkt: 18:00 

Møtested: Telenor Arena, VIP inngang (sørsiden) 

Til stede: 58 seksjonseiere, 7 representert ved fullmakt, totalt 65 stemmeberettigede. 

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

Møtet ble åpnet av Jan Tank-Nielsen. 

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

1. Konstituering 

A  Valg av møteleder 

Som møteleder ble Sven-Robby 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 en til å føre protokoll og minst en seksjonseier som protokollvitne 

Som fører av protokoll ble Sven-Robby Dierkes foreslått. Som protokollvitne ble  

Sissel Andersen foreslått. 
 

Vedtak: Valgt 

 

D Godkjenning av møteinnkallingen 

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

lovlig satt. 
 

Vedtak: Godkjent 

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

2. Behandling av årsrapport for 2017 

Styrets årsrapport ble behandlet. 
 

Vedtak: Godkjent 

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

3. Behandling av årsregnskap for 2017 

Resultatregnskap og balanse ble gjennomgått og foreslått godkjent. 

Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. 
 

Vedtak: Vedtatt 
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4. Fastsettelse av styrets godtgjørelse 

Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr 350.000. 

Benkeforslag på kr. 200.000. 

Det ble foretatt skriftlig avstemning hvor kr. 200.000 fikk 8 stemmer og kr. 350.000 fikk 46 

stemmer 
 

Vedtak: Vedtatt kr. 350.000 

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

5. Behandling av innkomne forslag og saker 

 

A) Endring av instruks for hekker og beplantning 
 
Forslagsstiller: Anne C. Meaas, Regattaveien 11 
 

Mange rekkehusleiligheter, rekkehus og leiligheter på bakkeplan bor svært tett på 
veier og lekeplasser, og er avhengig av hekken for å skjerme seg mot innsyn. I dag 
kreves det at hekkehøyden skal være maks 120 cm, men dette er for lavt til å kunne 
skjerme for innsyn og det er i tillegg uansett få som etterkommer kravet.  
 

Jeg foreslår derfor følgende vedtak: 
 

Styrets instruks for hekker og beplantning skal endres slik at høydebegrensning for 

private hekker settes til maks 150 cm.   
 

Styrets forslag til vedtak: 
 

Styret stiller seg positive til at høyde på hekk mot fellesområder kan vokse til 150 

cm. Hekk mot nabo skal allikevel holdes på 120cm. Dette skyldes forskjellig 

orientering på hager i sameiet og med en høyde på 150cm vil potensielt hekken 

kaste lang skygge inn hos nabo. Hekken mellom 2 seksjoner kan være på 

150cm, men dette krever årlig skriftlig enighet mellom berørte naboer. Foreligger 

ikke dette kan hekken klippes til 120 av nabo som ønsker dette. 
 

Vedtak: Styrets forslag til vedtak vedtatt mot 1 stemme 

 

B) Selge/fjerne/flytte A-husken 
 

Forslagsstiller: Camilla Torp 
 

Ber om at A-husken fjernes/selges/flyttes og erstattes med et klatreststiv tilpasset flere 

aldersgrupper fra bitteliten til større. 
 

Husken er farlig for barn og voksne og det har vært mange skader og nestenulykker 

allerede. Normalt er slite husker montert med sikkerhetsavstand og gjerne rundt og 

passer ikke til nærlekeplass. 
 

Styrets innstilling:   
 

Styret stiller seg positive til å fjerne/selge husken. Styret ser ikke et annet 

hensiktsmessig sted å plassere denne. Flytting vil medføre uforholdsmessige 

kostnader bland annet til fundamentering, grunnarbeider og sikring.  
 

Styrets forslag til vedtak:   
 

Styret foreslår å erstatte a-husken med et nytt egnet lekeapparat 
 

Vedtak: Styrets forslag til vedtak vedtatt mot 4 stemmer 
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C) Forslag om nye bommer 
 

Forslagsstiller: Anders Wittemann, Regattaveien 8 
 

 Forslag om installasjon av nye bom i Solgangsbrisen. For å redusere bilkjøring, 

parkering og oppstilling av uvedkommende kjøretøy forslås det å installere ny bom i 

posisjon 1 og evt 2 og 3 i vedlagte kartskisse tilsvarende slike som allerede er 

installert i sameiet, f.eks posisjon A og B i samme kart. (For tilfellet kartet ikke gjengis: 

Posisjon 1 er innkjøring fra Solgangsbrisen til tunet foran Regattaveien 8, posisjon 2 er 

overgangen Solgangsbrisen til gangveien bak Regattaveien 8 (tilsvarende som 

posisjon B på motsatt side), posisjon 3 er innkjørsel fra Forneburingen mellom 

regattaveien 4 og 6.) 
 

Selv om det er for tiden er anleggstrafikken som for tiden benytter tunet og 

gangveiene til oppstilling og kjøring kan det forventes at det samme vil skje når 

barnehagen kommer i drift. Solgangsbrisen er allerede belastet med mye trafikk, 

uregelmessig parkering også på tomgang. 
 

 Styrets innstilling: 

 Kostnad for oppsetting av foreslåtte 3 bommer fordrer også at det skal monteres 

 bom mellom garasjenedkjøring og R7, samt på fortau mellom R3/5 og R 1. 

 Etablering av 5 stk. nye bommer kommer på ca kr. 65.000. Styret ønsker at årsmøte 

skal bestemme dette behov og kostnad. 
 

Vedtak: Vedtatt mot 3 stemmer 

 

D) Helhetlig fasade endring på blokkenes glassrekkverk for skjermet innsyn 
 
Forslagsstiller: Camilla Røssaak  
 

 Bærum Kommunes plandokumenter og reguleringsplaner for Hagebyen 1 hindrer ikke 

sameiene på Fornebu fra å finne godt gjennomtenkte fellesløsninger som skjermer for 

innsyn, bevarer fasadens helhetlige inntrykk samtidig som det øker beboernes trivsel.  
 

 I Hagebyen 1 benyttes i dag et mangfold av innskjermingsmåter forann 

glassrekkverkene, fordi mange føler seg på utstilling. Målsetningen med forslaget er 

derfor å få på plass en tilfredsstillende innskjerming som bevarer fasadeuttrykket 

samtidig som det reduserer innsyn til leilighetenes veranda. For å sikre en enhetlig 

utførelse skal endringen være godkjent av styret. Arbeidet skal utføres av profesjonell 

leverandør og må følge estetiske krav til vedlikehold og utskifting. Hele fasaden 

og/eller hele sider på hvert enkelt bygg (2-5 etasje) skal endres samtidig.  Vedlagt er 

et eksempel på en foliering som gir 8 års garanti. Denne folien bevarer 

glassrekkverkets blad-trykk samtidig som den gir skjermet innsyn for beboere. Det 

originale arkitektoniske uttrykket bevares med denne løsningen. Ifølge det 

profesjonelle firmaet Logoflex vil kostnadene for en slik foliering anslagsvis ligge på 

mellom kr. 2-5000, og disse skal dekkes av sameier.   
 

 Spor Arkitekter AS som stod for utforming av fasaden til Hagebyen 1 har i 

korrespondanse 31.01.18 påpekt at det mønsteret som ble påført glassrekkverkene er 

mye svakere enn det som var intensjonen (se vedlegg 2). Spor Arkitekter AS kan bistå 

i en søknadsprosess overfor Bærum Kommune for å få på plass en mer dekkende 

løsning for sameiet.  
 



 EIERSEKSJONSSAMEIET HAGEBYEN 1 & HAGEBYEN 1 GARASJESAMEIE  

 

PROTOKOLL - SIDE 4 AV 5 

 Forslag til vedtak: 

 Sameiet ber styret om å finne en fellesløsning som skjermer for innsyn og dermed 

øker blokkbeboernes trivsel bak glassrekkverkene. Beboerne skal selv betale 

kostnaden av innskjermingsmetode godkjent og valgt av styret. Styret kan vurdere å 

benytte Spor Arkitekter AS for å sørge for en byggsakskyndig prosess overfor Bærum 

Kommune, hvis det kreves. Den byggsakskyndige prosess bes dekket av sameiet, og 

skal ikke kostnadsmessig overstige styrets bevilgningsramme på 5% av sameiets 

budsjett.  
 

 Styrets innstilling: 

 Styret stiller seg positive til forslaget sett i lys av uttalelsene fra arkitekt om at det 

 opprinnelig var tiltenkt en større grad av skjerming. 
 

 Styrets forslag til vedtak: 
 

 Sameiet ber styret om å finne en fellesløsning som skjermer for innsyn og 

 dermed øker blokkbeboernes trivsel bak glassrekkverkene. Beboerne skal selv 

 betale kostnaden av innskjermingsmetode godkjent og valgt av styret. Styret kan 

 vurdere å benytte Spor Arkitekter AS for å sørge for en byggsakskyndig prosess 

 overfor Bærum Kommune, hvis det kreves. Den byggsakskyndige prosess bes 

 dekket av sameiet, og skal ikke kostnadsmessig overstige styrets 

 bevilgningsramme på kr. 45-65 000,- av sameiets budsjett. Kostnadene skal 

 belastes avdeligsregnskap for blokker. 
 

Vedtak: Styrets forslag til vedtak vedtatt med 37 mot 6 stemmer 

 

E) Ladesystem – Økt elektrisk kapasitet 
 

Forslagsstiller: Styret 
 

Styret har innhentet 3 stk. tilbud på etablering av ladesystem for elbil. Det legges 

inn mer strøm og etableres et ladesystem.  Det er et meget stort trykk på 

produsenter og firmaer for montering. For å sikre rask gjennomføring er sameiet 

avhengig av et positivt vedtak for gjennomføring i 2018. 
 

Kostnaden for å få satt opp grunninstallasjonen til og med flatkabelen er ca. kr 1.5 

millioner. Kostnaden foreslås fordelt likt på samtlige 224 seksjoner i Hagebyen 1 og vil 

utgjøre ca. kr 6.700 pr seksjon. Eier man bruksrett til flere plasser i Hagebyen 1 

Garasjesameie og vil etablere ett stk. ladestasjon per plass må det innbetales ett 

beløp per parkeringsplass. Eierseksjonsameiet Hagebyen 1 vil være behjelpelig med 

finansieringsløsning for de som ikke har mulighet til å betale innskuddet. 

Kostnad for montering av ladeboks er antatt å ligge på rundt kr 20.000 pr ladepunkt. 

Styret vil i henhold til vedtektene for garasjesameiet punkt 2.5 revidere 

retningslinjene for montering el-uttak for ladning av el-biler samt tilhørende 

kontrakter. Reviderte retningslinjer legges ut på hjemmesiden. 
 

Forslag til vedtak  
 

Årsmøte gir styret fullmakt til å inngå avtale om installering av ladesystem som 

omtalt i saksinformasjon. Tiltaket finansieres ved et innskudd oppad begrenset til 

kr. 7.000 per seksjonseier i Hagebyen 1. 
 

Vedtak: Vedtatt mot 3 stemmer 
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F) Overføring til vedlikeholdsfond.  

 

Forslagsstiller: Styret 
 

Styret foreslår å overføre kr. 500 000,- til vedlikeholdsfond. Beløpet dekkes fra årets 

resultat, samt sparekonto. 
 

Forslag til vedtak  
 

Styret foreslår å overføre kr. 500 000,- til vedlikeholdsfond. Beløpet dekkes fra årets 

resultat, samt sparekonto. 
 

Vedtak: Enstemmig vedtatt 

 

G)   Fast avsetning til vedlikeholdsfond. 

 

Forslagsstiller: Styret 
 

For å møte fremtidens økte kostnader til vedlikehold foreslås felleskostnader økt med 

kr 30,00 per kvm per år. Beløpet skal gå direkte til vedlikeholdsfondet. 
 

Forslag til vedtak  
 

Årsmøtet gir styret fullmakt til å øke andel felleskostnader med kr 30,00 per 

kvadratmeter per år fra og med 1.7.2018.  
 

Vedtak: Enstemmig vedtatt 

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

6. Valg av tillitsvalgte 

A Som styreleder for 2 år, ble Espen Klein foreslått. 
 

Vedtak: Valgt v/akklamasjon 

 

B Som styremedlem for 2 år, ble Helen Norheim og Thomas Angeltveit foreslått. 
 

Vedtak: Valgt v/akklamasjon 

 

C Som varamedlem for 1 år, ble Øyvind Hansen og Hanne Heum Karlsen foreslått. 
 

Vedtak: Valgt v/akklamasjon 

 

D Som representanter i valgkomitéen for 1 år, ble Camilla Røssaak, Svein Pickhardt og Gry 

Kristvik foreslått  
 

Vedtak: Valgt v/akklamasjon 

 

E Som representanter i trivselkomiteen ble Anna Hansson og Delyn Benedicte Edwards 

foreslått 
 

Vedtak: Valgt v/akklamasjon 

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

Møtet ble hevet kl.: 20:40.  Protokollen signeres av 

 

Sven-Robby Dierkes /s/      Sissel Andersen /s/   

Møteleder & protokollfører      Protokollvitne  


