
Beboermøte Sameiet Hagebyen 1, 6.11.18 

 

Styret var fulltallig til stede og presenterte seg.  

Styret kan kontaktes på epost: hagebyen1@gmail.com 

 

1. Elbiler og ladesystem 

• Installasjonsarbeidet følger fremdriftsplanene og all kabling er ferdig i uke 45. 

• Koblingene som kreves i hovedtavlene vil medføre midlertidig strømstans. 

Informasjon om dette vil bli sendt ut på SMS. Dersom det er noen som ikke får 

jevnlige oppdateringer på SMS ber vi om at de kontakter styret via epost så vi kan 

registrere riktig mobilnummer. 

• Ladeboksene som tilbys oppleves som dyre. Styret gjorde en stor jobb med 

innhenting av tilbud og konkluderte med at denne leveransen totalt sett var billigst, 

best og mest fleksibel og fremtidsrettet. 

• Styret har søkt Bærum kommune om støtte til å bygge ut ladeanlegget for sameiet 

og fått innvilget 50.000 kr. 

• Det trådløse nettet i garasjen vil bli delt i to og noen kan oppleve problemer med det. 

Ta kontakt med styret ved spørsmål. 

• Ladeboksene som settes opp styres via app. Fakturering vil gjøres hvert kvartal og 

besørges inntil vider av styret. Hver boks registrerer sin bruker sitt forbruk og hver og 

en vil få faktura for akkurat det de har ladet for. 

2. Hull i taket i p-kjeller 

• Dette var et uhell ved grunnundersøkelser i forbindelse med Fornebubanen. 

• Dette er en ren forsikringssak og har ikke kostet sameiet penger utover all tiden 

styret har brukt på å følge opp.  

• Utbedringen har tatt lang tid grunnet omfattende uttørking og arbeide med 

membran. 

3. Innspill fra beboer om ønske om mer informasjon fra styret. Styret tar ønsket til etterretning 

og forsøker å bli bedre. 

4. Strengere adgangskontroll til p-kjeller 

• Grunnet innbruddene det siste året er det satt kodepanel på venstre side, halvveis 

ned i nedkjøringen til parkeringskjeller. Kode er sendt ut på SMS og styret kan 

kontaktes på epost om noen ikke har fått det med seg og trenger koden.  

• Koden kan oppgis til gjester og vil bli byttet med jevne mellomrom for å opprettholde 

sikkerheten. Nye koder vil alltid bli sendt ut på SMS. 

• Alle portåpnere kan programmeres til denne porten også. Styret satt to 

ettermiddager i uke 44 og programmerte åpnere. Ta kontakt på epost om det er 

ønske om å programmere, så setter vi opp et nytt tidspunkt hvor dere kan møte opp 

ved porten. 

5. Regulering av gjesteparkering og betaling 

• F.o.m 2. januar 2019 vil det bli nøyere oppfølging av ulovlig parkering på 

gjesteplasser.  

• Det skal settes opp betalingsautomater med mulighet for å bruke appen "Easypark".  
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• Vi har fått arve en automat gratis, men den vil kun ta kontanter! Automat med 

mulighet for å betale med kort er meget dyr i anskaffelse. 

6. Reklamasjon på utomhusarealer 

• Styret har hatt en skikkelig befaring av alle arealene med Veidekke og blitt enige om 

alt som skal utbedres. I hovedtrekk er det store mengder planter som skal byttes. For 

å sikre oss at det blir utført skikkelig inngår vi en vedlikeholdsavtale med utførende 

gartner slik at de får ansvaret for kvaliteten på arbeidet og at planter overlever over 

tid. 

• Beboere uttrykte støtte til økt skjøtsel etter utbedring. Det ble også foreslått enda 

mer vedlikehold av hekker da ikke alle i sameiet tar like stort ansvar for sine hager. 

Den beslutningen avventes til vi ser resultatet av utbedring og påfølgende 

vedlikeholdsavtale. 

• Treg prosess med mange avklaringer medførte at arbeidene utføres til våren. 

7. Div reklamasjoner mot Veidekke 

• Styret holder trykket opp på reklamasjonene som ikke er avklart og har ved hjelp av 

advokat fått forlenget 5-årsfristen for reklamasjonsrett. Dette må hver og en sameier 

også være oppmerksom på og selv besørge dersom de har saker som henger. 

• Regattaveien 1, 6 og 7 opplever problemer med både varmt og kaldt vann i springen. 

De må selv sørge for at reklamasjonene holdes åpne mot Veidekke og mase jevnt og 

trutt. Alle opplever at Veidekke lukker reklamasjonssaker og setter de som utført, 

men da må man henge på og åpne de igjen.  

• Styret kan som en siste løsning forsøke å gå på Veidekke dersom de får veldig 

konkrete målinger og tidspunkt for problemene 

8. Skjerming av balkonger 

• Arkitektene som har tegnet hele sameiet har blitt forespurt om å lage forslag og 

anbefaling til foliering av balkonger for mer skjerming. 

• Det er besluttet en mal for foliering av balkonger som er såpass diskret at det blir 

valgfritt å gjøre det. Det utløser heller ikke krav om søknad til kommunen. 

• Dette for å imøtekomme både de som ønsker å foliere og de som ikke ønsker det. 

Det blir dermed ikke en full frosting. Informasjon kommer på hjemmesiden med 

instrukser om type folie som kan bestilles. 

9. Fasadevask  

• Det kom innspill om behov for vask av vinduer i fellesarealer. Det ble fulgt opp av at 

det snart er behov for full fasadevask. Dett kommer som sak i neste årsmøte. 

10. Trappevask 

• Noen opplever dårlig vasking av fellesarealer. Det henger sjekklister i hver oppgang. 

Styret ber om å få beskjed om det er vasket for dårlig når det konkret skjer neste 

gang. Vår vaktmester Zymer kan evt følge opp saken. 

11. Bommer 

• Bommer ihht vedtak på sist årsmøte er bestilt. Grunnet manglende kapasitet fra 

leverandør settes det ned fundamenter i disse dager slik at bommer kan settes opp i 

løpet av vinteren. 

 


