
MØTENUMMER 2

NÅR: tirsdag, 12. jun 2018 19:00 - 21:00

HVOR: Piloten

MØTE INNKALT AV: Espen Klein

FREMMØTTE: Fredrik Bjørnødegård
Helen Norheim
Espen Klein
Thomas Angeltveit

FORFALL: Bjørn Meaas

SAK 1
Kontrak ELBIL

SAK 2
Planting på fellesareal

SAK 3
Sølvkre / skjeggkre

SAK 4
Containere - Vårrengjøring

SAK 5
Opprettelse av hagegruppe

SAK 6
Diverse saker fra seksjonseiere vedrørende utbygging/regulering

SAK 7
Foliering - balkonger blokker

SAK 8
Div. reklamasjoner

SAK 9
Techem - avregnign

SAK 10
Søknad markise - levegg

SAK 11
Markise - rekkehus - annen lengde

SAK 12
Beplante gavlvegg

SAK 13
Låse inngangsparti/garsje

SAK 14
Parkeringsordning

Eierseksjonssameiet Hagebyen 1 (7329)
Protokoll

SAKSOVERSIKT

Side 1 av 7

espen.klein
Rektangel



SAK 15
Bommer

SAK 16
Ventilasjonstemperatur

SAKSNUMMER 1

SAKSINFORMASJON Styret har fått oversendt forslag til konrakt etter totalentreprise NS 8407.

Kontrakt må signeres slik at arbeider med ladeanlegg kan iverksettes så raskt
som mulig. Kontrakten er sendt til styremedlemmer for kontroll/gjennomgang. 

FORSLAG TIL VEDTAK Sameiet inngår kontrkat med Elektro Nettverk. Kontrakten skal signeres av 2
representanter fra styret.

VEDTAK Sameiet inngår kontrkat med Elektro Nettverk. Kontrakten skal signeres av 2
representanter fra styret.

SAKSNUMMER 2

SAKSINFORMASJON Det er plantet et grantre på utsiden (gavl) R 2. Styret ønsker ikke privatisering av
fellesarealer, samt at grantrær ikke er beplating som er ønsket. Videre er planting
av trær tett på fasader ikke ønskelig.

FORSLAG TIL VEDTAK Styret informerer beboer om tiltak og vaktmester fjerner tre. 

VEDTAK Styret informerer beboer om tiltak og vaktmester fjerner tre. 

SAKSNUMMER 3

SAKSINFORMASJON Sameiet har fått tilbud fra Anticimex på bekjempelse av skjeggkre.

 

Behandlingsprogram 
1. Det utplasseres feller med sirissmel i alle infiserte seksjoner.

2. Det benyttes åtebase under terskler, bak lister, i sokler, osv. Der det er særlig
stor aktivitet, gjentas behandlingen uken etter.

3. I belastede seksjoner kan det være aktuelt å sprøytebehandle deler av
tekniske rom, boder eller andre typer ikke-oppholdsrom dersom det er her
problemet trykker.

Rutinemessig utføres overnevnte kontroller og behandlinger hver 3. mnd.

SAK 1  Kontrak ELBIL

SAK 2  Planting på fellesareal

SAK 3  Sølvkre / skjeggkre
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Pris for overnevnte behandlingsprogram vil være kr. 11500,- + mva. pr. seksjon for
hele behandlingsprogrammet over 18 mnd. Prisen forutsetter at seksjonene er
innenfor en størrelse på 150 kvm. samt at antallet seksjoner er minimum 10 stk.
Dersom antall enheter som skal behandles overstiger 100, vil prisen være 9700,-
+ mva. pr. seksjon.
 
Kartlegging
Dersom dere før iverksetting av behandlinger ønsker en kartlegging av hele
Hagebyen 1, vil prisen for dette være 1350,- + mva. pr. seksjon. Dette inkludere
utsett av feller, innsamling eller ca 4 uker,  opptelling/analysering og rapportering.
 
Pr. dags dato er det ikke mulig å gi noen garanti på fullstendig bekjempelse av
skjeggkre.

FORSLAG TIL VEDTAK Espen tar kontakt med FK og hører hva OBOS anbefaler for bekjempelse, samt
fordleing av kostnader.

OBOS v/ FK sender ut brev hvor eiere melder tilbake om de har skjeggkre

VEDTAK spen tar kontakt med FK og hører hva OBOS anbefaler for bekjempelse, samt
fordleing av kostnader.

OBOS v/ FK sender ut brev hvor eiere melder tilbake om de har skjeggkre

SAKSNUMMER 4

SAKSINFORMASJON Kostnad for utsetting av containere gikk over budsjett. Dette skyldes blanding av
avfall, samt kostnader til manuell lemping da containere var overfyllte. 

FORSLAG TIL VEDTAK Ordningen videreføres, men begrenses til en gang per år. Til neste runde så ser
styret på en annen løsing med inngjerding av uteplassen hvor alt plasseres på
bakken og hentes av firma. 

VEDTAK Ordningen videreføres, men begrenses til en gang per år. Til neste runde så ser
styret på en annen løsing med inngjerding av uteplassen hvor alt plasseres på
bakken og hentes av firma. 

SAKSNUMMER 5

SAKSINFORMASJON Flere beboere ønsker å opprette en hagegruppe. Disse vil kunne bistå med
skjødsel ut over eksiterende avtale med vaktmester.

FORSLAG TIL VEDTAK Bjørn følger opp og kommer med forslag til hvordan dette kan organiseres.
Gruppen får et budsjett til redskap/planter/utstyr. arbeidet skal være frivillig og
ikke lønnet. 

VEDTAK Bjørn følger opp og kommer med forslag til hvordan dette kan organiseres.
Gruppen får et budsjett til redskap/planter/utstyr. arbeidet skal være frivillig og
ikke lønnet. 

SAK 4  Containere - Vårrengjøring

SAK 5  Opprettelse av hagegruppe
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SAKSNUMMER 5

SAKSINFORMASJON Styret mottar en del henveldelser på diverse saker fra engasjerte seksjoneire
vedrøende utbygging og regulering på Fornebu. Denne type oppføgling vil ofte
være utenfor styrets ansvar å følge opp. Styret ønsker å bistå med slike saker da
vi øsnker å bistå med dette. 

FORSLAG TIL VEDTAK Styret imøtekommer henvendelsene ved at vi videresender kommunikasjon til
kommunen /rett mottakter. Innsendt innformasjon fra seksjonseire må være
ordlagt slik at den fremmer saken fra sameiets side. Ønsker innsender en privat
vinkling må de selv ta kommunikasjonen med korretk mottaker. Styret vil kjøre
en kvalitetssikring før videresending.

VEDTAK Styret imøtekommer henvendelsene ved at vi videresender kommunikasjon til
kommunen /rett mottakter. Innsendt innformasjon fra seksjonseire må være
ordlagt slik at den fremmer saken fra sameiets side. Ønsker innsender en privat
vinkling må de selv ta kommunikasjonen med korretk mottaker. Styret vil kjøre
en kvalitetssikring før videresending.

SAKSNUMMER 6

SAKSINFORMASJON Styret har mottatt tilbud fra spor arkitekter, ref. vedtak fra årsmøte for 2017.
Camilla Rossak har hittil frontet saken. 

FORSLAG TIL VEDTAK Sameiet bestiller arbeidene utført innenfor rammene i mottatt tilbud.

VEDTAK Sameiet bestiller arbeidene utført innenfor rammene i mottatt tilbud.

SAKSNUMMER 7

SAKSINFORMASJON Arbeider med reklamasjoner pågår. Det er kalt inn til møte med advokat Kvaale
for gjennomgang/status, samt avklare videre saksgang.

Arbeider pågår generelt med alle reklamasjoner, samt at disse sakene følges opp
separat:

Feilplassering av hekk

Feilplassering av lufteinntak

 

FORSLAG TIL VEDTAK Arbeider med reklamasjoner pågår. Styret fortsetter samarbeid med Kvaale og
BER. 

SAK 6  Diverse saker fra seksjonseiere vedrørende utbygging/regulering

SAK 7  Foliering - balkonger blokker

SAK 8  Div. reklamasjoner
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VEDTAK Arbeider med reklamasjoner pågår. Styret fortsetter samarbeid med Kvaale og
BER. 

SAKSNUMMER 8

SAKSINFORMASJON Avregning for 2017 er oversendt styret og godkjent.

FORSLAG TIL VEDTAK Avregning godkjent og sendt techem. 

Styret gir beskjed til techem om at avregning frigis seksjonseiere.

Legge ut info på hjemmesiden om at a-konto justeres slik at dette blir mer
nøyaktig. 

VEDTAK Avregning godkjent og sendt techem. 

Styret gir beskjed til techem om at avregning frigis seksjonseiere.

Legge ut info på hjemmesiden om at a-konto justeres slik at dette blir mer
nøyaktig. 

SAKSNUMMER 9

SAKSINFORMASJON Søknad markise/levegg Hege Østerbrod. Markise for bred, søker om å sette
levegg på fellesareal

FORSLAG TIL VEDTAK Levegg kan ikke settes på fellesareal. Levegg på bygges "rundt" markise med
hakk. 

VEDTAK Levegg kan ikke settes på fellesareal. Levegg på bygges "rundt" markise med
hakk. 

SAKSNUMMER 10

SAKSINFORMASJON Seksnseier som øsnker å ikke ha markise over terrassedør pga. kollisjon med
dør.

FORSLAG TIL VEDTAK Alle markiser bør være like brede for å ivareta likheten i sameiet. Naboer i
rekkehus som har markise har denne i full bredde. 

VEDTAK Alle markiser skal være like brede for å ivareta likheten i sameiet. Naboer i
rekkehus som har markise har denne i full bredde. 

SAK 9  Techem - avregnign

SAK 10  Søknad markise - levegg

SAK 11  Markise - rekkehus - annen lengde
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SAKSNUMMER 11

SAKSINFORMASJON Seksjonseier ønsker å plante noen planter langs gavlvegg.

FORSLAG TIL VEDTAK Godkjennes under forutsettning: Påpeke at dette er fellesaereal, kun lave planter,
ikke giftig, må vedlikeholdes, ingen kan lastes for skader, skal man flytte skal det
informeres om rettningslinjer, kan fjernes av styret hvis det ikke vedlikeholdes
eller skader bygg uten varsel, alternativ få beskjed om å fjerne, ved naboklager
må det fjernes. Beplanting skal  prisipielt være til glede for fellesskapet. 

VEDTAK Godkjennes under forutsettning: Påpeke at dette er fellesaereal, kun lave planter,
ikke giftig, må vedlikeholdes, ingen kan lastes for skader, skal man flytte skal det
informeres om rettningslinjer, kan fjernes av styret hvis det ikke vedlikeholdes
eller skader bygg uten varsel, alternativ få beskjed om å fjerne, ved naboklager
må det fjernes. Beplanting skal  prisipielt være til glede for fellesskapet. 

SAKSNUMMER 12

SAKSINFORMASJON Styret har innhentet tilbud på å låse garasjeport og fører til garasje. Ytterport får
kodepanel og kan åpnes med portåpner. Døre ved siden av port og til
gjesteparkering får kodepanel

FORSLAG TIL VEDTAK Bestiller stenging og låsing av garasjeport og dører.

VEDTAK Bestiller stenging og låsing av garasjeport og dører.

SAKSNUMMER 13

SAKSINFORMASJON Etter vedtak i årsmøte og vurdering av løsning i Piloten sameie er det klart for
innføring av parkeringsordning. Dette kjøres i gang over sommeren slik at man er
klar for kontroll ifm. barnehageoppstart.

FORSLAG TIL VEDTAK Parkeringsordning bestilles og settes i gang medio august.Sette i gagng fra ish
august.

Det må sendes ut varsel til MC om at alle passer er til utleie og ikke gratis.

Takster blir:

5 timer 20 kr

over 5 timer til døgn 50 kr

 

VEDTAK Parkeringsordning bestilles og settes i gang medio august.Sette i gagng fra ish
august.

SAK 12  Beplante gavlvegg

SAK 13  Låse inngangsparti/garsje

SAK 14  Parkeringsordning
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Det må sendes ut varsel til MC om at alle passer er til utleie og ikke gratis.

Takster blir:

5 timer 20 kr

over 5 timer til døgn 50 kr

SAKSNUMMER 14

SAKSINFORMASJON Årsmøte for 2017 besuttet at det skal settes opp flere bommer på området. Se
saksinfo fra innkalling/protokoll for mer info.

FORSLAG TIL VEDTAK Bestille bommer etter omfang i årsmøtevedtak.

VEDTAK Bestille bommer etter omfang i årsmøtevedtak.

SAKSNUMMER 15

SAKSINFORMASJON Det er mottatt flere kommentarer på varm tilluft i blokkene. Det er øsnkelig å
sjekke opp innstilling på tilluft.

 

FORSLAG TIL VEDTAK Vaktmester leser av temperatur som er stillt inn på aggregat. Info oversendes
seksjonseier som har etterspurt dette.

VEDTAK Vaktmester leser av temperatur som er stillt inn på aggregat. Info oversendes
seksjonseier som har etterspurt dette.

FREDRIK BJØRNØDEGÅRD HELEN NORHEIM

ESPEN KLEIN THOMAS ANGELTVEIT

SAK 15  Bommer

SAK 16  Ventilasjonstemperatur
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