
MØTENUMMER 1

NÅR: tirsdag, 04. apr 2017 19:00 - 21:00

HVOR: Piloten Sameie, Styrerom

MØTE INNKALT AV: Espen Klein

FREMMØTTE: Fredrik Bjørnødegård
Sissel Andersen
Jan Tank-Nielsen
Espen Klein
Bjørn Meaas
Thomas Angeltveit

VEDLEGG: Oversikt avtaler 4.4.2017.xlsx
Tilstandsvurdering Hagenbyen 1 18012017.pdf
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SAKSNUMMER 1

SAKSINFORMASJON 1. LederJan Tank-Nielsen. Lomviveien 42, 1364 Fornebu - Mobil: 90 03 73 09 -
jtn@thico.no 
  
StyremedlemSissel Andersen, Regattaveien 2, 1364 Fornebu - Mobil: 97 77 00
76 - sissel1106@gmail.com   
Styremedlem Fredrik Bjørnødegård, Regattaveien 17, 1364 Fornebu - Mobil: 99 20
81 27 - fredrikbjo@gmail.com   
Styremedlem Espen Klein, Regattaveien 79, 1364 Fornebu - Mobil: 93 40 64 04 -
espen.klein@gmail.com   
Styremedlem Bjørn Meaas, Regattaveien 11, 1364 Fornebu - Mobil: 93 85 28 89 -
bmeaas@gmail.com  

VaramedlemThomas Angeltveit, Regattaveien 34, 1364 Fornebu - Mobil: 97 41 08
69 - thomas.angeltveit@gmail.com   
Varamedlem Camilla Røssaak, Regattaveien 7, 1364 Fornebu - Mobil: 92 81 37
08 - crossaak@gmail.com  

FORSLAG TIL VEDTAK Styret er konstituert pr. dd.

VEDTAK Styret er konstituert per 04.04.17

SAKSNUMMER 2

SAKSINFORMASJON Viser til vedlagte økonomirapport pr. 31.3.2017. Rapporten er mangelfull siden
denne ikke er periodisert. 

FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar økonomirapporten til etterretning.

VEDTAK Styret tar økonomirapporten til etterretning.

SAKSNUMMER 3

SAKSINFORMASJON Protokoll er oversendt de respektive styremedlemmer men ikke undertegnet pr.
dd. 

FORSLAG TIL VEDTAK Protokoll ble signert.

VEDTAK Protokoll signert

SAKSNUMMER 4

SAK 2  Økonomi

SAK 3  Signering protokoll fra møte den 7.3.2017

SAK 4  Øvrig styrearbeid - Endrede mail-rutiner
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SAKSINFORMASJON For å redusere mailutveksling mellom styrets medlemmer bør vi finne en rutine
hvor mailutvekslinger for f.eks. ved borttauing av en feilparkert bil ikke kopieres
til andre.

FORSLAG TIL VEDTAK  Styrets medlem x sørger for nye rutiner.

VEDTAK Styremedlem Sissel utarbeider forslag til nye rutiner for korrespondanse på e-
post mellom styret.

SAKSNUMMER 5

SAKSINFORMASJON OPAK AS sin Vedlikeholdsplan - rapport foreligger og denne må etterleves.

FORSLAG TIL VEDTAK Styremedlem x utarbeider en fremdriftsplan med økonomiske
avsetninger for vedlikehold de neste 10 år eller etter antall år.

VEDTAK Styremedlem Espen Klein utarbeider fremdriftsplan med økonomiske
avsettninger for de neste 10 år, eller et antal år. Grunnlag for avsettnigner hentes
fra OPAK Vedlikeholdsrapport.

OPPGAVER Vedlikeholdsplan - Økonomi - Espen Klein

MERKNAD Oppfølgingssak

SAKSNUMMER 6

SAKSINFORMASJON Innhente tilbud på utskifting av alle målere etter 10 års drift.

FORSLAG TIL VEDTAK Styremedlem x innhenter tilbud på nye energimåler med
installasjonskostnader for å legge dette inn i fremtidige budsjetter
for energiregnskapet.

VEDTAK Styremedlem Fredrik Bjørnødegård arbeider videre med saken.

OPPGAVER Utskifting av energimålere - Fredrik Bjørnødegård

MERKNAD Oppfølgingssak

SAKSNUMMER 7

SAKSINFORMASJON Engelsk oversettelse er nødvendig.

SAK 5  Plan for forebyggende vedlikehold med økonomisk konsekvens

SAK 6  Oppfølging og utbedringer av energimålere

SAK 7  Utarbeide engelsk versjon av «Husordensregler og vedtekter»
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FORSLAG TIL VEDTAK Styremedlem x utarbeider engelsk versjon av vedtekter og
husordensregler.

VEDTAK Styremedlem Sissen Andresen utarbeder engelsk utgave av vedtekter og
husordensregler.

SAKSNUMMER 8

SAKSINFORMASJON Får vi bredbånd i garasjen og bodområdene kan vi kontrollere uregelmessigheter
bedre.

FORSLAG TIL VEDTAK Styremedlem x innhenter tilbud på video overvåkning av innvendige
felles områder der dette er praktisk ønskelig.  

VEDTAK Styremedlem Fredrik Bjørnødegård arbeider videre med saken.

SAKSNUMMER 9

SAKSINFORMASJON Årsmøte godkjente ny avtale og pris oppad til kr 309 pr. måned.

FORSLAG TIL VEDTAK Styremedlem x bestiller og iverksetter nødvendige tiltak som også
skal inkludere bredbånd i fellesområder ss. garasjer.

VEDTAK Styremedlem Fredrik Bjørnødegård arbeider videre med saken. Avtale inngår ref.
vedtak på sameiemøtet.

SAKSNUMMER 10

SAKSINFORMASJON Styret må bestille nye planter siden vi ikke kan vente på fremtidig erstatning fra
Veidekke. Opprettholde regress mot Veidekke AS.

FORSLAG TIL VEDTAK Styremedlem x som skal håndtere alt med utvendige pleie av veier
og grøntområder innhenter tilbud på nye planter. Vaktmester
forespørres også.

VEDTAK Saken slås sammen med sak nr. 18. Styremedlem Bjørn Meaas arbeider videre
med saken.

SAKSNUMMER 11

SAK 8  Vurdere utvidelse av kameraovervåkning

SAK 9  Altibox bredbånd

SAK 10  Oppgraderinger av uteområder med supplering og ny beplantning

SAK 11  Oppfølging av reklamasjonssaker
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SAKSINFORMASJON Styret må ta endelig standpunkt innen utgangen av april på om vi skal ta ut
søksmål mot Veidekke AS / Veifor AS.

FORSLAG TIL VEDTAK Styremedlem x sørger for oppfølging av disse saker når Veidekke AS
mener de har gjort sitt.

VEDTAK Styreleder Jan Tank Nielsen og styremedlem Bjørn Meaas utarbeider forslag til
videre saksgang til neste styremøte.

SAKSNUMMER 12

SAKSINFORMASJON Evaluering av inngåtte serviceavtaler. I forbindelse med service på heiser var det
nødvendig å bestille nye «Back-up batterier til en sum av kr 68 271,00. Dette må
gjøres vært 3 – 4 år. Det dukket også opp en faktura for kontroll av sprinkel-
anlegget på slutten av fjoråret. Det må sjekkes om denne er med i annen avtale
eller egen ny avtale.

FORSLAG TIL VEDTAK Styremedlem x gjennomgår og ajourfører alle serviceavtaler.

VEDTAK Stryemedlem Bjørn Meaas ajourfører serviseavtaler. Mapper/dokumenter over
gjeldende serviceavtaler er overlevert Bjørn i styremøtet.

SAKSNUMMER 13

SAKSINFORMASJON Det er nødvendig med bedre henvisning/ pekeskilt til de forskjellige adressene
internt på området.

FORSLAG TIL VEDTAK Styremedlem x bestiller og iverksetter montering av nødvendige skilt.

VEDTAK Styremedlem Espen Klein innhenter tilbud og viser frem forsalg til utforing til
styret,

SAKSNUMMER 14

SAKSINFORMASJON Godkjente regler og praktiske installasjoner iverksettes. Deriblant
gjesteparkeringskort. Gi parkeringsselskap fullmakt til kontroll. Vurdere
parkeringsautomater. En ute og en inne. Fastsette gratistid og priser pr. time.

FORSLAG TIL VEDTAK Styremedlem x sørger for et forslag som fremlegges på neste møte.

VEDTAK Styremedlem Fredrik Bjørnødegård og Espen Klein utarbeider forsalg som

SAK 12  Ansvar serviceavtaler – egen mappe og oppstilling

SAK 13  Informasjonsskilt på vårt område med henvisning til respektive adresser
/ bygninger

SAK 14  Gjesteparkeringregler
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fremlegges styret. 

SAKSNUMMER 15

SAKSINFORMASJON Et av styrets medlemmer for ansvaret for dette. Agenda skal skrives med
opplysninger om hva saken dreier seg om og forslag til vedtak.

FORSLAG TIL VEDTAK Styremedlem X for dette ansvar i fremtiden.

VEDTAK Styremedlemmer Espen Klein og Sissel Andersen deler på ansvaret.
Styremedlemmer videresender saker fortløpende.

SAKSNUMMER 16

SAKSINFORMASJON Et av styrets medlemmer for i oppgave å håndtere alle forsikringsskader. Dette
betyr registrering av meldte skader til Gjensidige og oppfølging av utbedring av
skade med endelig oppgjør å fordeling av egenandel. Denne saken ble lukket
den 3.4 da Veidekke erkjenner fullt ansvar.

FORSLAG TIL VEDTAK Styrets medlem x skal ivareta alle forhold om forsikring og skader.

VEDTAK Stryemedlem Bjørn Meaas følger opp forsikringssaken vedrørende rotte i veggen

SAKSNUMMER 17

SAKSINFORMASJON Varmebatteri i kjellerfrøs i vinter pgaelektrisk feil som vi mener skyldes
Elektrikergruppen AS som ikke har fulgt opp sin befaringsrapport fra i fjor høst.
Odd Arne Lorentsen fra selskapet skrev rapport som er tidligere utsendt.

FORSLAG TIL VEDTAK Styremedlem x følger opp denne saken.

VEDTAK Styremedlem Bjørn Meaas følger opp forsikringssakene til sameiet.

SAKSNUMMER 18

SAKSINFORMASJON Steen Og Lund ønsker et møte for gjennomgang av stell av utvendig planter.
Viser til mail av 3.4.17 klokken 1001. Det fremkommer klart at vedtaket fra
årsmøtet er imot all sunn fornuft. Vi må ta dette opp igjen senere.

SAK 15  Utsendelse av agenda og referater

SAK 16  Forsikringsskade kloakk / rotte – reklamasjon – video dokumentasjon

SAK 17  Ansvar skader og forsikring

SAK 18  Hagearbeider / utvendige grøntarealer
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FORSLAG TIL VEDTAK Styremedlem x får i oppgave å utarbeide et forslag til handlingsplan for utskifting
og vedlikehold av hekker og busker.

VEDTAK Stremedlem Bjørn Meaas utarbeider handlingsplan for utskifting og vedlikehold
av hekker og busker. 

SAKSNUMMER 19

SAKSINFORMASJON Det er viktig å sjekke alle mottatte fakturaer. Mottager, ordre og fakturert beløp
må sjekkes.

FORSLAG TIL VEDTAK Styremedlem x har ansvaret for dette.
 

VEDTAK Styremedlem Sissel Andersen har ansvaret for dette.

SAKSNUMMER 20

SAKSINFORMASJON Regattaveien 8 - Anne-Cathrine og Vidar Skogmo - a-c.skog@online.no 
Denne terrassen har oppsatt le- vegg på galt sted. Veggen skulle stått i kant med
overliggende balkongs høyre ytterkant. Dette for å hindre at den blåser ned.
Dagens le- vegg har ikke fastpunkt i toppen. 
 
Regattaveien 31 33 35 37 - Mina Tjønnøy - minatjonnoy@gmail.com
Rettigheter og nødvendige avtaler må inngås før arbeider iverksettes.

FORSLAG TIL VEDTAK Styremedlem x overtar det ansvar som tidligere styremedlem Jostein
Kolbu ivaretok.

 

Regattaveien 8:

Instruks/søknad om plattinger (heller) godkjennes Regattaveien 31,
33, 35, 37

Instruks/søknad om platting (tre) godkjennes Regattaveien 105

Instruks/søknad markise er godkjent (til info)

VEDTAK Regattaveien 8: Skillevegg kan stå. Må flyttes hvis den blåser ned. Har søkt om å
få heller det er ok. Innstruks må følges.

Regattaveien 31, 33, 35, 37: Søkt om å legge heller. Innviges, forutsatt at
instrukser følges.

Regattavien 105: Søkt om platting i hele hagen. Invilget, forutsatt at instruks
følges.

Regattaveien "blokk" godkjent instruks om å sette opp markise.

SAK 19  Oppfølging av uberettigede mottatte og betalt fakturaer

SAK 20  Markterrasser
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Styremedlem Espen Klein følger opp innstrukser. 

SAKSNUMMER 21

SAKSINFORMASJON Alle kajakker og to-hjulinger må få lapp til eier om at disse skal fjernes eller at
eier tar kontakt med styre. Legg også ut melding på hjemmesiden. Nye
kontrakter må inngås.

FORSLAG TIL VEDTAK Styremedlem x får i oppdrag å følge opp alt i garasjen i henhold til
husordensregler og vedtekter.

VEDTAK Styremedlem Espen Klein og Fredrik Bjørnødegård føgler opp saken. 

SAKSNUMMER 22

SAKSINFORMASJON Kassene trenger påfyll eller utskifting av sand.

FORSLAG TIL VEDTAK Styremedlem x sørger for bestilling og utførelse av dette snarest.

VEDTAK Vaktmester/Jan T. N. følger opp saken.

SAKSNUMMER 23

SAKSINFORMASJON Gjentagende brudd på sameiets regler og kommunens parkeringsregler
inntreffer.

FORSLAG TIL VEDTAK Styremedlem x sørger for oppfølging i samarbeide med Sven-Robby
Dierkes.

VEDTAK Styremedlem Jan T. Nielsen følger opp saken og følger opp med Sven-Robby
Dierkes. 

SAKSNUMMER 24

SAKSINFORMASJON Bærum kommune ønsker tilknytning av barnehage til fellesanlegg på vår tomt.
Dette medfører noe gravearbeider og inngåelse av avtale som styrer tiltaket.

SAK 21  Opprydding kajakker og motorsykler

SAK 22  Sandkasser

SAK 23  Klage leilighet i R 6 - S

SAK 24  Søppelanlegg – Bærum Kommune
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FORSLAG TIL VEDTAK Styremedlem x sørger for at dette blir gjort.

VEDTAK Styremedlem Espen Klein følger opp saken

SAKSNUMMER 25

SAKSINFORMASJON Det er viktig at alle gjøres kjent med instrukser og kontrakter. En elektronisk
informasjonsflyt kan nå mange.

FORSLAG TIL VEDTAK Styremedlem x har ansvaret for dette.

VEDTAK Styremedlem Espen Klein føgler opp instrukser og kontrakter.

SAKSNUMMER 26

SAKSINFORMASJON Årsmøtet godkjente elektronisk kommunikasjon. Iverksettelse av dette skjer
gradvis.

FORSLAG TIL VEDTAK Styremedlem x har ansvaret for dette.

VEDTAK Styremedlemmer Espen Klein og Fredrik Bjørnødegård følger opp saken.

SAKSNUMMER 27

SAKSINFORMASJON Det må innhentes tilbud på dette arbeide for snarlig utbedring. Trappen skal ha
tette trinn.

FORSLAG TIL VEDTAK Styremedlem x har ansvaret for dette.

VEDTAK Styremedlem Espen Klein innhenter tilbud på "tetting" av trappen.

SAKSNUMMER 28

SAKSINFORMASJON Oppdatering av personer og nye instrukser. Sistnevnte kan lages av profesjonelt
firma som også sørger for en enkel festetape på baksiden. Den som henger opp
disse må følge en konsekvent høyde og posisjon i alle oppganger. Henges i vater
og lodd.

SAK 25  Oppfølging av instrukser godkjent av årsmøtet

SAK 26  Elektronisk informasjon

SAK 27  Trapp i Regattaveien 5 må pålegges fast belegg

SAK 28  HMS – brannansvarlige og instrukser
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FORSLAG TIL VEDTAK Styremedlem x har ansvaret for dette.

VEDTAK Styremedlem Sissen Andersen har ansvaret for dette.

SAKSNUMMER 29

SAKSINFORMASJON Årsmøtet etterlyser regler for området på innsiden av bommene. Det må også
vurderes ny type bommer.

FORSLAG TIL VEDTAK Styremedlem x har ansvaret for dette.

VEDTAK Styremedlemmer Espen Klein og Fredrik Bjørnødegård følger opp saken og
foreslår løsning for styret.

SAKSNUMMER 30

SAKSINFORMASJON Det bestilles 2 stk. containere som tidligere

VEDTAK Styremedlem Espen Klein bestiller containere 3-5 mai. 

SAKSNUMMER 31

SAKSINFORMASJON Forslag og info fra seksjonseier:

" Ila denne vinteren og forrige vinter har brøytebilen kjørt over gresset på
nordsiden av bygg F4. Dette har resultert i at gress er blitt revet opp i store flak og
at store mengder grus er lagt igjen på gresset.

 I tillegg er dette en naturlig adkomst til boligene når en kommer fra
forneburingen.

 Jeg vil derfor foreslå at en, istedenfor å reparere plenen, legger en vei av
betongheller over denne passasjen."

Liten sti av heller vil bedre gangmulighetene, fungerer ikke for biler.

FORSLAG TIL VEDTAK Styremedlem X henter inn tilbud på legging av heller samt nedlegging av
"sperrestein" som hindrer kjøring på gresset.

VEDTAK Saken avventes til situasjonen er bedre kartlagt.

SAK 29  Utrede alternative kjøreregler og forbud innenfor bommene – alternativt
låsbare bommer

SAK 30  Container vårrengjøring

SAK 31  Heller på vei mellom rekkehus og Regattaveien 28
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SAKSNUMMER 32

SAKSINFORMASJON Det skal legges strøm fra trafo i Hagebyen 1 til ny barnehage. Areaer som tilhører
sameiet berøres. Legge ned kabel til elbillading sammtidig, eller trekkerør til
fremtidig kabel

FORSLAG TIL VEDTAK Styremedlem X forhandler med kommunen/entreprenør om utførelse/vilkår.

VEDTAK Saken slås sammen med sak 24.

SAKSNUMMER 33

SAKSINFORMASJON X

FORSLAG TIL VEDTAK X

VEDTAK X

SAKSNUMMER 34

SAKSINFORMASJON Forrettgningsfører har oversendt rettningslinjer for styrearbeid i styreselskap

FORSLAG TIL VEDTAK Styrets medlemmer tar retningslinjene til etterettning. 

VEDTAK Styrets medlemmer tar retningslinjene til etterettning. 

FREDRIK BJØRNØDEGÅRD ESPEN KLEIN

BJØRN MEAAS

SAK 32  Arbeider barnehage - trekke kabel til garasje

SAK 33  Serviceavtaler

SAK 34  Retningslinjer for styrearbeid i boligselskap

SIGNERING
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