
MØTENUMMER 11

NÅR: tirsdag, 06. feb 2018 19:00 - 21:00

HVOR: Piloten Sameie Styrerom

MØTE INNKALT AV: Espen Klein

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

SAK 1
Godkjennelse og signering protokoll nr 10 fra møte den 16.1.2017.

SAK 2
Økonomi 31.12.2017

SAK 3
Årsmøte 19.3.2018 klokken 1800.

SAK 4
Reklamasjonssak mot Veidekke og Veifor AS.

SAK 5
Ber - teknisk konsulent.

SAK 6
Avtaler med Bærum Kommune.

SAK 7
Parkeringskontroll.

SAK 8
Kontrakter for moped og motorsykler.

SAK 9
Garasje - ventilasjon, vann og fukt.

SAK 10
Dører - Certego vedlikehold.

SAK 11
Bom og kjøring på området.

SAK 12
Brøyting

SAK 13
Kommunal støtte og utvidelse av antall ladepunkt i garasje.

SAK 14
FDV - kostnader og grunnlag budsjett

SAK 15

Eierseksjonssameiet Hagebyen 1 (7329)
Protokoll

SAKSOVERSIKT
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Techem energiregnskap.

SAK 16
Altibox

SAK 17
Hekk

SAK 18
Foliering

SAK 19
Videoanlegg garasje.

SAK 20
Styrehonorar

SAK 21
Energimålere i nedkjørsel og garasjeanlegg samt fuktmåler på aerotempere

SAK 22
Innkomne saker årsmøte

SAKSNUMMER 1

SAKSINFORMASJON Protokollen er inkludert 2 saker som bare ble diskutert på møte utenfor oppsatt
agenda.

FORSLAG TIL VEDTAK Protokollen godkjennes

VEDTAK Vedtak utsatt.

SAKSNUMMER 2

SAKSINFORMASJON Årsregnskap er ikke ferdig før ultimo februar. Usikkerhet på kostnadssiden
knytter seg trolig bare til vår andel energi.  

FORSLAG TIL VEDTAK Styret avventer rapport som må behandles på regnskapsmøte hos OBOS tirsdag
den 27.2.18 klokken 1700.

VEDTAK Tas til etterettning

SAKSNUMMER 3

SAKSINFORMASJON 1. Varselbrev om frist for saker som ønskes behandlet er utsendt med svarfrist
2.2.18. 
Informasjonsskriv var også inkludert i denne sendingen.

SAK 1  Godkjennelse og signering protokoll nr 10 fra møte den 16.1.2017.

SAK 2  Økonomi 31.12.2017

SAK 3  Årsmøte 19.3.2018 klokken 1800.
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Stikkord til årsmøtet: 
Tellekorps - Thomas
Oppstilte stoler til 70 personer - Thomas
Oppstilt bord og 6 stoler for styre - Thomas
TV monitor - Thomas

Vann - Thomas

Valgkomiteen - Fredrik

Styrets arbeid – Jan

 

Saker foreslått av styret som ønskes behandlet – Espen
* Sak om ladepunkt - Mulig kostnadsscenario: 
Sameiet dekker alle kostnader med montering av ny tilførsel og laststyring i
garasje. Bestiller av ladepunkt dekker sin andel etter egen nøkkel vedtatt av
årsmøte etter forslag fra styre. 
*Sak om FDV – budsjett.

FORSLAG TIL VEDTAK Styrets medlemmer har ansvar for oppfølging av forannevnte tildelte oppgaver.  

VEDTAK Styrets medlemmer har ansvar for oppfølging av forannevnte tildelte oppgaver.  

SAKSNUMMER 4

SAKSINFORMASJON Jan og Bjørn lager en oversikt over saker som er omtvistet. Oversendes advokat
for videre tiltak.

FORSLAG TIL VEDTAK Styret godkjenner oversikten som grunnlag for videre tiltak / fremdrift. 

Oversikt er oversendt, samt Ber og Kvaale har fått tilgang til bolig-basen.

VEDTAK Styret godkjenner oversikten som grunnlag for videre tiltak / fremdrift.

SAKSNUMMER 5

SAKSINFORMASJON Har tilgang til våre informasjonskilder. Det mangler mange rapporter som f.eks.
innreguleringer, ferdigrapporter og FDV føringer. 
Forslag til vedtak: Styret bidrar og advokat bør vurdere tiltak for å få nødvendig
informasjonskilder som grunnlag for søksmål.

FORSLAG TIL VEDTAK Ber og vår advokat må vurdere nødvendige tiltak for å kunne underbygge vår
krav.

VEDTAK Styret avventer oppsummering fra Ber hvor de kommer med forlag på hvilke
saker det er faglig grunnlag å gå videre med. Etter dette er oversendt gjennomgår
styret oversikten og avtaler videre fremdrift med Ber og Kvaale.

SAK 4  Reklamasjonssak mot Veidekke og Veifor AS.

SAK 5  Ber - teknisk konsulent.
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SAKSNUMMER 6

SAKSINFORMASJON Vi har mottatt nye eksemplarer av avtale «Rettighetserklæring» for underskrift og
retur.

FORSLAG TIL VEDTAK Styret godkjenner avtalene og styremedlem Bjørn ordner de praktiske
formaliteter. 

VEDTAK Vedtatt

SAKSNUMMER 7

SAKSINFORMASJON Espen og Fredrik som har ansvaret for å innfase de vedtatte parkeringsregler
anmodes om status for dette arbeid etter tidligere vedtak i årsmøtet 2017.

FORSLAG TIL VEDTAK Styrets medlemmer Espen og Fredrik gjennomfører tidligere vedtak nr 5 A i
årsmøteprotokoll av 27.3.2017.

VEDTAK Styret går videre med å innføre parkeringssystem, men med revidering av vedtatt
forslag. Etter erfaringsoverføring fra innført parkeringssystem i Piloten Sameie
ville dette medført et stort administrativt tillegg for styret. 

SAKSNUMMER 8

SAKSINFORMASJON Sameiet ønsker kontroll med eiere av mopeder og motorsykler. Årsmøtet
27.3.2017 vedtok «Kontrakt for leie av parkeringsplass for moped / MC i
innendørs gjesteparkering».

FORSLAG TIL VEDTAK Styrets medlemmer X bes iverksette vedtak 5 F i årsmøteprotokollen
av 27.3.2017.

VEDTAK Iverksettes sammen med parkeringssystem. Før innføring varsles det med lapper
på motorsykler, samt på hjemmesiden.

SAKSNUMMER 9

SAKSINFORMASJON 1. Det er mottatt tilbud den 12.1.18 på GSM-overvåking. En elektronisk overvåking av
varmeaggregater for å hindre at disse fryser i stykker. På styremøte den 16.1.18

SAK 6  Avtaler med Bærum Kommune.

SAK 7  Parkeringskontroll.

SAK 8  Kontrakter for moped og motorsykler.

SAK 9  Garasje - ventilasjon, vann og fukt.
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informerte Fredrik at Randem og Hübert kunne utvide tilbudet til å inkludere
fuktstyring. Tilbud på dette ble mottatt den 23.1.18 fra Randem og Hübert. Styret
må ta stilling til om vi skal bestille begge forslag som beløper seg til ca. kr.
120.000. Randem og Hübert jobber også med løsninger som skal øke avtrekket i
garasjen.  Alle tiltak koster og vi bør forsøke å finne en varig løsning som er
fornuftig hvor vi ikke fyrer for kråka. En varig løsning er trolig kun punkt 1 under
selv om dette ikke bedrer avtrekksforholdene uten nye avtrekkskanaler fra
innerst til ytterst av garasjen.

2. Endre fall på gulv (reklamasjon)
3. Bedre tilførsel og avtrekk – vil driftsmessig bety økte kostnader om luften forblir

oppvarmet. Garasjen er allerede varm med alle de varme radiatorene i bilene.
4. Flere vifter eller avtrekksrør for å hente avtrekksluft lenger inne i garasjen. Den er

jo 500 meter lang med et avtrekk i den ene enden som virker lite.
5. Oppsuging av vann. Kanskje det mest effektive og raskeste. Det er nok en del

liter så vi må nok inn med samme utstyr som ble benyttet ved siste vannlekkasje
6. Fjerne varmen på aggregatene slik at disse bare slipper inn kald luft. Vet ikke om

dette er forenlig med problemer med frost og fukt.
Avfukter er også mulig, men de bør ha skikkelig kapasitet.

FORSLAG TIL VEDTAK Styret vil avvente reklamasjon.

VEDTAK Avventer videre saksgang frem til Ber har sett på saken og konkludert med hva
som er berettiget.

SAKSNUMMER 10

SAKSINFORMASJON Deler av fellesdører trenger vedlikehold. Certego vil utføre disse arbeider på
timebasis siden enkelte dører har skjevheter mellom karm og dørblad.

FORSLAG TIL VEDTAK Styrets medlem X bestiller arbeidene og følger opp utført arbeid.

VEDTAK Arbeidene bestilles av styreleder.

SAKSNUMMER 11

SAKSINFORMASJON Det er mottatt klager på at området er sperret mens andre klager på det
motsatte. En konflikt som er vanskelig å håndtere. To beboere har sendt mailer
om dette. 

FORSLAG TIL VEDTAK Sender info til disse to om sak i årsmøte. Ellers info som er oversendt.

VEDTAK Sender info til disse to om sak i årsmøte. Ellers info som er oversendt.

SAK 10  Dører - Certego vedlikehold.

SAK 11  Bom og kjøring på området.

SAK 12  Brøyting
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SAKSNUMMER 12

SAKSINFORMASJON Sameiet har avtale om maskinbrøyting med definert område/veier til en pris av
kr.73.125 inkludert MVA. Kontrakten omfatter ikke håndrydding. Flere klager er
oversendt per mail med positiv respons uten at vi oppfatter at feil og mangler
rettes tilfredsstillende.

FORSLAG TIL VEDTAK Styret følger opp saken og innhenter nytt tilbud om nødvendig. Styret avtaler
internt hvem som ev. kan stille på befaring med leverandør.

VEDTAK Styret følger opp saken og innhenter nytt tilbud om nødvendig. Styret avtaler
internt hvem som ev. kan stille på befaring med leverandør.

SAKSNUMMER 13

SAKSINFORMASJON Vi har siden 19.12.17 hatt skriftlig og muntlig kontakt med OBOS og Bærum
Kommune vedrørende lade og støtteordninger omtalt i «Bolig og Miljø». Styret har
innhentet tilbud på ny inntakskabel til nytt tavleskap i kjeller under R 8. I tillegg er
tillatelse innhentet fra Hafslund på nye el-kabler fra utvendig trafostasjon.
Tidsfrister for iverksettelse må sjekkes. Elektrikergruppen AS har gitt tilbud
pålydende 
kr 220.375 for ny tilførsel av strøm og kr 720.575 for å legge kabler i garasjen
med 8 stk. fordeler-bokser.

Det er avtalt befaring med ytterligere to leverandører for montering av
ladeinfrastuktur i garsjen.

Styret har arbeidet med kommunen for støttetiltak og innsendt søknad om støtte
selv om vi enda ikke har mottatt all nødvendige dokumentasjon. Tegninger og
tilbud på laststyring mangler. Det er viktig at vår søknad behandles i 1. runde som
har søknadsfrist 31.1.2018. Søknad er sendt før fristens utløp.     

FORSLAG TIL VEDTAK Styret fremmer sak for årsmøtet den 19.3.2018.

VEDTAK Styret fremmer sak for årsmøtet den 19.3.2018.

SAKSNUMMER 14

SAKSINFORMASJON Påløpt vedlikehold er nødvendig å synliggjøre på en forsvarlig måte. Styret
fremlegger for årsmøte egen sak med kostnader og fremdrift. En
vedlikeholdsplan følger gitte tidsrammer for tiltak etter behov. Vedlikehold skal
iverksettes før en ser nedbrytning av for eksempel trevirke på vinduer og fasader.
I henhold til tidligere opplysninger og tall mottatt av Piloten kan vi diskutere en
kvadratmeterpris avsatt til vedlikeholdsfond på mellom kr 3,50 og kr 4,50.
Sameiet må være forberedt på dette. For en leilighet på 50 kvm blir dette et
beløp på kr 2.100 til kr 2.700 i tillegg til andre felleskostnader.      

FORSLAG TIL VEDTAK Styremedlem Espen utarbeider forslag til årsmøtet basert på utarbeider
vedlikeholdsplan for Hagebyen 1. Forslaget skal ha fokus på årlige kostnader som
påløper og skal utføres i fremtiden. Finansieringsmåter kan diskuteres når behov

SAK 13  Kommunal støtte og utvidelse av antall ladepunkt i garasje.

SAK 14  FDV - kostnader og grunnlag budsjett
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oppstår. Dog bør det årlige budsjettet inkludere avsetninger av midler til
vedlikeholdsfond som kan dekke de første årene. Årsmøte skal godkjenne FDV
planen og årets budsjett.

VEDTAK Styremedlem Espen utarbeider forslag til årsmøtet basert på utarbeider
vedlikeholdsplan for Hagebyen 1. Forslaget skal ha fokus på årlige kostnader som
påløper og skal utføres i fremtiden. Finansieringsmåter kan diskuteres når behov
oppstår. Dog bør det årlige budsjettet inkludere avsetninger av midler til
vedlikeholdsfond som kan dekke de første årene. Årsmøte tar
vedlikeholdsplanen til etterrettning.

SAKSNUMMER 15

SAKSINFORMASJON Styret har godkjentkostnader til fordeling uten å kjenne vår andel av disse. Dette
vil fremlegges den 26.2.2018 når regnskapet for sameiet er klart.

FORSLAG TIL VEDTAK Styret godkjente fremlagt kostnadsoverslag som er grunnlaget for fordeling
mellom brukerne av energi.

VEDTAK Styret godkjente fremlagt kostnadsoverslag som er grunnlaget for fordeling
mellom brukerne av energi.

SAKSNUMMER 16

SAKSINFORMASJON Utdeling av bokser nærmer seg slutten og ikke avhentede bokser bør returneres
til Altibox. Disse kan sendes per post til seksjonseiere. Kostnadsvurdering?

FORSLAG TIL VEDTAK Styrremedlem Fredrik vil sammen med vaktmester organisere retur av
uavhentede bokser. Styret vil kreve at avhentede hjemmesentraler sendes ut av
viken fiber.

VEDTAK Styrremedlem Fredrik vil sammen med vaktmester organisere retur av
uavhentede bokser. Styret vil kreve at avhentede hjemmesentraler sendes ut av
viken fiber.

SAKSNUMMER 17

SAKSINFORMASJON Normalt skjønn må kunne utvises ved vurdering av høyde på hekker. En
klippehøyde på 120 cm vil med vekst kunne gi høyder på opptil 150 cm.
Regelverket er verktøyet som avskjærer diskusjoner.

FORSLAG TIL VEDTAK Det er innkommet sak om dette til årsmøte. Saken behandles i årsmøte. Styret
instiller på at hekk ut mot fellesarealer kan være 150 cm, men at hekk mellom
naboer beholdes på 120. Denne kan økes til 150, men det skal foreligge årlig

SAK 15  Techem energiregnskap.

SAK 16  Altibox

SAK 17  Hekk
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skriftlig enighet mellom naboer. Ved uenighet mellom naboer skal høyden være
120 cm. Hagene i Hagebyen 1 har forskjellig orientering. Hekk mot nabo på 150
cm kan for mange kaste lange skygger inn i tilstøtende hage.

VEDTAK Det er innkommet sak om dette til årsmøte. Saken behandles i årsmøte, med
styrets instilling: Styret instiller på at hekk ut mot fellesarealer kan være 150 cm,
men at hekk mellom naboer beholdes på 120. Denne kan økes til 150, men det
skal foreligge årlig skriftlig enighet mellom naboer. Ved uenighet mellom naboer
skal høyden være 120 cm. Hagene i Hagebyen 1 har forskjellig orientering. Hekk
mot nabo på 150 cm kan for mange kaste lange skygger inn i tilstøtende hage.

SAKSNUMMER 18

SAKSINFORMASJON Det er anmodet om utsettelse med å fjerne folien til det blir varmere i været. Vi
bør sette en tidsfrist om dette imøtekommes.

FORSLAG TIL VEDTAK Folierings prøver skal fjernes innen 4. mai 2018?

VEDTAK Folierings prøver skal fjernes innen 4. mai 2018.

SAKSNUMMER 19

SAKSINFORMASJON Nokas har tilbudt oss å kjøpe anlegget for kr 13 886,00. Om vi ikke ønsker dette
er vi visstnok forpliktet til å dekke kostnadene med demontering. Omtalt i
kontrakten under punkt 15. Bjørn sjekker dette. Det skal tilbakelevers på
Hønefoss. Trolig klokest å la dette stå.

FORSLAG TIL VEDTAK Styret besluttet å kjøpe anlegget.

VEDTAK Styret besluttet å kjøpe anlegget.

SAKSNUMMER 20

SAKSINFORMASJON Enighet om fordeling. Siste forslag var 30 % Styreleder, 21 % på styremedlemmer
som har deltatt på fulltid, 6% på avgått styremedlem og ny vara. Fordeling dem
imellom ikke diskutert.

FORSLAG TIL VEDTAK Styret besluttet følgende fordeling: 31 % Styreleder, 21 % på styremedlemmer som
har deltatt på fulltid, 6% på avgått styremedlem og ny vara. Fordeling dem
imellom 50/50.

VEDTAK Styret besluttet følgende fordeling: 31 % Styreleder, 21 % på styremedlemmer som
har deltatt på fulltid, 6% på avgått styremedlem og ny vara. Fordeling dem

SAK 18  Foliering

SAK 19  Videoanlegg garasje.

SAK 20  Styrehonorar
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imellom 50/50.

SAKSNUMMER 21

SAKSINFORMASJON Kostnadene for en energimåler på anlegget i nedkjørselen til garasjen er kr
26 875 og for 3 stk fuktfølere på aerotempere i garasjen kr 73 875,00 = kr
100 750,00. Ytterligere energimålere på aerotempere blir ca. kr 72 000,00.

FORSLAG TIL VEDTAK Forslag til vedtak: Avvente saken til reklamasjon er avklart, men vil be
klimakontroll/randem om å se på mulighet for manuell igangsetting av utlufting,
samt jsutere temperatur i garasjen.

VEDTAK Styret vedtok å avvente saken til reklamasjon er avklart, men vil be
klimakontroll/randem om å se på mulighet for manuell igangsetting av utlufting,
samt jsutere temperatur i garasjen.

SAKSNUMMER 22

SAKSINFORMASJON Styret har fått inn forslag på følgende områder til årsmøte:

Hekk

Selge / Flytte A-husken

Foliering

Bommer

Vedtektsendring

FORSLAG TIL VEDTAK Styret utarbeider styrets instilling til årsbrettning. Tar kontakt med forslagsstiller
for vedtektsendring og ber om at forslaget trekke i på vente av revidering av
lovverk.

VEDTAK Styret utarbeider styrets instilling til årsbrettning. Tar kontakt med forslagsstiller
for vedtektsendring og ber om at forslaget trekke i på vente av revidering av
lovverk.

FREDRIK BJØRNØDEGÅRD THOMAS ANGELTVEIT

BJØRN MEAAS ESPEN KLEIN

SAK 21  Energimålere i nedkjørsel og garasjeanlegg samt fuktmåler på
aerotempere

SAK 22  Innkomne saker årsmøte

SIGNERING
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