
MØTENUMMER 9

NÅR: tirsdag, 12. des 2017 19:00 - 21:00

HVOR: Styrerom Piloten Sameie

MØTE INNKALT AV: Espen Klein

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

SAK 1
Økonomi 30.11.2017

SAK 2
Reklamasjon Veidekke og Veifor AS

SAK 3
Brannvarsling – kontroll av brannkonsulent

SAK 4
Fiber - internett

SAK 5
Brøyteavtale med strøing 2017/18

SAK 6
Kameraovervåkning garasje

SAK 7
Avtale med Bærum Kommune vedrørende vann og kloakk

SAK 8
Bestilling av elektrisk strøm til garasje.

SAK 9
Vedlikehold – kostnader og grunnlag budsjett

SAK 10
Fastsettelse av dag for årsmøte 2018.

SAK 11
Tilbud årskontroll 12 heiser.

SAK 12
Husordensregler, instrukser og vedtekter på engelsk.

SAK 13
Ekstra støvsuging av bodområder og renhold av vinduer fra utsiden i trappehus.

SAK 14
Ny kontoplan

SAK 15

Eierseksjonssameiet Hagebyen 1 (7329)
Protokoll

SAKSOVERSIKT
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Annonse i Nattravnmagasinet.

SAK 16
Informasjonsbrev til sameierne primo 2018.

SAK 17
Bestilling av energimåler på snevarmeanlegget i nedkjørselen.

SAK 18
Bestilling av utvidelse av elektrisk strøm til garasje.

SAK 19
Nye stikkontakter i garsajen

SAK 20
Nye stikkontakter i garasje.

SAK 21
Lagring under trapper

SAKSNUMMER 1

SAKSINFORMASJON Viser til vedlagte rapport som ikke er periodisert.

FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapport til etterretning.

VEDTAK Styret tar rapport til etterretning.

SAKSNUMMER 2

SAKSINFORMASJON Referat fra gjennomgang med teknisk konsulent Christiansen. Excel oppstilling
på
gamle og nye saker gjennomgås.

FORSLAG TIL VEDTAK Styret opprettholder videre fremdrift med reklamasjoner.

VEDTAK Styret opprettholder videre fremdrift med reklamasjoner.

SAKSNUMMER 3

SAKSINFORMASJON Siden Veifor har overlevert mengelfull FDV for varsling og sprinkelanlegg mener
styret at det er behov for en gjennomgang og kontroll av anlegget. Teknisk
konsulent
Christiansen får i oppdrag å sjekke våre mange anlegg for eventuelle feil og
mangler
etter anbefaling av brannsjefen i Asker og Bærum. Viser til mail av 18.10.17.

SAK 1  Økonomi 30.11.2017

SAK 2  Reklamasjon Veidekke og Veifor AS

SAK 3  Brannvarsling – kontroll av brannkonsulent
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FORSLAG TIL VEDTAK Styret avventer rapport etter fysisk kontroll fra teknisk konsulent
av alle brannvarsling- og sprinkelanlegg.

VEDTAK Styret avventer rapport etter fysisk kontroll fra teknisk konsulent
av alle brannvarsling- og sprinkelanlegg. Frutsettes avtale med konsulent og
kosntader er etter ønsket leveranse. 

SAKSNUMMER 4

SAKSINFORMASJON Utstyr er levert og er utlevert via vaktmesterbod. Representatner fra styret har
hittil stått 7 dager i boden for utlevering.

FORSLAG TIL VEDTAK Utstyr er levert iht. avtale. Utlevering fortsetter til etternølere etter behov.

VEDTAK Utstyr er levert iht. avtale. Utlevering fortsetter til etternølere etter behov.

SAKSNUMMER 5

SAKSINFORMASJON Tilbud på dette er mottatt fra Vaktmesterkompaniet AS pålydende kr 148 125,00.
Avtale undertegnes i dag selv om avtalen er bestilt.

FORSLAG TIL VEDTAK Ny brøyteavtale undertegnes.

VEDTAK Ny brøyteavtale signert.

SAKSNUMMER 6

SAKSINFORMASJON Videoanlegget er sagt opp i juni 2017 for endelig demontering ultimo 2017.
Sameiet
har fått innvendig trådløst nett i garasjen. Fredrik følger opp tilbud på nytt
overvåkningsanlegg med priser. Et anlegg basert på modem og 12 kameraer etter
egen
oversikt.

FORSLAG TIL VEDTAK Styremedlem Fredrik får fullmakt til å iverksette bestilling oppad
begrenset til kr 30 000,00. Anlegget skal ha inntil 12 trådløse kameraer med
nødvendig antall med modem for betjening med lagring i sky.

VEDTAK Styremedlem Fredrik får fullmakt til å iverksette bestilling oppad
begrenset til kr 30 000,00. Anlegget skal ha ca 12 trådløse kameraer med
nødvendig antall med modem for betjening med lagring i sky. Dekning lik som i
dag, men med noe smartere plassering av kameraer.

SAK 4  Fiber - internett

SAK 5  Brøyteavtale med strøing 2017/18

SAK 6  Kameraovervåkning garasje
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SAKSNUMMER 7

SAKSINFORMASJON Fremlagte «Erklæring» undertegnes av styrets leder sammen med et
styremedlem.

FORSLAG TIL VEDTAK Avtalen ble godkjent og formelt undertegnet for retur til
kommunen for tinglysning.

VEDTAK Avtalen ble godkjent og formelt undertegnet for retur til
kommunen for tinglysning.

SAKSNUMMER 8

SAKSINFORMASJON Det er formelt søkt om ny inntakskabel fra trafo til eget el- tavle i kjeller. Anlegget
er
ment å betjene el-ladepunkter. Elektrikergruppen har fått nødvendig ordre og vil
utarbeide tilbud for at flere kan få el- bil ladepunkter. Saken fremlegges for
årsmøtet i
2018 for beslutning.

FORSLAG TIL VEDTAK Forslag til vedtak: Styret har bestilt mer strøm fra Hafslund og ny inntakskabel
med
nytt tavleskap. Beslutning om installasjon med kostnader fremlegges for årsmøte
for
endelig vedtak.

VEDTAK Styret avventer prisoverslag for installasjon av kabel inn i sameiet med innvendig
fordelerskap for klargjøring av videre påkobling av ladesystem. 

SAKSNUMMER 9

SAKSINFORMASJON Påløpt vedlikehold er nødvendig å synliggjøre på en forsvarlig måte. Styret skal til
årsmøte i 2018 fremlegge en fremdriftsplan med kostnader. En slik plan vil følge
periodisk gjennomføring.

FORSLAG TIL VEDTAK Fremlagt vedlikeholdsplan er basert på utarbeidet tilstandsvurdering og
vedlikeholdplan av OPAK. Styret foreslår finansieringsmåter for årsmøtet basert
på lån eller avsetning og bruk av midler fra vedlikeholdsfond. Årsmøte skal vedta
planen og budsjettet for dette.

VEDTAK Fremlagt vedlikeholdsplan er basert på utarbeidet tilstandsvurdering og
vedlikeholdplan av OPAK. Styret foreslår finansieringsmåter for årsmøtet basert
på lån eller avsetning og bruk av midler fra vedlikeholdsfond. Årsmøte skal vedta
planen og budsjettet for dette.

SAK 7  Avtale med Bærum Kommune vedrørende vann og kloakk

SAK 8  Bestilling av elektrisk strøm til garasje.

SAK 9  Vedlikehold – kostnader og grunnlag budsjett
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SAKSNUMMER 10

SAKSINFORMASJON Årsmøtet forsøkes avholdt i mars. Mulige dager er 12.3, 13.3, 14.3, eller 19.3, 20.3,
21.3. 2018. Om dette ikke går blir møte i april. Alternative dager er x.x.2018. (Etter
den 12.4.2018.)

FORSLAG TIL VEDTAK Forslag til vedtak: Styret gir fullmakt til styremedlem X å sjekke
lokaltilgjengelighet
for møte på foreslåtte dager etter endelig avtale med Sven-Robby og Telenor
Arena.
Styret forenes om foreslåtte X dager.

VEDTAK Forslag til vedtak: Styret gir fullmakt til styremedlem Thomas å sjekke
lokaltilgjengelighet
for møte på foreslåtte dager etter endelig avtale med Sven-Robby og Telenor
Arena.
Styret forenes om foreslåtte X dager.

SAKSNUMMER 11

SAKSINFORMASJON Mottatte tilbud fra Inspecta AS er på kr 35 250,00 mot dagens inngåtte avtale på
kr
38 550,00.

FORSLAG TIL VEDTAK Gammel kontakt opprettholdes.

VEDTAK Gammel kontakt opprettholdes.

SAKSNUMMER 12

SAKSINFORMASJON Det har vært diskutert å oversette disse regler. Styret må fatte en beslutning.
Eventuelt
om vi skal få andre til å utføre arbeidet.

FORSLAG TIL VEDTAK Styrets medlem X fikk i oppdrag å undersøke om hvem som kan
utføre dette og til hvilken pris. Alternativt at et av styrets medlemmer gjør jobben.

VEDTAK Styrets varamedlem Sissel er i gang med oversettelsen.

SAK 10  Fastsettelse av dag for årsmøte 2018.

SAK 11  Tilbud årskontroll 12 heiser.

SAK 12  Husordensregler, instrukser og vedtekter på engelsk.

SAK 13  Ekstra støvsuging av bodområder og renhold av vinduer fra utsiden i
trappehus.
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SAKSNUMMER 13

SAKSINFORMASJON Fortuna Renhold AS har gitt pris på disse arbeider. Ytterligere renhold av boder
med
en utvidelse med 2 ganger pr. år koster til sammen kr 3 935,25.
Innvendig og utvendig vask av trapperomsvinduer en gang per år koster kr
58 160,00.

FORSLAG TIL VEDTAK Styremedlem X gis fullmakt til å reforhandle avtale med Fortuna
Renhold AS å sjekke priser, eventuelt å utvide omfang av vask og renhold.

VEDTAK Utvidelse med støvsuging av bodområder 2 ganger per år bestilles. Utvendig
vindusvask utføres når fasader vaskes.

SAKSNUMMER 14

SAKSINFORMASJON Styre ønsker en forbedring av kontoplanen for å skille mellom ordinære
kostnader i
henhold til inngåtte avtaler. Andre kostnader for tjenester som berører eller er et
resultat av disse avtaler skal bokføres som variable ekstrakostnader. Fremtidig
bestilte
arbeider etter vedtak fra årsmøte føres som ordinært vedlikehold.

FORSLAG TIL VEDTAK Styrets leder gis fullmakt til å endre kontoplan fra og med
1.1.2018 om Obos klarer å innarbeide / omarbeide sin kontoplaner.

VEDTAK Styrets leder gis fullmakt til å endre kontoplan fra og med
1.1.2018 om Obos klarer å innarbeide / omarbeide sin kontoplaner.

SAKSNUMMER 15

SAKSINFORMASJON Sameiet har fått tilbud om å støtte nattravntiltakene i Bærum.

FORSLAG TIL VEDTAK Styret bestiller / bestiller ikke annonse. Eventuell annonse koster
X kroner.

VEDTAK Styret kan ikke bestille da sameiet ikke får levert tjeneste. Anbefaler at de tar
kontakt med Fornbulandet vel

SAKSNUMMER 16

SAKSINFORMASJON Utsending av informasjonsbrev til sameierne. 

FORSLAG TIL VEDTAK Styremedlem x utarbeider forslag til neste styremøte i januar

SAK 14  Ny kontoplan

SAK 15  Annonse i Nattravnmagasinet.

SAK 16  Informasjonsbrev til sameierne primo 2018.
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2018.

VEDTAK Styret utarbeider infoskriv i fellesskap.

SAKSNUMMER 17

SAKSINFORMASJON Vi må bestiller denne fra Bravida AS forutsatt fornuftig pris. Jan har bedt om
tilbud.

FORSLAG TIL VEDTAK Styremedlem X bestiller måler og kontroll av anlegget. Spesielt
funksjonstest av utvendig sne og fuktighetsføler. Vi har tidligere fått opplyst at
denne er ødelagt.

VEDTAK Styremedlem Jan bestiller måler og kontroll av anlegget. Spesielt
funksjonstest av utvendig sne og fuktighetsføler. Vi har tidligere fått opplyst at
denne er ødelagt. Forutsetter at prisen er formålsmessig.

SAKSNUMMER 18

SAKSINFORMASJON Elektrikergruppen og Hafslund er trolig enig om ny fremføring av ny kabel til
garasjen
parallelt med den den gamle til R 8. Det er planlagt nytt inntaksskap i bodområde
til
venstre for dør til hovedtrappen.

Det arbeides videre med tilbud på ladesystem fra nytt inngaksskap, samt
eksisterende tavler i garasjen. De som ønsker ladepunkt får eventuelt dette og
kostnader

belastes etter følgende forslag som eventuelt vedtas av årsmøte i 2018. Ingen
arbeider
iverksettes før alt er på plass. Det vi får nå er Hafslund sin tillatelse til tiltaket og
nedgraving av varerør for kommunens regning.
Mulig kostnadsscenario:

1: Sameiet dekker alle kostnader med etablering av nytt intaksskap

2: Sameiere dekke kostnad til nytt inntaksskap, laststyring og ladesystem med
innskydd. Deretter dekker hver enkelt sameier kostnader for etablering av
ladeboks på disponert parkeringsplass.

FORSLAG TIL VEDTAK Styremedlemmer Espen og Jan utarbeider endelig forslag til årsmøtet i 2018 når
tilbud er mottatt.

VEDTAK Styremedlemmer Espen og Jan utarbeider endelig forslag til årsmøtet i 2018 når
tilbud er mottatt.

SAK 17  Bestilling av energimåler på snevarmeanlegget i nedkjørselen.

SAK 18  Bestilling av utvidelse av elektrisk strøm til garasje.

SAK 19  Nye stikkontakter i garsajen
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SAKSNUMMER 19

SAKSINFORMASJON Styret har mottatt forespørsler fra flere meglere og private eiere om mulighet for
ladepunkt på egen garasjeplass. Espen har opplyst at alle slike henvendelser hittil
har
fått avslag i påvente av nytt utjevningsanlegg.

FORSLAG TIL VEDTAK Styret opprettholder sitt standpunkt om å ikke tillate flere
ladepunkter i garasjen inntil nytt anlegg er installert, tilslutningsbeløp bestemt og
kontrakt godkjent.

VEDTAK Styret opprettholder sitt standpunkt om å ikke tillate flere
ladepunkter i garasjen etablert inntil nytt anlegg er installert, tilslutningsbeløp
bestemt og kontrakt godkjent. 

SAKSNUMMER 20

SAKSINFORMASJON Styret har fått henvendelser fra sekjonseiere i R 9-29 hvor det bes om tillatelse til
å etablere egne ladekurser fra seksjonens underfordeling (sikringsskap) Disse
adressene får ikke strøm fra hovedtavler i parkeringsskjeller, men direkte fra trafo
og fordeling på "husvegg". Etablering av ladepunkter fra disse adressene vil
således ikke redusere kapasitet for sameiet. Kabling trekkes fra eksiterende
trekkerør fra rekkehusene til parkeringskjeller. 

FORSLAG TIL VEDTAK Styret utsetter behandling av disse 2 søknadene til etter årsmøte for 2017. 

 

VEDTAK Styret utsetter behandling av disse 2 søknadene til etter årsmøte for 2017.

SAKSNUMMER 21

SAKSINFORMASJON Det har kommet et par henvendelser fra seksjonseire på ønske om å lagre
barnevogner under trapper i trapperom. Vaktmester setter ut lapper hvor det
påekes at lagring i fellesarealer er brudd på HMS-reglement. 

FORSLAG TIL VEDTAK Det tillates ikke lagring i felleasrealer. Dette er rømningsveier og skal holdes fritt
for brennbart materiale, samt objekter som kan sperre rømingsvei. Vaktmester
opprettholder eksiterende rutine, og fjerner utstyr etter 3 uker. Ved grover
overtredelser fjernes objekt fortløpende for midlertidig oppbevaring i
vaktmesterbod.

VEDTAK Det tillates ikke lagring i felleasrealer. Dette er rømningsveier og skal holdes fritt
for brennbart materiale, samt objekter som kan sperre rømingsvei. Vaktmester
opprettholder eksiterende rutine, og fjerner utstyr etter 3 uker. Ved grover
overtredelser fjernes objekt fortløpende for midlertidig oppbevaring i
vaktmesterbod.

SAK 20  Nye stikkontakter i garasje.

SAK 21  Lagring under trapper
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BJØRN MEAAS FREDRIK BJØRNØDEGÅRD

ESPEN KLEIN THOMAS ANGELTVEIT

SIGNERING
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