
MØTENUMMER 3

NÅR: tirsdag, 13. jun 2017 19:00 - 21:00

HVOR: Lomviveien

MØTE INNKALT AV: Espen Klein

FREMMØTTE: Bjørn Meaas
Fredrik Bjørnødegård
Jan Tank-Nielsen

FORFALL: Sissel Andersen
Espen Klein

SAK 1
Signering protokoll fra møte den 16.5.2017

SAK 2
Reklamasjon Veidekke og Veifor AS.

SAK 3
Reklamasjon mot Veidekke – kjølebatteri i garasjen.

SAK 4
Websiden – korrigeres.

SAK 5
Nabohjelp – Obos.

SAK 6
Solavskjerming – Bærum kommune i R 3 – 5.

SAK 7
Brannansvarlig – tilbakestilling av brannsentraler.

SAK 8
Dekkstativ

SAK 9
Wifi - internett i garasjen

SAK 10
Gal planting av hekk mot den nye barnehagen bak R 10 – 42

SAK 11
Usikre lagerboder i felleskjellere

SAK 12
Granittsteiner som avvisere mellom asfalt og gress

SAKSNUMMER 1

Eierseksjonssameiet Hagebyen 1 (7329)
Protokoll

SAKSOVERSIKT

SAK 1  Signering protokoll fra møte den 16.5.2017
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SAKSINFORMASJON Signering protokoll fra møte den 16.5.2017

FORSLAG TIL VEDTAK Protokollen er allerede elektronisk signert og godkjent.

VEDTAK Protokollen er allerede elektronisk signert og godkjent.

SAKSNUMMER 2

SAKSINFORMASJON Reklamasjon Veidekke og Veifor AS. Dokumentasjon og sak
gjennomgått.

FORSLAG TIL VEDTAK Fremlagt dokument leveres advokat for vurdering.

VEDTAK Fremlagt dokument leveres advokat for vurdering.

SAKSNUMMER 3

SAKSINFORMASJON Reklamasjon mot Veidekke – kjølebatteri i garasjen. 2 stk. anlegg frøs i stykker
vinteren 16/17.

FORSLAG TIL VEDTAK Jan reklamerer til Veidekke AS med krav om erstatning.

VEDTAK Jan reklamerer til Veidekke AS med krav om erstatning.

SAKSNUMMER 4

SAKSINFORMASJON Websiden – korrigeres. Feil i styresammensetning.

FORSLAG TIL VEDTAK Sissel ajourfører opplysningene om styre.

VEDTAK Sissel ajourfører opplysningene om styre.

SAKSNUMMER 5

SAKSINFORMASJON Nabohjelp – Obos, info leggges ut på hjemmesiden vedrørende appen.

FORSLAG TIL VEDTAK Sissel sjekker om det er informasjon om dette tilbudet fra Obos.

SAK 2  Reklamasjon Veidekke og Veifor AS.

SAK 3  Reklamasjon mot Veidekke – kjølebatteri i garasjen.

SAK 4  Websiden – korrigeres.

SAK 5  Nabohjelp – Obos.
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VEDTAK Sissel sjekker om det er informasjon om dette tilbudet fra Obos.

SAKSNUMMER 6

SAKSINFORMASJON Solavskjerming – Bærum kommune i R 3 – 5. Bolig tatt kontakt for å se på
muligheter for solskjerming. 

FORSLAG TIL VEDTAK Fredrik tar et møte med formann for borettslaget og administrasjonen. Tema er
solavskjerming, plener, planter og øvrige ytre og indre oppfølging av tekniske
installasjoner.

VEDTAK Fredrik tar et møte med formann for borettslaget og administrasjonen. Tema er
solavskjerming, plener, planter og øvrige ytre og indre oppfølging av tekniske
installasjoner.

SAKSNUMMER 7

SAKSINFORMASJON Brannansvarlig – tilbakestilling av brannsentraler. Det må monteres nødvendg
informasjon om enkel betjening og tilbekestilling av sentralen.

FORSLAG TIL VEDTAK Sissel ordner med plastlaminering av instruksen. Festes med 3 m hvite små Pads
i en lik høyde og side av bransentralene.

VEDTAK Sissel ordner med plastlaminering av instruksen. Festes med 3 m hvite små Pads
i en lik høyde og side av bransentralene.

SAKSNUMMER 8

SAKSINFORMASJON Camilla Røssaak mener sitt stativ henger for høyt.

FORSLAG TIL VEDTAK Jan tilbyr Camilla hjelp i første omgang. Om hun varsler Zymer litt i forveien kan
sikkert han eller en av oss andre hjelpe henne. Å flytte stativet bør være
unødvendig.

VEDTAK Jan tilbyr Camilla hjelp i første omgang. Om hun varsler Zymer litt i forveien kan
sikkert han eller en av oss andre hjelpe henne. Å flytte stativet bør være
unødvendig.

SAK 6  Solavskjerming – Bærum kommune i R 3 – 5.

SAK 7  Brannansvarlig – tilbakestilling av brannsentraler.

SAK 8  Dekkstativ

SAK 9  Wifi - internett i garasjen
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SAKSNUMMER 9

SAKSINFORMASJON Vi har mottatt tilbud på kabling og strøm. Kan utvides med kameraer for
overvåkning.

FORSLAG TIL VEDTAK Fredrik bestiller nødvendig utstyr i henhold til tilbud hvor vi skal betale ½ part av
kostnadene oppad til kr 40 000,00

VEDTAK Fredrik bestiller nødvendig utstyr i henhold til tilbud hvor vi skal betale ½ part av
kostnadene oppad til kr 40 000,00

SAKSNUMMER 10

SAKSINFORMASJON Hekken er plantet for langt ut mot friarealet. Dette begrenser muligheten for å
spasere langs hekkelinjen. Den må eventuelt flyttes ca. 0,8 til 1,0 meter. Det
etterlyses grensemerker i hele Hagebyen. Hvorfor er ikke eiendommen merket?

FORSLAG TIL VEDTAK Jan reklamerer til Veidekke.

VEDTAK Jan reklamerer til Veidekke.

SAKSNUMMER 11

SAKSINFORMASJON Det er meldt tyveri fra boder siden det er nok avstand mellom toppen å taket til at
en person kan henge over kanten. Det betyr at bodene ikke er sikre mot tyveri.

FORSLAG TIL VEDTAK Jan reklamerer til Veidekke. Sjekker også vilkårene på hjemforsikring om krav til
sikre lagerrom for erstatning ved tyveri.

VEDTAK Jan reklamerer til Veidekke. Sjekker også vilkårene på hjemforsikring om krav til
sikre lagerrom for erstatning ved tyveri.

SAKSNUMMER 12

SAKSINFORMASJON Enkelte beboere ønsket disse fjernet siden noen barn hadde syklet på disse.

FORSLAG TIL VEDTAK Styret besluttet ingen tiltak nå.

VEDTAK Styret besluttet ingen tiltak nå.

SAK 10  Gal planting av hekk mot den nye barnehagen bak R 10 – 42

SAK 11  Usikre lagerboder i felleskjellere

SAK 12  Granittsteiner som avvisere mellom asfalt og gress
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BJØRN MEAAS FREDRIK BJØRNØDEGÅRD

SIGNERING
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