
MØTENUMMER 1

NÅR: tirsdag, 17. apr 2018 19:00 - 21:00

HVOR: Piloten Sameie Styrerom

MØTE INNKALT AV: Espen Klein

FREMMØTTE: Bjørn Meaas
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Fredrik Bjørnødegård
Espen Klein
Thomas Angeltveit

VEDLEGG: 315902_7120342.pdf
Saker til behandling i styremøte etter årsmøte 2018.docx
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Innspill fra JTN

SAK 14
Nye vedtekter - ny eierseksjonslov

SAKSNUMMER 1

SAKSINFORMASJON Vegg-/ sjeggkre i enkelte seksjoner.

Sak avslått av utbygger (Veifor)

Sak avslått av forsirkingsselskap.

FORSLAG TIL VEDTAK Følges opp mot forsikringsselskap av Bjørn.
Dekning var i forsikring når første skdemelding ble sendt inn. Dekning fjernet
01.03.2018. 

Ved endelig avslag må saken følges opp videre.

VEDTAK Vedtatt

SAKSNUMMER 2

SAKSINFORMASJON Innføring av betaling- og kontrollsystem for gjesteparkering.

Østlandsparkering med EasyPark

iZettle

For ytterligere informasjon se tiligere protokoll fra årsmøte, samt tildligere
styremøtereferat.

FORSLAG TIL VEDTAK Østlandsparkering kan tilby tilby betaling med bruk av app (easypark, sms,
telefon og p-automet (kun mynter).

Østlandsparkering følger opp og kontrollerer med bøter (tilfaller de). Setter opp
myntautomat gratis. Kostnadsfordeling 80/20 (Hagebyen 1/Østlandsparkering).

Takst 50 kr døgn, 20 kr 0 min til 4 timer.

Fredrik og Espen arbeider videre med foreslått løsning.

Avtalen skal ikke binde sameiet mer enn 3 mnd. Styret må ha fullmakt til å slette
bøter ved behov og "hvitliste ved behov"

 

VEDTAK Vedtatt

SAK 1  Skadedyr

SAK 2  P-kontroll

SAK 3  Skilting - Tomgangskjøring
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SAKSNUMMER 3

SAKSINFORMASJON Beboer øsnker skilt med tomgangskjøring forbudt ute ved gjesteparkering.

Svar til beboer: Ang. skilting skal vi se på dette. Vi avventer skilting av uteplassen
til barnehagen er oppe og går, samt innføring av nytt gjesteparkeringssystem. Vi
ønsker et helhetlig uttrykk på skiting. Et godt forslag og du skal ikke se bort i fra
at det dukker opp.

FORSLAG TIL VEDTAK Skilt settes opp når området skiltes med ny parkeringsordning.

VEDTAK Vedtatt.

SAKSNUMMER 4

SAKSINFORMASJON Bestille container som normalt.

FORSLAG TIL VEDTAK Bestiller 2 stk. fredag 4 mai, henting mandag 7 mai.

Espen bestiller og legger ut info på hjemmesiden. NB husk oppfordring sikkerhet. 

VEDTAK Vedtatt

SAKSNUMMER 5

SAKSINFORMASJON For info se inkalling til åsrmøte, protokoll , samt tidligere saksinformasjon.

FORSLAG TIL VEDTAK Espen føgler opp saken videre ref. vedtak i årsmøte. 

Kaller inn Elektro Netverk til opklarende møte.

Innbetaling etter fremdrift, sum som bestemt i årsmøte.

Hvis alt er avklart og etter gitt tilbud uaterbeides forslag til kontrakt som kan
fremlegges styet før signering

VEDTAK Vedtatt

SAKSNUMMER 6

SAKSINFORMASJON Det er behov for vårfeiing.

FORSLAG TIL VEDTAK Vårfeiing er bestillt av Bjørn.

SAK 4  Container

SAK 5  Ladesystem

SAK 6  Vårfeiing
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VEDTAK Vedtatt

SAKSNUMMER 7

SAKSINFORMASJON Politiet, har fått video at 2 stk. innbrudd. 

Skal portåpner med fjernkontroll, deaktiveres. 

Det er øsnkerlig å låse sameiets skalldører og interndører med kodelås. 

Trådløst system med kodeplanel

FORSLAG TIL VEDTAK Fredrik og Espen følger opp videre og ber om tilbud på løsning på kodelåser.

Deaktivering gjøres ikke nå. Ikke vært innbrudd siden.

VEDTAK Vedtatt

SAKSNUMMER 9

SAKSINFORMASJON Se protokoll fra årsmøte for 2017.

FORSLAG TIL VEDTAK Instruks Hekk endres av Bjørn

A-husken fjernes/selges. Erstattes med lekeapparat for sørre barn. Pris 50-60K.
Fellesinnsats om å finne lekestativ. A-huske bestilles fjernet / gis bort på finn.
Fredrik følger opp saken om å fjerne huske.

Espen bestille bommer og oppsetting av disse (ber om pris på elbom med
portåpner).

Foliering av balkongglass. Styret følger opp saken videre.

 

 

VEDTAK Vedtatt

SAKSNUMMER 10

SAKSINFORMASJON Hei,
 
Mandag, tirsdag eller onsdag passer for meg i uke 16.
 
Jeg ønsker også å ha opp saken om ladepunkttilkobling fra eget anlegg som en
sak på møtet slik at vi får avsluttet den saken. 

SAK 7  Innbrudd garasje

SAK 8  Saker fra årsmøte

SAK 9  Ladepunkttilkobling
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I tillegg må vi avholde befaring med BER snart. 
 
Jeg kan sjekke avtalen om fjerning av grus til møtet slik at vi kan beslutte når vi
skal bestille fjerning på møtet.
 
Bjørn

FORSLAG TIL VEDTAK Fredrik og Bjørn ikke med på behandling av sak pga. innhabilitet. 

Avtale som foreslått godkjennes og signeres. 

VEDTAK 3 stemmer for. Kontrakt signeres som oversendt. 

SAKSNUMMER 11

SAKSINFORMASJON Gunnar
Jahren gjjahren@online.no via gmail.com 

14. apr. (for 2 dager
siden)

til hagebyen1

Hei 

Jeg bor i Langoddveien og vurderer å leie en ekstra garasjeplass i nærheten.

Det fremgår av nettet at det leies ut garasjeplasser i Hagebyen 1. 

Det kan synes som opplysningene er av eldre dato. Jeg er derfor takknemlig for 

opplysning om det fortsatt er plasser til utleie og evnt. hva prisen er i dag?

 

Med vennlig hilsen

Gunnar Jahren

Langoddveien 1 A

FORSLAG TIL VEDTAK Kan leies ut til eksterne. Leiekontrakt som ligger på hjemmesiden. Lever ut
vedtekter/ordensregler for garasje. 

Espen sender info og ev. inngår avtale.

VEDTAK Vedatt

SAKSNUMMER 12

SAKSINFORMASJON Fornebulandet Vel har gjennomført 2 medlemsmøter i forbindelse med
utfordringene med sameienes fellesreklamasjoner. Temaet har skapt et stort
engasjement både i møtene, på sosiale medier, i Budstikka og blant
beboere. Vellet har videre samlet inn tilbakemeldinger fra sameiene på hva som
har vært bra i Kommunedelplan 2 og hva som bør forbedres i Kommunedelplan 3.
Tilbakemeldingene fra undersøkelsen har blitt presentert i møter med

SAK 10  Leie garasjeplass

SAK 11  Møte med OBOS - Fornebu Vel - Sameiene
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rådmannens stab og for utbyggerne. 

 

Som hovedaktør på Fornebu, har OBOS ytret et sterkt ønske om at
Fornebulandet Vel og sameiene etablerer en direkte, tettere dialog og
erfaringsutveksling knyttet til forbedringspotensial i utbyggingsprosjekter.

 

Fornebulandet Vel har derfor, sammen med OBOS, gleden av å invitere til et
medlemsmøte for styreledere/styremedlemmer i sameiene!

 

Agenda

Velkommen v/ Fornebulandet Vel
OBOS v/ Daniel Kjørberg Siraj innleder for OBOS blant annet ved å
presentere ny leder på Fornebu
En styreleders hverdag - en styreleder forteller om hvordan reklamasjonssaker
krever tid og ressurser i en ellers travel hverdag
Fornebulandet Vel viser oversikt over utvalgte reklamasjonssaker og
utfordringene sameiene opplever.
OBOS ledelse forteller om hvilke erfaringer de har gjort seg med tilhørende
forbedringstiltak og endringer
Hvordan kan vi samarbeide om smartere løsninger, bedre kvalitet og bedre
dialog i neste fase? OBOS / Fornebulandet Vel + innspill fra styrene.

 

Møtested: Engineerium, Snarøyveien 20,

Dato/tid:    Mandag 7. mai kl. 19:00 (kl. 18:30 arrangerer Engineerium omvisning
på sitt opplevelsessenter) 

 

På grunn av omvisningen / begrenset plass så trenger vi tilbakemelding på hvem
som stiller fra ditt sameiestyre innen 27. april - Påmeldingslink

 

Vi håper flest mulig har anledning til å delta på et konstruktivt møte -
vennligst videresend eposten til hele ditt sameiestyre! Velkommen! 

 

Med vennlig hilsen for styret i Fornebulandet Vel og OBOS

Frank Roland, Lilleruts vei 75B, 1364 Fornebu
Tlf: 970 57 711
frnk.rlnd@gmail.com

FORSLAG TIL VEDTAK Styret undersøker om noen kan stille. Påmelding ved behov.

VEDTAK Vedtatt

SAKSNUMMER 13

SAK 12  Lekplasskontroll
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SAKSINFORMASJON Bestille ny sand

Lekeplasskontroll av ekstern.

FORSLAG TIL VEDTAK Espen bestiller ny sand. 

Espen bestiller kontroll.

VEDTAK Vedtatt.

SAKSNUMMER 14

SAKSINFORMASJON Saker til behandling i styremøte etter årsmøte 19.3.2018.

1. Skjeggkre skal være dekket av forsikring. Se tidligere mailer til Marianne hos IF.
Anticimex er også involvert. Skaden ble meldt i Januar 2018. Endring av IF sine
vilkår inntraff i mars 2018.

2. Ber AS og deres grunnlag for reklamasjon mot Veidekke og Veifor må følges
opp. Sover styret går toget.

3. Vedlikehold teknikk og annet på dører til fellesarealer er viktig. Vi har bestilt
service og reparasjoner av ca. 22 stk fra Certego.

4. Fukt i garasje. Mottatte tilbud og styrets beslutning om å vente bestemmer videre
tiltak. Vi har bestilt energimåler fra Bravida ved Odd Skar for forbruk i nedkjørsel.
Ellers intet.

5. Brøyteskade. Maskin har truffet vegg og laget en flenge. Espen er orientert.
6. Vibrasjonsstøy fra automatiske dører i 1. etasje i R 7. Referanse Camilla. De som

bor i 1. etasje plages av støy fra døråpner.
7. Brøyting, strøing og feiing. Reklamasjon må følges opp. Ny kontrakt for

2018/2019 kan eventuelt inngås.
8. Vannbrett og beskyttelse over brytere. Espen er allerede involvert i denne saken.

Vann som treffer tablå skaper problemer.
9. Høyde på hekker og tolkning av denne. Behandlet på årsmøtet.

10. Sykkelmerking og bortkjøring av eierløse sykler.
11. Ombygging av leiligheter til hybler for utleie til flere.

12. Husordensregler og vedtekter på engelsk. Sissel har oversatt husordensregler.
Hva med vedtekter?

13. Vedtekter og endring av disse i forhold til utvendig hekkehøyder, el-bil lading osv.,
samt tilpasning til nytt lovverk.

14. Få orden på parkeringsordning fra vedtak 2017.
15. Bommer på området? Like mange klager på for mange bommer som det

motsatte.
16. Søppel fra næringsdrivende i Hagebyen 2. Solgangsbrisen. Tømmer hos oss.
17. Bruk av søppelhydranter. Renhold av hydrantene. Hvem gjør dette?
18. Ønske om flere uformelle sameiermøter. Sosiale treff kan arrangeres av Espen

og Fredrik.
19. Økte felleskostnader fra og med 1.7.2018. Med årets vedtak på årsmøte må andel

felleskostnader økes fra 1.7.2018. En økning av felleskostnadene bør være 5 -10
% for å dekke vedtatte tiltak og kommende kostnader. Spesielt i garasjen. Her
kan det påløpe ca. kr 100 000 til 200 000,00 ved provisoriske tiltak for å tørke
opp fuktighet. Viser til mottatte tilbud. En forsvarlig reserve tilsier at vi bør ha et
overskudd på minimum kr. 500 00,00 i 2018. Helst 1,0 million.

20. Egenandeler belastet regnskap for 2017. Sjekke berettigelsen av disse. Fakturere
seksjonseiere. Beløpet på kr 32 283,00 skal helt sikkert viderefaktureres
seksjonseiere hvor skaden har inntruffet. Dette er styrets oppgave å kontrollere.

21. Saksdokumenter. Jeg har 10 til 20 kilo med saksdokumenter fra 2013 og frem til i
dag. Hva vil du Espen /dere at jeg skal gjøre med disse?

SAK 13  Innspill fra JTN
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22. Sjekke at vi får andel av overskuddet fra Gjensidige forsikring for 2017.
23. Sjekke eller følge opp trappetrinn fra garasjen som bare har gitter fremfor tette

trinn.
24. Godskrevete renter ble tatt opp av Gry. Er vi fornøyd?
25. Sjekker fordeling av kostnader på avdelinger. Dette må følges opp spesielt mot

Obos og forvalter. Synsing og brøk må gå hånd i hånd.
26. Lekeapparater og kostnader avpasses årets vedtak.
27. Valg av el-bil lading og tilbud som dekker alle garasjeplasser uten hensyntagen til

allerede monterte kontakter fra fellesskap i garasje.  Slike installasjoner må vekk
for å unngå overbelastning av enkelte skap i garasjekjeller som, også betjener
andre boliger. Det er begrenset hva disse har i reserve. Styret har et spesielt
ansvar for å sørge for at likhetsprinsippet følges for alle. Alle kostnader med et
felles anlegg må fordeles pro rate og etter den den enkeltes forbruk.
Her er det viktig å følge et rettferdig og ordentlig system som rettferdiggjør en
fornuftig fordeling. Gamle ladekontrakter skal ikke være førende for fremtidens
nye kontrakter eller praktiske installasjoner.  I verste fall må disse avsluttes med
argumenter / årsaker som om at myndighetene har fremsatt nye krav til tekniske
elektriske spesifikasjoner. Espen opplyste om disse på årsmøtet.

8. Ekstra som jeg har glemt??????????????????????????
Fornebu 21.03.2018- Jan T-N.

FORSLAG TIL VEDTAK Styret går over listen, mange saker allerede lukket/bhendlet. Ev. relevante saker
tas opp som egne saker senere.

VEDTAK Vedtatt

SAKSNUMMER 15

SAKSINFORMASJON Nye eierseksjonsslov medfører behov for revidering av vedtektene til E.SE.H1

FORSLAG TIL VEDTAK Espen spørr om pris fra FK Sven-Robby på å lage forslag til vedtekter basert på
eksisterende. Styret vedtar å benytte assistanse eller ikke etter tilbud er mottatt.

VEDTAK Vedtatt

BJØRN MEAAS HELEN NORHEIM

FREDRIK BJØRNØDEGÅRD ESPEN KLEIN

THOMAS ANGELTVEIT

SAK 14  Nye vedtekter - ny eierseksjonslov

SIGNERING
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