
MØTENUMMER 6

NÅR: tirsdag, 26. sep 2017 19:00 - 22:00

HVOR: Styrerom Piloten Sameie

MØTE INNKALT AV: Espen Klein

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

SAK 1
Signering av protokoll

SAK 2
Økonomi 31.8 og 18.9. 2017

SAK 3
Reklamasjon Veidekke og Veifor AS.

SAK 4
Hekker

SAK 5
Vaktmesterordning

SAK 6
Altibox

SAK 7
Parkeringskort / regler

SAK 8
FDV – plan og kostnader til budsjett 2018

SAK 9
Nye lekkasjer

SAK 10
Brøyteavtale med strøing 2017/18

SAK 11
Klipp av felleshekker

SAK 12
Hekkehøyder og stell av private kant mot fellesareal

SAK 13
Anleggsgartner

SAK 14
Hengelåser og nøkler / ABBV generalnøkkel

SAK 15
Periodisk sikkerhetskontroll av heiser / løfteinnretninger Hagebyen 1

Eierseksjonssameiet Hagebyen 1 (7329)
Protokoll

SAKSOVERSIKT
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SAK 16
Liste over styresaker og ansvar

SAK 17
Internveier / skilting / stein som stopper

SAK 18
Brannøvelse – HMS

SAK 19
Solavskjerming – Bærum kommune i R 3 – 5.

SAK 20
Boder og Innbruddssikring

SAK 21
Informasjon webside

SAKSNUMMER 1

SAKSINFORMASJON Godkjennelse og signering protokoll fra møte den 22.8.2017

FORSLAG TIL VEDTAK Protokollen ble godkjent. Er allerede elektronisk signert.

VEDTAK Protokollen ble godkjent. Er allerede elektronisk signert.

SAKSNUMMER 2

SAKSINFORMASJON Viser til vedlagte rapporter som ikke er periodiserte.

FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar begge rapporter til etterretning.

VEDTAK Styret tar begge rapporter til etterretning.

SAKSNUMMER 3

SAKSINFORMASJON Sammendrag ev reklamasjoner er oversendt advokat og Morten J. Mottatt navn
på seksjonskjøper som fikk levert ladepunkt ved tidlig kjøp og innflytting er påført
ny versjon.

FORSLAG TIL VEDTAK Jan følger opp saken. Bjørn legger endelig versjon over i Excel.

VEDTAK Jan følger opp saken. Bjørn legger endelig versjon over i Excel.

SAK 1  Signering av protokoll

SAK 2  Økonomi 31.8 og 18.9. 2017

SAK 3  Reklamasjon Veidekke og Veifor AS.
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SAKSNUMMER 4

SAKSINFORMASJON Bjørn har klargjort instruks basert på tidligere retningslinjer, vedtak og vedtekter.
Han har også innhentet brukerinstruks for klipp av hekk.

FORSLAG TIL VEDTAK Styret må avklare om instruks må fremmes og godkjennes av
sameiermøtet i 2018. Eksisterende versjon legges ut på websiden.

VEDTAK Styret må avklare om instruks må fremmes og godkjennes av
sameiermøtet i 2018. Eksisterende versjon legges ut på websiden.

SAKSNUMMER 5

SAKSINFORMASJON Synliggjøre arbeidsoppgaver med kostnader.
Se vedlagte oppstilling som synliggjør arbeidsoppgaver og kostnader.

FORSLAG TIL VEDTAK Oversikten viser at vaktmester gjør sine oppgaver i henhold til
arbeidsinstruks og priser.   

VEDTAK Oversikten viser at vaktmester gjør sine oppgaver i henhold til
arbeidsinstruks og priser.   

SAKSNUMMER 6

SAKSINFORMASJON Status er at de er forsinket med levering av utstyr.

FORSLAG TIL VEDTAK Jan og Fredrik følger opp dette å sørger for prisreduksjon iht. avtale.

VEDTAK Jan og Fredrik følger opp dette å sørger for prisreduksjon iht. avtale.

SAKSNUMMER 7

SAKSINFORMASJON Styre må følge opp årsmøtevedtaket. Oppgaven er tidligere tildelt Espen og
Fredrik.

FORSLAG TIL VEDTAK Espen og Fredrik sørger for å utarbeide retningslinjer og
parkeringskort slik årsmøtet besluttet.

VEDTAK Espen og Fredrik sørger for å utarbeide retningslinjer og
parkeringskort slik årsmøtet besluttet.

SAK 4  Hekker

SAK 5  Vaktmesterordning

SAK 6  Altibox

SAK 7  Parkeringskort / regler
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SAKSNUMMER 8

SAKSINFORMASJON Utarbeidelse av plan med beløp til budsjett må avsluttes i desember. Espen har
tidligere fått dette oppdraget.

FORSLAG TIL VEDTAK Espen sørger for at dette er klart til ultimo november 2017.

VEDTAK Espen sørger for at dette er klart til ultimo november 2017.

SAKSNUMMER 9

SAKSINFORMASJON Status imøteses fra involverte parter. Egenandeler belastes ansvarlig
skadeperson.

FORSLAG TIL VEDTAK Fredrik og Bjørn følger opp mot Veidekke og Gjensidige.

VEDTAK Fredrik og Bjørn følger opp mot Veidekke og Gjensidige.

SAKSNUMMER 10

SAKSINFORMASJON Tilbud på dette kommer fra Vaktmesterkompaniet / Gårdpass.

FORSLAG TIL VEDTAK Jan følger opp vaktmester og ny brøyteavtale.

VEDTAK Jan følger opp vaktmester og ny brøyteavtale.

SAKSNUMMER 11

SAKSINFORMASJON Kartsom viser sameiets felles hekker utarbeides for klipp av vaktmester. Høyden
på disse plantene bør være ca. 120 cm.

FORSLAG TIL VEDTAK Jan utarbeider et slikt kart.

VEDTAK Jan utarbeider et slikt kart.

SAK 8  FDV – plan og kostnader til budsjett 2018

SAK 9  Nye lekkasjer

SAK 10  Brøyteavtale med strøing 2017/18

SAK 11  Klipp av felleshekker
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SAKSNUMMER 12

SAKSINFORMASJON Utarbeide oversikt over antall hager som ikke pleies. Luking og klipping.
Konferere på neste møte.

FORSLAG TIL VEDTAK Styret utarbeider en oversikt over ustelte hager. Styret sender
varselskriv om at disse må lukes på utsiden mot sameiets gresskant
og hekk klippes innen

VEDTAK Styret utarbeider en oversikt over ustelte hager. Styret sender
varselskriv om at disse må lukes på utsiden mot sameiets gresskant
og hekk klippes innen

SAKSNUMMER 13

SAKSINFORMASJON Innhente tilbud på oppgradering av utearealer. Jord planter og gress.

FORSLAG TIL VEDTAK Styret sørger for å innhente tilbud.

VEDTAK Styret sørger for å innhente tilbud.

SAKSNUMMER 14

SAKSINFORMASJON Det er tidligere diskutert innkjøp av 3 hengelåser og 10 ekstra K - 2 nøkler til
håndverkere. Generalnøkkel K – 1 ligger i nøkkelboks ved ytre garasjeport.

FORSLAG TIL VEDTAK Espen sørger for å bestille låser og nøkler.

VEDTAK Espen sørger for å bestille låser og nøkler.

SAKSNUMMER 15

SAKSINFORMASJON Mottatt tilbudav 20.9 vurderes. Totalt kr 38 550,00 for 12 heiser.

FORSLAG TIL VEDTAK Styret vedtok å akseptere tilbudet om det ikke er mulig å finne
annen kontrollenhet som kan gjøre jobben rimeligere.

VEDTAK Styret vedtok å akseptere tilbudet om det ikke er mulig å finne
annen kontrollenhet som kan gjøre jobben rimeligere.

SAK 12  Hekkehøyder og stell av private kant mot fellesareal

SAK 13  Anleggsgartner

SAK 14  Hengelåser og nøkler / ABBV generalnøkkel

SAK 15  Periodisk sikkerhetskontroll av heiser / løfteinnretninger Hagebyen 1

Side 5 av 7



SAKSNUMMER 16

SAKSINFORMASJON Styreleder har utarbeidet en oversikt over alle saker behandlet etter årsmøtet.

FORSLAG TIL VEDTAK Styrets medlemmer bes følge opp uløste oppgaver.

VEDTAK Styrets medlemmer bes følge opp uløste oppgaver.

SAKSNUMMER 17

SAKSINFORMASJON Kjøring med mindre biler. Espen og Fredrik må etterleve årsmøtets vedtak med
hensyn til å stoppe slik trafikk.

FORSLAG TIL VEDTAK Styret foreslår en større naturstein som sperring. Kanskje Veidekke
eller Thoresen og Firing AS kan levere denne? Espen og Fredrik
utfører.

Skilt plasseres på høyre side av nedkjøring, alternativt ved tre langd
neskjøring.

VEDTAK Styret foreslår en større naturstein som sperring. Kanskje Veidekke
eller Thoresen og Firing AS kan levere denne? Espen og Fredrik
utfører.

Skilt plasseres på høyre side av nedkjøring, alternativt ved tre langd
neskjøring.

SAKSNUMMER 18

SAKSINFORMASJON Det er tidligere diskutert / vedtatt å avholde brannøvelser. Røykavtrekk i garasje
bør testes ved å simulere brann med kunstig røyk i regi av ABBV. HMS ansvarlig
sørger for å bestille dette. Fortrinnsvis tidlig en morgen før beboerne våkner. Alt
uten alarm.
Jan har sendt mail til ABBV med anmodning om bistand.

FORSLAG TIL VEDTAK Sissel bestiller og gjennomfører begge øvelser sammen med styret.
 

VEDTAK Sissel bestiller og gjennomfører begge øvelser sammen med styret.
 

SAK 16  Liste over styresaker og ansvar

SAK 17  Internveier / skilting / stein som stopper

SAK 18  Brannøvelse – HMS

SAK 19  Solavskjerming – Bærum kommune i R 3 – 5.
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SAKSNUMMER 19

SAKSINFORMASJON Det er tidligere vedtatt at Fredrik følger opp dette. Styret anmoder om referat

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

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

SAKSNUMMER 20

SAKSINFORMASJON Viser til uttalelser fra forsikringsselskapet. Utilstrekkelig sikring av boder er
reklamert til Veidekke.

FORSLAG TIL VEDTAK Styret og seksjonseiere følger opp.

VEDTAK Styret og seksjonseiere følger opp.

SAKSNUMMER 21

SAKSINFORMASJON Protokoller mangler. (3/17) Vi bør legge ut informasjon om viktige saker. Stikkord
er alt fra reklamasjonsaken, tagging, kjøring på internveier, brannøvelser,
sikkerhet boder, og ødelagte låser og dører. 
Fokus på utvendig stell av hager og oppfordring om å følge vedtekter og
instrukser.

FORSLAG TIL VEDTAK Styremedlem Espen sørger for å lage dette skriv. Saker som
involverer seksjonseiere sensureres ved behov.

VEDTAK Styremedlem Espen sørger for å lage dette skriv. Saker som
involverer seksjonseiere sensureres ved behov.

ESPEN KLEIN BJØRN MEAAS

FREDRIK BJØRNØDEGÅRD

SAK 20  Boder og Innbruddssikring

SAK 21  Informasjon webside

SIGNERING
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