
MØTENUMMER 8

NÅR: tirsdag, 31. okt 2017 19:00 - 21:00

HVOR: Styrerom Piloten Sameie

MØTE INNKALT AV: Espen Klein

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

FORFALL: Sissel Andersen

SAK 1
Økonomi 24.10.2017

SAK 2
Reklamasjon Veidekke og Veifor AS.

SAK 3
Brannvarsling – kontroll av brannkonsulent

SAK 4
Altibox

SAK 5
Brøyteavtale med strøing 2017/18

SAK 6
Brannøvelse – HMS

SAK 7
Lading – farlige kontakter og anlegg

SAK 8
FDV – Vedlikehold kostnader og grunnlag budsjett

SAK 9
Ladesystem El-bil

SAK 10
Container

SAK 11
Skilt

SAK 12
Signering av protokoll

SAK 13
Overføring attestering faktura

Eierseksjonssameiet Hagebyen 1 (7329)
Protokoll

SAKSOVERSIKT
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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 3

SAKSINFORMASJON Excel oppstilling utarbeidet av Bjørn i ny versjon gjennomgås og avstemmes mot
Jan sin oppstilling.

FORSLAG TIL VEDTAK Bjørn kontrollerer / reviderer sin versjon i forhold til tidligere oversendt versjon til
advokat.

VEDTAK Oversikt gjennomgått og svar sendtes utbygger i boligbasen. Kommunikasjon
opprettholdes fortløpene med utbygger.

SAKSNUMMER 4

SAKSINFORMASJON Siden Veidekke AS ikke har overlevert FDV for varsling og sprinkelanlegg mener
styret at det er behov for en gjennomgang og kontroll av anlegget. Sjekke
spesielt om anlegget har feil og mangler i forhold til dagens forskrift. Dette er
anbefalt av brannsjefen i Asker og Bærum. Viser til mail av 18.10.17.

FORSLAG TIL VEDTAK Styret besluttet å engasjere brannteknisk konsulent for en full gjennomgang av
brannvarsling- og sprinkelanlegg.

VEDTAK Det forespørres brannkosulent for bistand i saken.

SAKSNUMMER 5

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

FORSLAG TIL VEDTAK Fredrik følger opp dette å sørger for prisreduksjon iht. avtale. Ukjent når nye
dekodere kan leveres. Sameiet kompenseres med 50% prisreduksjon frem til
leveranse av nye dekodere. 

VEDTAK Styret orientert og saken følges opp videre.

SAK 1  Økonomi 24.10.2017

SAK 2  Reklamasjon Veidekke og Veifor AS.

SAK 3  Brannvarsling – kontroll av brannkonsulent

SAK 4  Altibox
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SAKSNUMMER 6

SAKSINFORMASJON Tilbud på dette er mottatt fra Vaktmesterkompaniet AS pålydende kr 121 750,00.

FORSLAG TIL VEDTAK Jan har allerede bestilt iht. ny brøyteavtale, strøing og feiing.

VEDTAK Styret orientert og ny avtale inngått.

SAKSNUMMER 8

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 Etter korrespondanse med veidekke er det avdekket at det ikke er røykvent,
derav ikke behov for test av ikke eksisterende røykventilasjon.

VEDTAK Etter korrespondanse med veidekke er det avdekket at det ikke er røykvent,
derav ikke behov for test av ikke eksisterende røykventilasjon. Saken avsluttes.

SAKSNUMMER 9

SAKSINFORMASJON I siste nummer av Obos blad «Bolig og Miljø» advares det mot varmegang og for
stor belastning på det elektriske anlegget.

FORSLAG TIL VEDTAK Det bestilles generell elsjekk med termografering av hovedtavler i 2018. I
bestilling legges ekstra vekt på kontroll av installerte ladepunkter. Installasjoner
med feil kobles fra.

VEDTAK Det bestilles generell elsjekk med termografering av hovedtavler i 2018. I
bestilling legges ekstra vekt på kontroll av instellerte ladepunkter. Installasjoner
med feil kobles fra.

SAKSNUMMER 10

SAKSINFORMASJON Behov for nødvendig vedlikehold må synliggjøres på en forsvarlig måte.

SAK 5  Brøyteavtale med strøing 2017/18

SAK 6  Brannøvelse – HMS

SAK 7  Lading – farlige kontakter og anlegg

SAK 8  FDV – Vedlikehold kostnader og grunnlag budsjett
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Hagebyen 1 har fått utarbeidet en vedlikeholdsplan av OPAK AS i 2016. Styret har
utarbeidet oversikt som viser årlige kostnader.

 

FORSLAG TIL VEDTAK Styret er orientert og oversikt fremlegges sameiemøte i 2018.

VEDTAK Styret er orientert og oversikt fremlegges sameiemøte i 2018.

VEDLEGG: Tilstandsvurdering Hagenbyen 1 18012017.pdf
intervaller.docx
kostnad vedlikehold.xlsx

SAKSNUMMER 11

SAKSINFORMASJON Det er ikke lengre kapaistet til flere elbiler. Får henvendelser som må avvises.

FORSLAG TIL VEDTAK Styremeldem Espen henter inn tilbud fra konsulent på bistand til etablering av
ladesystem. I første omgang hentes inn konkrete tilbud fra entrprenører med
dynamisk lastyring og ladesystem. Saken fremlegges på sameiemøte i 2018.

VEDTAK Styremeldem Espen henter inn tilbud fra konsulent på bistand til etablering av
ladesystem. I første omgang hentes inn konkrete tilbud fra entrprenører med
dynamisk lastyring og ladesystem. Saken fremlegges på sameiemøte i 2018.

SAKSNUMMER 12

SAKSINFORMASJON Skal det bestilles opp container nå?

FORSLAG TIL VEDTAK Containere settes ut en gang per år til "vårrengjøring" Utfordrende med tanke på
sikkerhet ifm. barn etc.

VEDTAK Containere settes ut en gang per år til "vårrengjøring" Utfordrende med tanke på
sikkerhet ifm. barn etc.

SAKSNUMMER 13

SAKSINFORMASJON Skilt ved nedkjøring: Beboer ønsker form for skjerming. Det er tilbudt beplanting.
Godtatt av bebeoer. Seksjon er solgt.

FORSLAG TIL VEDTAK Det plantes ev. busk/tre hvis ny eier oppretter ny kommunikasjon og ønsker
dette.

SAK 9  Ladesystem El-bil

SAK 10  Container

SAK 11  Skilt
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VEDTAK Det plantes ev. busk/tre hvis ny eier oppretter ny kommunikasjon og ønsker
dette.

SAKSNUMMER 2

SAKSINFORMASJON Signering av protokoll

FORSLAG TIL VEDTAK Protokoll fra styremøte signert elektronisk 

VEDTAK Protokoll er signert elektronisk

SAKSNUMMER 14

SAKSINFORMASJON Sissel fratrer styret nytt styremedlem overtar ansvar for attestering av faktura.

FORSLAG TIL VEDTAK Fredrik overtar ansvar for attestering.

VEDTAK Fredrik overtar ansvar for attestering.

FREDRIK BJØRNØDEGÅRD BJØRN MEAAS

ESPEN KLEIN

SAK 12  Signering av protokoll

SAK 13  Overføring attestering faktura

SIGNERING
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