
 
PROTOKOLL FRA ORDINÆRT ÅRSMØTE I  

EIERSEKSJONSSAMEIET HAGEBYEN 1 OG HAGEBYEN 1 GARASJESAMEIE 
 

  
 

Møtedato: Mandag 1. april 2019 

Møtetidspunkt: 18:00 

Møtested: Telenor Arena, Widerøeveien 1, 1360 Fornebu 

Til stede: 48 seksjonseiere, 4 representert ved fullmakt, totalt 52 stemmeberettigede. 

Forretningsfører OBOS Eiendomsforvaltning AS, ble representert ved Sven-Robby Dierkes. 
 

Møtet ble åpnet av Espen Klein. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Konstituering 

A  Valg av møteleder 

Som møteleder ble Sven-Robby Dierkes foreslått. 
 

Vedtak: Valgt 

 

B Godkjenning av de stemmeberettigede 

Det ble foreslått å anse de innleverte registreringsblankettene og eventuelt fullmakter 

som bevis for at vedkommende eier er til stede. 
 

Vedtak: Godkjent 

 

C Valg av en til å føre protokoll og minst en seksjonseier som protokollvitne 

Som fører av protokoll ble Sven-Robby Dierkes foreslått. Som protokollvitne ble  

Sissel Andersen foreslått. 
 

Vedtak: Valgt 

 

D Godkjenning av møteinnkallingen 

Det ble foreslått å godkjenne den måten årsmøtet var innkalt på, og erklære møtet for 

lovlig satt. 
 

Vedtak: Godkjent 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Behandling av årsrapport for 2018 

Styrets årsrapport ble behandlet. 
 

Vedtak: Godkjent 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Behandling av årsregnskap for 2018 

Resultatregnskap og balanse ble gjennomgått og foreslått godkjent. 

Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. 
 

Vedtak: Godkjent 
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4. Fastsettelse av styrets godtgjørelse 

Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr 350.000. 
 

Vedtak: Vedtatt 

 

5. Behandling av innkomne forslag og saker 

 

A) Erstatte huske 
 Forslagsstiller: Styret  

 Bakgrunn: 

Styret ønsker å øke budsjettramme for å erstatte A-husken med annet lekeapparat. Det 

ble i årsmøtet for 2017 antydet et budsjett på kr 50 000,- til dette. Styret har innhentet et 

par tilbud på nye apparater. Priser for apparater med montering overskred dette beløpet.  

For å erstatte husken ved demontering er det hensiktsmessig at budsjettrammen økes til 

kr 150 000,- Nye apparater skal være tilpasset bruk for større barn også. 

Forslag til vedtak: 

A-husken fjernes og erstattes med lekeapparat tilpasset barn i alle aldre. 

Budsjettrammen er kr 150 000,- 

 Vedtak: Vedtatt mot 2 stemmer 

 

 

B) Sykkelstativ 
Forslagsstiller: Styret 
 
Bakgrunn: 

Kapasitet i sykkelstativer er for liten. Det er langt flere sykler i bruk enn det man har 

parkeringsplass til. Det er derfor ønskelig å øke kapasiteten der det allerede er stativer i 

dag.  

Ut over dette vil man fortsette med oblater slik at man får en periodisk opprydning av sykler 

som ikke er i bruk. 

Forslag til vedtak: 

Det settes av kr 100 000,- for å utvide eksiterende sykkelstativer der dette eventuelt er mulig. 
 

Vedtak: Enstemmig vedtatt 

 

 

C) Overføring til vedlikeholdsfond  
Forslagsstiller: Styret 
 
Bakgrunn: 

For å styrke vedlikeholdsfondet og klargjøre sameiet for kommende vedlikehold ønskes 

det å overføre kr 500 000 fra sameiets sparekonto til vedlikeholdsfondet. 

Forslag til vedtak: 

Det overføres kr 500 000,- fra sameiets sparekonto til vedlikeholdsfondet. 
 

 Vedtak: Enstemmig vedtatt  
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D) Parkeringsordning 
Forslagsstiller: Styret 
 

Bakgrunn: 

Se andre saker innsendt for ytterligere informasjon for valg av eksiterende 

parkeringsordning. 

Fra 1.1.2019 vil Østlandske Parkering AS kontrollere våre gjesteparkeringsplasser og 

fellesarealer. Den gamle ordningen med SMS vil ikke lengre være gyldig, og betaling må 

skje gjennom EasyPark applikasjonen eller via betalingsautomat i gjesteparkeringskjeller. 

Ved betaling på automat kan kun kontanter benyttes, samt lapp må legges synlig i 

frontruten. Satsene for gjesteparkering blir 20 kr (eks easyparkavgift) for 5 timer, og 50 kr 

døgnet (eks easyparkavgift). Easyparkavgiften er per i dag på 15%. 

Det blir 15 min gratis parkering ved trekking av lapp i kjeller.  

Forslag til vedtak 

Eksisterende parkeringsordning videreføres i nåværende form. Vedtas ikke dette avsluttes 

nåværende ordning og sameiet er uten parkeringsordning. 
 

 Vedtak: Vedtatt med 43 mot 8 stemmer 

 

 

E) Strøm til ladning av El-biler 
Forslagsstiller: Jørgen A. R. Halvorsen 

 

Bakgrunn:  

Strømpriser for alle bedrifter, inkludert sameier og borettslag varierer etter forbruket, 

spesifikt er det effektleddet som øker. Med ett økt forbruk for ladning av elbiler, vil 

effektleddet og dermed strømprisene øke pr kwh. Dette betyr da også at strømprisene for 

normalt forbruk som lys, port og annet drift også øker,for alle. Ett annet sameie har forklart 

denne fordelingen litt mer nøye, som dere kan se på denne linken: 

http://www.haugerudhagan.no/2018/09/11/554/ 

For at den økte kostnaden kun faller på de som bruker El-biler, og ikke alle andre beboere, 

kan det enten opprettes ett eget abonnement, med egen måler, som kun dekker El-bil 

ladestasjoner, eller det kan rettferdiggjøres ved at alt forbruk på forhøyet kostnad 

faktureres de som bruker ladestasjoner, ved at de betaler en høyere kwh pris. 

Forslag til vedtak: Ett eget abonnement opprettes for å kun dekke El-bil ladestasjonene. 

Dette strømforbruket skal føres på en egen regnskapskonto enn vanlige strømkostnader 

i regnskapet som er for felleskostnader. Kostnadene på denne kontoen skal kun faktureres 

brukere av el-bil ladeanlegg. 
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Styrets drøfting: 

Eksisterende ladepunkter (de som er satt opp før fellesanlegget) De ligger bak egen måler 

til seksjon eller i serie til garasjeanlegg. De som er bak egen måler faktureres av Hafslund 

og ikke noe sameiet belastes for. 

De som er i serie bak fellesanlegg faktureres for forbruk til en pris vi setter. Den settes 

etter snittet forrige år + et påslag for å dekke kostnader til elavgifter, effektledd. Denne er 

lav da det er få måle og fellesanlegget med eksempelvis salmonellaanlegget være 

vesentlig større. 

Nytt ladeanlegg: 

Lille garasjen og frem til første 90 grader sving er på egent anlegg og nytt inntak fra trafo. 

Dette anlegget er på egen måler og forbruket belastes til de som lader. Ingen kostnader 

belastes fellesanlegg. 

Resten av fellesanlegg er koblet til de 4 underfordelingene i kjelleren. Anlegget er koblet 

bak måler til garasjeanlegg da det ikke er plass til flere målere i fordelingen uten større 

ombygginger som ville medført en merkostnad ved installasjon. Ved å sette inn 4 egne 

målere til anlegget vil vi også få et anleggsbidrag på disse målerne. 

Dette sammen med installasjonskostnadene gjør at det er en stund før dette er lønnsomt. 

Planlagt fordeling av kostnader er strøm til de som lader og vedlikehold/drift av 

fordelingsanlegget til alle. For å få frem riktig kostnad bruker vi ladeanlegget som er på 

egen kurs for å se kostnaden og bruke dette som referanse/grunnlag for fordeling av 

kostnadene. 

I fremtiden da man er i gang med AMS og ser det hensiktsmessig kan man eventuelt 

opprette egne målere til anleggene. 

strømpris + nettleie + elavgifter + fastbeløp per måned. I tillegg til dette betaler vi noe som 

heter effektledd og effekttariff,  

Styrets innstilling: 

Strømforbruk faktureres etter faktisk forbruk og skal dekke, strømpris, nettleie, elavgifter, 

fastbeløp per mnd, effektledd og effekttariff. Beløpet beregnes/estimeres ut i fra anlegget 

i lille garasjen, samt avlest forbruk på måler/ladestasjon. 

 Styret støtter ikke forslaget 
 

 Vedtak: Forslag falt mot 1 stemme 
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F) Blokk / Hus representanter 
Forslagsstiller: Jørgen A. R. Halvorsen 

Bakgrunn:  

I ett sameiet med over 200 enheter er det vanskelig for ett styre å tenke på alle beboeres 

behov. I flere sameier og borettslag med mange blokker og forskjellige hus er det ofte 

naturlig med egne «blokkrepresentanter» i tillegg til styremedlemmer. Disse kan hjelpe 

styret med å spre informasjon og informere styret når det er noe de burde ta tak i. 

Det gis ikke noe stemmerett til blokkrepresentantene, så det trengs ikke å sette ett krav til 

at alle må ha en representant. Vervet skal ikke være lønnet, alt arbeid er frivillig. Valg av 

husrepresentanter kan skje på sameiermøte eller ved ønske. Husrepresentanter er 

underlagt samme taushetsplikt som styremedlemmer. De valgte representantene skal få 

tilsendt styremøtedokumenter i forkant av styremøtene, og får anledning til å skriftlig via 

mail komme med innspill på vegne av sine «hus». Etter hvert styremøte skal de også få 

tilsendt via e-post, referater. 

Representantene står fritt til å dele relevant og ikke konfidensielt informasjon fra 

møtereferatene med beboere i sin blokk. 

Forslag til vedtak:  

Det gis mandat til alle blokker/hus å velge egne representanter, maks 1 pr. blokk/hus. 

Hvert hus er definert som ett hus ved at det er sammenhengende over bakken. 

Husrepresentanter kan velges på sameiermøte, eller med signatur fra minimum 50 % 

av beboerne i blokken/huset. Husrepresentanter sitter i 2 år, i samme periode som 

styrerepresentanter, og er underlagt samme taushetsplikt som styremedlemmer. En hus 

representant kan byttes ut i løpet av valgperiode, dersom minimum 50 % av beboerne i 

blokken/huset ønsker det. Valg er bytte av husrepresentant skal umiddelbart varsles 

styret.  

Styrets drøfting: 

Det er positivt at man ønsker involvering og bedring av kommunikasjon mellom alle i 

sameiet. Styret anser tiltaket som en sak som kan tas opp på et beboermøte eller i egent 

forum for byggene der det er ønsket. Vi mener dette ikke er en sak som årlig skal opp i 

sameiemøtet da det ikke er forum for dette. 

Styrets innstilling: 

Vervet uføres etter de retningslinjer gjengitt i innsenders saksbakgrunn og forslag til 

vedtak med endring av at valget utføres utenom årsmøtet. Representanter velges innen 

en periode på 2 mnd. etter årsmøtet. 
 

 Vedtak: Styrets innstilling enstemmig vedtatt 
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G) Vedtektsendring  
 Forslagsstiller: Pär Augustsson 

Bakgrunn: 

På bakgrunn av at dagens styreleder kort tid etter at han tilstrådte sitt verv, solgte og flyttet 

fra Hagebyen, mener jeg det er behov for en endring av vedtektene som ivaretar 

beboerenes interesser.  

I dag under § 10 Styret: 

Styremedlemmene og varamedlemmene behøver ikke å være sameiere eller tilhøre noen 

sameiers husstand.   

Forslag til vedtak: 

Vedtektenes § 10 Styret foreslås endret slik är kravet om närhet til mlijöet og engasjement 

ivaretas. Ordlyden foreslås derfor endret til; 

Styremedlemmene og varamedlemmene behøver å være sameiere eller tilhøre noen 

sameiers husstand.   

Styrets drøfting: 

Eksisterende vedtekter sier: 

8-1 Styret – Sammensetning, valg, tjenestetid og vederlag 

(1) Sameiet skal ha et styre. Styret skal bestå av en leder og to til fem andre 
medlemmer. Det kan velges inntil to varamedlemmer. 
 

(2) Styremedlemmene tjenestegjør i to år hvis ikke årsmøtet har bestemt noe annet. 
Varamedlemmer velges for ett år. Styremedlem og varamedlem kan gjenvelges. 
 

(3) Styreleder skal velges særskilt. 
 

(4) Ved valgene anses den eller de kandidater som oppnår flest stemmer som valgt, selv 

om den enkelte ikke oppnår vanlig flertall av de avgitte stemmer. Styremedlemmene og 

varamedlemmene behøver ikke å være sameiere eller tilhøre noen sameiers husstand. 

Hagebyen1 har en egen valgkomite som gjør en god jobb for sameiet og kan følge denne 

intensjonen i sin jobb, samt det er opp til hver enkelt seksjonseier å velge hvem man 

stemmer inn i styret. Ved å endre vedtektene vil man også måtte kalle inn til ekstraordinært 

sameiermøte hvis et styremedlem skulle flytte i valgt periode. Styret mener at ved en slik 

situasjon vil medlemmet selv kunne gi beskjed hvis man ikke lengre kan fylle vervet og bli 

erstattet av varamedlem ved behov. Styret mener det ikke bør innføres vedtektsendringer 

som begrenser årsmøtets myndighet. 

Styrets innstilling: 

Styret anbefaler at det ikke gjøres vedtektsendringer som begrenser årsmøtets 

myndighet.  
 

 Vedtak: Forslaget falt enstemmig 
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H) Vedtektsendring  
Forslagsstiller: Astrid Weinholdt  

Bakgrunn: 

Punkt 8. Styret og dets vedtak 

Tilføye et underpunkt: Valgkomité  

Sameiet skal ha en valgkomité. Valgkomiteen skal bestå av minimum to (2) medlemmer, 

helst tre (3). Valgkomiteen tjenestegjør i 1 år (alternativt 2 år). Et medlem av valgkomiteen 

kan gjenvelges etter en pause på 4 år. 

Forslag til vedtak: 

Punkt 8. Styret og dets vedtak 

Tilføye et underpunkt: Valgkomité  

Sameiet skal ha en valgkomité. Valgkomiteen skal bestå av minimum to (2) medlemmer, 

helst tre (3). Valgkomiteen tjenestegjør i 1 år (alternativt 2 år). Et medlem av valgkomiteen 

kan gjenvelges etter en pause på 4 år. 
  

 Vedtak: Forslaget falt enstemmig 

 

Styrets drøfting: 

Styret stiller seg bak at det er hensiktsmessig med en rotering i valgkomiteen. Hagebyen 

1 har i hittil hatt en engasjert og dyktig valgkomite og medlemmene har blitt skiftet ut 

periodisk. Styret mener det er uheldig å sette sameiet i brudd med vedtektene hvis man 

ikke får valgt en komite.  

Styrets innstilling: 

Tilføye et underpunkt: Valgkomité  

Sameiet kan ha en valgkomité. Valgkomiteen skal eventuelt bestå av minimum to (2) 

medlemmer, helst tre (3). Valgkomiteen tjenestegjør i 1 år (alternativt 2 år). Et medlem av 

valgkomiteen kan gjenvelges etter en pause på 1 år. 
  

Vedtak: Styrets innstilling enstemmig vedtatt 

 

 

I) Protokoller 
Forslagsstiller: Astrid Weinholdt  

Bakgrunn: 

Styrets protokoller blir lagt ut fortløpende på sameiets hjemmeside, etter at de er godkjent 

og eventuell sensitiv informasjon er fjernet. 

Forsalg til vedtak: 

Styrets protokoller blir lagt ut fortløpende på sameiets hjemmeside, etter at de er godkjent 

og eventuell sensitiv informasjon er fjernet. 

Styrets drøfting: 

Styret har lagt ut prokoller til og med år 2018. Der har man sensurert saker med behov for 

dette. Etter innføring av GDPR og med hensyn på personvern ønsker ikke styret å legge 

ut protokollene. Protokollene er interne styringsdokumenter og lovverket krever ikke at 
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protokoller skal legges ut offentlig. Styret kan ikke sitte med ansvar for at personvern 

holdes og styret/sameiet bør ikke stå i en sitasjon der man kan være ansvarlig for brudd 

på dette og eventuelle erstatninger. 

Styrets innstilling: 

Protokoller offentliggjøres ikke. De som ønsker protokollen kan få denne tilsendt. De vil 

være ansvarlig for hensyn til personvern følges og at protokollens innhold behandles etter 

gjeldene lover. Ser man innhold som burde vært sensurert eller skulle vært konfidensielt 

er man pliktig å opplyse styret om dette snarest.  

Styret støtter ikke forslaget 
   

 Vedtak: Forslaget falt enstemmig 

 

 

J) Parkeringsordning 
 Forslagsstiller: Siri Storøy og Andreas Lervik  

Bakgrunn: 

I kjølvannet av ny gjesteparkeringsordning merkes uheldige konsekvenser. Det virker 

som flere biler kjører inne på området, samt stopper utenfor parkeringsplasser. 

For å skape bedre oppvekstvilkår i Hagebyen 1. ønsker vi å redusere biltrafikk og 

parkering på område. 

En person som skal kort tid innom Hagebyen må nå betale for fem timer parkering. Dette 

fremstår lite gjennomtenkt, og er direkte uheldig for besøkende som er kort innom vårt 

sameie. Andre sameier har gratis gjesteparkering for eksempel via app-registrering. 

Gratis gjesteparkeringsbevis var også en del av det som ble vedtatt på forrige 

sameiemøte.  

Forslag til vedtak: 

1. Innføre 15 minutter gratis parkering, rettet mot vareleveranser. 

2. Beboere får utdelt gjestekort, eller mulighet til registrering av gjester gratis via app.  

3. Frem til endringene er i iverksatt oppheves nåværende parkeringssystem. 

Styrets drøfting: 

Styret henviser til sak D og K for utdypende info. Angående biltrafikk ser vi at det har blitt 

en reduksjon av bruken på uteparkeringen. Dette er gunstig og har vært et etterlengtet 

ønske for de som bor i blokkene som kjøres forbi. De opplevde tidligere en større trafikk 

og farlige situasjoner. 

Styret jobber med å innføre 15 minutters gratis parkering mot trekking av lapp. 

Styrets innstilling: 

Eksisterende parkeringsordning videreføres. Vedtas ikke dette avsluttes ordningen og 

sameiet står uten parkeringsordning. 

Styret støtter ikke forslaget 
  

 Vedtak: Forslaget ble trukket uten protest fra forsamlingen 
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K) Parkeringsordning 
Forslagsstiller: Stian Rabe  

Bakgrunn: 

Styrets oppgave er å lede laget/sameiet. Borettsloven § 8 - 8 fastsetter at styret skal " 

leie verksemda i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i generalforsamling". 

Eierseksjonsloven §40 fastsetter at styret skal forestå "vedlikehold og drift av 

eiendommen og ellers sørge for forvaltningen av sameiets anliggender i samsvar med 

lov, vedtekter og vedtak i sameiermøtet". 

Årsmøtet i Sameiet Hagebyen1 vedtok på årsmøtet 27.03.2017 at det skulle innføres 

endrede parkeringsrutiner på Sameiets fellesområder. Det var, på årsmøtet, svært delte 

meninger om behovet for dette. Mange beboere kjente seg ikke igjen i den situasjonen 

som styret beskrev for behovet for å innføre nye regler for parkering. Etter mye diskusjon 

og for å ikke pålegge styret rollen som parkeringsvakter ble følgende vedtak fattet: 

«5. Behandling av innkomne forslag og saker 

A) Gjesteparkeringsregler / Kjøre og parkeringsregler. 

Den nåværende parkeringsordningen viser seg å være vanskelig å håndheve. Styret 

mottar mange klager fra beboere, og kontroller gjort av styret viser også en lang rekke 

misbruk og feilparkeringer. Med økende utbygging på Fornebu, ny barnehage i 

lokalområdet etc. forventes det at utfordringene rundt misbruk av dagens 

parkeringsordning vil øke i tiden framover. 

Styret ønsker at parkeringskontroll skal utføres av eksternt firma. Dette vil føre til 

grundigere kontroll og oppfølging med parkering på fellesområdene i sameiet. Det er 

ikke mulig for styret å benytte nok ressurser på parkeringskontroll til å håndheve reglene 

på en god måte. Styrets konklusjon er derfor at dagens og fremtidens regler må 

håndheves av andre enn styrets medlemmer. Ekstern kontroll utført av parkeringsvakter 

er eneste løsning og det må være økonomi i bunn for en slik avtale. 

Styret er i kontakt med firmaer som besørger parkeringskontroll, og ber om årsmøtets 

godkjennelse til å inngå en avtale for sameiets område. 

Merk at Parkeringsforskriften ble oppdatert av myndighetene den 1.1.2017 og medfører 

betydelige endringer fra slik parkeringskontroll ble håndhevet tidligere. Se: 

https://www.naf.no/tips-og-rad/i-trafikken/parkering/i-2017-kommer-nye-parkeringsregler/ 

der NAF skriver: «Reglene vil sikre en forutsigbar, balansert og forbrukervennlig 

utøvelse av parkeringsvirksomhet hvor det stilles strenge krav til parkeringsfirmaene.» 

Brudd på reglementet på gjesteparkeringen vil med de nye reglene pt gi en bot på 300 

kroner. 

Forslag til vedtak: 

Årsmøtet godkjenner bruk av eksternt firma for parkeringskontroll. Følgende punkter vil 

være del av ny parkeringsinstruks, som vil bli endelig utformet av styret når en avtale om 

parkeringskontroll blir inngått: 

1. Alle boenheter vil få utdelt to gjesteparkeringsbevis til bruk på gjesteparkering. Disse 

skal kun benyttes av gjester. 

2. Parkering på gjesteplasser inne og ute vil være gratis i opptil 72 timer mot fremlagt 

gjesteparkeringsbevis. 
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3. Dersom hensiktsmessig for drift og fleksibilitet, vil det innføres bruk av 

parkeringsautomat for betaling utover nevnte 72 timer gratisordning for gjester. 

4. HC-plasser er reservert kjøretøy som også har gyldig kommunalt HC-kort plassert 

godt synlig i kjøretøyets frontrute. 

5. Kjøring til bolig må kun gjøres for nødvendig transport, og bare for inn- og utlasting i 

maksimalt 30 minutter. 

6. Ved spesielle behov kan styret utstede parkeringskort med utvidede rettigheter. 

7. Overtredelser medfører bot og eventuelt borttauing. 

Vedtak: Vedtatt (Protokoll fra årsmøte i Sameiet Hagebyen1, 27.03.2017)» 

Det ble ikke foretatt vekting av kriteriene, så disse må således anses som likeverdige. 

Styret har f.o.m. januar 2019 valg å inngå en avtale med en privat aktør om avgiftsbelagt 

parkering i Sameiet Hagebyen1, men de har valgt å ikke i hensyn ta kriteriene for 

vedtaket. 

Styret har av flere beboere blitt oppfordret til å følge det lovlige fattede vedtaket. 

Styret har valg å ikke forholde seg til dette. Styret har også blitt forespurt om hvorfor 

kriteriene ikke er fulgt og bakgrunnen for dette. (se vedlegg1) 

Jeg finner det svært bekymringsverdig at vi har et styre som ikke forholder seg til lovlige 

fattede vedtak på årsmøter. Styret skal representere oss sameiere og kan ikke på eget 

initiativ se bort i fra vedtak ut i fra sin egen personlige mening om saken, så lenge 

vedtaket er fattet innenfor lovens rammer. 

1.1 FORSLAG TIL VEDTAK, (3 vedtak, men med samme begrunnelse). 

1.1.1 Styret i Sameiet Hagebyen1 må forholde seg til og iverksette de til en hver tid 

vedtatte forslag fra årsmøter i Sameiet Hagebyen1 

1.1.2 Styret i Sameiet Hagebyen1 må umiddelbart innføre de kriteriene som ble vedtatt 

om parkering på årsmøtet i Sameiet Hagebyen1 i 2017. 

1.1.3 Styret gis en kraftig irettesettelse, av årsmøtet, for ikke å forholde seg til de til en 

hver tid gjeldende vedtak som gjøres på årsmøtene i Sameiet Hagebyen1. 

Styrets drøfting 

Styret arbeider aktivt for å forvalte sameiet etter gjeldende lovverk og vedtatte vedtak fra 

årsmøter. Styret har ingen intensjon om å gå i mot lover, vedtak eller seksjonseiere. I 

saken vedrørende innføring av parkeringsordningen viste det seg at foreslått ordning 

ikke var praktisk mulig å gjennomføre. Videre i drøftingen under utdypes det hvordan 

styret har etter beste intensjon har funnet frem til en parkeringsordning som man mener 

vil fungere i praksis og hvilke vurderinger som er gjort. Styret beklager at det er avvik fra 

vedtaket i årsmøte for 2016. 

Til vedtaket fra årsmøte for 2016. 

Årsmøtet godkjenner bruk av eksternt firma for parkeringskontroll. Følgende punkter vil 

være del av ny parkeringsinstruks, som vil bli endelig utformet av styret når en avtale om 

parkeringskontroll blir inngått: 

Styret har brukt tid på å finne en god løsning for å kunne håndheve bruken av 

gjesteparkeringsplasser. Kriteriene i vedtaket har ligget til grunn for utarbeidelsen av 

forslaget, og styret har kommet til en utforming som er lik dagens ordning. Styret anser 
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vedtaket på årsmøtet som gjennomført. I forslaget fra seksjonseier bemerkes det at 

punkt en og to ikke er fulgt. Dette var av den grunn at det ikke var hensiktsmessig, og 

vanskelig å kontrollere. 

 

Punkt en, gjesteparkeringsbevis. 

Gjesteparkeringsbevis er vanskelig å kontrollere, og vil ha negativ 

effekt på hele ordningen. Hvordan skal man kontrollere at beboere ikke 

benytter gjensteparkeringsbevis i sine private biler, samt 

administrasjon av disse er en jobb styret ikke trenger. Ved å sette 

prisen lav, ca 20 kr for 5 timer, er reglene klare og misbruket 

reduseres. Gjesteparkeringsbevis må ikke tolkes som beboerkort. 

Tidligere og nye regler er tydelige på at parkeringsplassene kun er 

for gjester og ikke for seksjonseires bruk uten betaling. Vi arbeider 

med å få på plass en 15 min gratis parkering ved å trekke lapp nede. 

Det er ikke ønskelig med denne muligheten utendørs. Det er ønskelig 

med så lav trafikk til denne parkeringen da alle biler kjører forbi 

flere hager og tilknyttet lekeplass for blokkene i R 1, 3 5 og 7. 

 

Punkt to, gratis parkering i 72 timer. 

Denne løsningen har vist seg å ikke kunne praktisk innføres. Det er 

ingen måte å kontrollere bruken på. For å kunne håndheve dette må man 

ha parkeringsøyeblikk for bil, kontroll av at bilen ikke tilhører 

seksjonseier, karantenetid, registreringssystem for biler for 

seksjonseier. Etter erfaringer fra et annet sameie nært oss, manglende 

tekniske muligheter for kontroll, etter anbefaling av 

parkeringsselskap, samt diskusjon i styret, valgte vi å ha en lav pris 

for 5 timer. Den tidligere ordningen hadde en flat rate på 10 kr for 

24 timer. Det har aldri vært gratis gjesteparkering i sameiet og 

tidligere ordning var slik at bot og borttauing var de to vedtatte sanksjonsmulighetene. 

 

Punkt tre til syv ansees som oppfylt, med foregående avgjørelser tatt 

i betraktning. Punkt 6 er et elektronisk parkeringsbevis som styret 

administrer. 

1.1.1 

Styret forholder seg, og følger vedtakene som gjøres på årsmøtene. 

Dette er man også bundet til av eierseksjonsloven, og således ser ikke 

styret at dette er nødvendig å vedta da det er lovfestet. 

1.1.2 - Styret har egen sak på om parkeringsordningen skal avsluttes 

slik at sameiet er uten regler for gjesteparkeringen eller videreføres 

i sin nåværende form. Det refereres til denne saken for ytterligere informasjon. 

1.1.3 - Styret har gjort den jobben de er pålagt, og således virker det svært uheldig at 

seksjonseier ønsker å gi styret en «kraftig irettesettelse». Styret stiller seg uforstående til 

hva seksjonseier mener med dette. 

 

Styrets innstilling: 

1.1.1 - Styret forholder seg, og følger vedtakene som gjøres på årsmøtene. Dette er man også 

bundet til av eierseksjonsloven, og således ser ikke styret at dette er nødvendig å vedta da det 

er lovfestet. 
  

Vedtak: Forslaget ble trukket uten protest fra forsamlingen 
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L) Styresammensetting 
Forslagsstiller: Stian Rabe  

BAKGRUNN: 

Et styre i et sameie representerer et «nærdemokrati» og skal utføre og i vare ta de 

oppgaver som er til det beste for seksjonseiere i sameiet. Jeg mener dette best gjøres 

med at man i det daglige oppholder seg eller har interesser innenfor sameiets «fire 

vegger». 

-Det er som regel den som bærer sekken, som kjenner tyngden best. (Gammelt 

jungelord) 

FORSLAG TIL VEDTAK 

2.1.2 Det skal tilstrebes at styrets sammensetning bare skal ha medlemmer med 

eierinteresser i Sameiet Hagebyen1. Avvik fra dette skal særlig begrunnes. 

Styrets drøfting 

Styret oppfatter at seksjonseier ønsker at styret skal bestå av medlemmer med 

eierinteresser 

i Hagebyen1. Hagebyen1 har en egen valgkomitee som gjør en god jobb 

for sameiet og kan følge denne intensjonen i sin jobb, samt det er opp 

til hver enkelt seksjonseier å velge hvem man stemmer inn i styret. 

Slik vedtaket står beskrevet har ikke styret noen innvendinger på 

dette, så lenge årsmøtets myndighet til å velge medlemmer ikke 

begrenses. Styret henviser for øvrig til sak G for mer informasjon. 

Styrets innstilling: 

Det skal tilstrebes at styrets sammensetning bare skal ha medlemmer med 

eierinteresser i Sameiet Hagebyen1. Årsmøtet står allikevel fritt til å velge 

styremedlemmer etter gjeldende vedtekter. 

Styret støtter forslaget 
  

 Vedtak:  Enstemmig vedtatt 

 

 

M) Fartsdumper garasje * 
Forslagsstiller: Henrik Skarstein 

 

Bakgrunn: 

Veldig ofte når jeg er i garasjen møter jeg biler som kjører fort og/eller som tar en snarvei 

ved å kjøre over parkeringsplassen på hjørnet ved grønn oppgang. 

Har dere fått inn forslag eller vurdert å sette opp dumper ved alle oppgangene 

(tilsvarende de som er på utearealet)? Samt feste en planke eller sette opp en 

blomsterpotte for å stoppe de som kutter svingen ved grønn oppgang? 

Dessverre har jeg opplevd flere tilfeller der biler kommer så fort forbi oppgangen at det 

kun er tilfeldigheter som skiller fra en ulykke. 
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Forslag til vedtak 

Det settes opp dumper ved alle oppgangene (tilsvarende de som er på utearealet). Samt 

feste en planke eller sette opp en blomsterpotte for å stoppe de som kutter svingen ved 

grønn oppgang. 

Styrets drøfting 

Det har opp i gjennom kommet meldinger om uvøren kjøring i garasjen. Styret har ingen 

innvendinger mot forslaget. Styret oppfatter at det ønskes fartsdumper ved oppgangene, 

mot plass der svingen kuttes ved grønn oppgang, samt ved sving blå oppgang. Styret 

ønsker at årsmøtet avgjør om det skal settes opp fartsdumper iht. til dette. Kostnaden er 

estimert til kr 30 000,- 

Styrets innstilling: 

Styret ønsker at årsmøtet avgjør om det skal settes opp fartsdumper iht. til forslag og 

plassering kommentert i styrets drøfting. Kostnaden er estimert til kr 30 000,- 

*Gjelder garasjesameiet 

 

Avstemningsresultat:  For: 20  Mot: 37 
  

 Vedtak: Forslaget falt 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Valg av tillitsvalgte 

A Som styremedlem for 2 år, ble Bjørn Meaas, Fredrik Bjørnødegård og Jan Hannestad 

foreslått. 
 

Vedtak: Bjørn Meaas og Fredrik Bjørnødegård ble valgt 

 

 

C Som varamedlem for 1 år, ble Hanne Heum Karlsen og Jørgen Halvorsen foreslått. 
 

Vedtak: Valgt v/akklamasjon 

 

D Som representant(er) i valgkomitéen for 1 år, ble Sven Pickhardt og Sissel Andersen 

foreslått  
 

Vedtak:  Valgt v/akklamasjon 

 

E Trivselskomite  
 

 Ingen kandidater funnet.  Beboere oppfordres å melde seg til styret. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Møtet ble hevet kl.: 21:05.  Protokollen signeres av 

 

Sven-Robby Dierkes /s/     Sissel Andersen /s/   

Møteleder og protokollfører     Protokollvitne    

   

 


