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SAMEIET BLINDERNVEIEN 2 og 4. 

 

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Blindernveien 2 og 4. 

Møtedato:   14.03.2016. 
Møtetidspunkt: Kl.18. 
Møtested: Vestre Aker Menighetshus i Oslo. 
 
Sameiene Blindernveien 2 og 4 er sammenslått til ett selskap, pr 01.01.2016. 
Når det gjelder behandlingen av styrets beretning og selskapenes regnskap, for 2015, 
behandler hvert av selskapene, disse sakene. Av den grunn registreres de fremmøtte tilknyttet 
de respektive selskap.  
 
Alle øvrige saker vil behandles av det nye sammenslåtte sameiet. 
 
Til stede B2: 11 seksjonseiere, 5 representert ved fullmakt, totalt 16 stemmeberettigede. 

Til stede B4: 14 seksjonseiere, 6 representert ved fullmakt, totalt 20 stemmeberettigede. 

Forretningsfører OBOS Eiendomsforvaltning AS, ble representert ved Reidun Grodås. 

Møtet ble åpnet av styreleder Anine Terland. 

1 Konstituering. 

 Til møteleder ble foreslått: Reidun Grodås. 

Vedtak: Godkjent. 

 

Til referent ble foreslått: Reidun Grodås. 

Vedtak: Godkjent. 

 

Til to sameiere til å undertegne protokollen ble Gerd Sire og Anne Elin Bratseth foreslått.  

Vedtak: Godkjent. 

 

Til tellekorps ble Sidsel Kravik og Henrik Hoem foreslått  

Vedtak: Godkjent. 

 

 Godkjenning av møteinnkallingen. 

Det ble foreslått å godkjenne dagsorden og den måten sameiermøtet var innkalt på, og 

erklære møtet for lovlig satt.  

Vedtak: Godkjent. 

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

2. Behandling av årsberetning for 2015. 

Styrets årsberetning ble gjennomgått og foreslått godkjent. 

Herunder ble det redegjort for styrets arbeid, bl a vedrørende brannsikring, 

sammenslåingsarbeidet, Get. Husk å meld fra om endringer av adresser og e-poster. 

Snr 76 har ikke muligheter for verken e-post/sms – anmoder om god informasjon.  

Det ble reist ønske om brannøvelse, styret vil vurdere det nærmere. 

Tilknyttet nabo i Blindernveien 6s utbyggingsplaner så ble styret anmodet om å se på 

utkjøringsmuligheter, under byggeperioden + svevestøvproblemet. 

Sameiets nye forsikring er: Obos Forsikring avtalenr: 2016 13473 1 1 

Styret fikk ros for utført arbeid. 

Vedtak B2: Godkjent. 

Vedtak B4: Godkjent. 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3. Behandling av årsregnskap for 2015. 

Resultatregnskap og balanse ble gjennomgått og foreslått godkjent. 

Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen (til reduksjon av udekket tap). 

Vedtak B2: Godkjent. 

Vedtak B4: Godkjent. 

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

4. Fastsettelse av styrets godtgjørelse. 

Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr 130.000  

Vedtak: Godkjent. 

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

5. Parkering. 

Forslag til vedtak:  

Det innføres nye rutiner for parkering på sameiets parkeringsplasser. Hver leilighet 

disponerer ett parkeringskort, som sameier får ved personlig oppmøte, med kvittering på 

utlevert parkeringskort. Parkeringskortet er løst og kan flyttes mellom biler ved behov.  

Sameiet vil miste rundt 10 parkeringsplasser når byggingen av studentboligene i 

Blindernveien 6 starter. 

Flere seksjonseiere har kontaktet styret og foreslått at det skal anlegges flere 

parkeringsplasser i sameiet. Styret vil gjerne ha innspill fra sameiermøtet til følgende 

spørsmål:  

1. Skal styret jobbe med å utrede nye parkeringsplasser? 
2. Bør antall parkeringsplasser økes eller reduseres sammenlignet med i dag? 
3. Har sameiermøtet innspill til hvor eventuelle nye p-plassene bør legges? 
- Ved innkjøringen til B2 
- Utenfor B4; på plenen mellom innkjøringen til B4 og parkeringsplassen 
- På grøntarealet mellom blokkene (nærmest fortauet) 
- Bak B4 

 

Styret vil utrede saken til neste årsmøte, med basis i innspillene fra dette sameiermøtet.  

Vedtak om hvor det eventuelt skal anlegges nye p-plasser vedtas på sameiermøtet 

neste år. 

Vedtak: Godkjent.  

Det innføres nye rutiner for parkering på sameiets parkeringsplasser. Hver 

leilighet disponerer ett parkeringskort, som sameier får ved personlig oppmøte, 

med kvittering på utlevert parkeringskort. Parkeringskortet er løst og kan flyttes 

mellom biler ved behov. De som har midlertidig behov for ekstra 

«gjesteparkering», utover 1 parkeringskort, kan søke styret om det. 

 

 

6. Vedtektsendring.  

Forslag til ny § 1. 

§ 1 Omfang og fordeling. 

Eierseksjonssameiet Blindernveien 2 og 4 (gårdsnummer 46, bruksnummer 88 i Oslo) 

ble opprettet 01.01.2016. 
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Sameiet ble opprettet som Marienlyst boligbyggelag / Marienlyst borettslag i 1959, og ble 

omdannet til to separate boligsameier i 1983 (Sameiet Blindernveien 2 og Sameiet 

Blindernveien 4). Sameiene ble deretter fusjonert til ett boligsameie ved årsskiftet 

2015/2016. 

Eierbrøken utgjør til sammen 73 686 og er fordelt på følgende 90 seksjoner: 

 40 seksjoner hver på 938 andeler, i alt 34 360 andeler 

 36 seksjoner hver på 815 andeler, i alt 25 740 andeler 

 4 seksjoner hver på 654 andeler, i alt 2 312 andeler 

 2 seksjoner hver på 560 andeler, i alt 1 220 andeler 

 2 seksjoner hver på 545 andeler, i alt 1 038 andeler 

 2 seksjoner hver på 470 andeler, i alt 980 andeler 

 2 seksjoner hver på 310 andeler, i alt 488 andeler 

 2 seksjoner hver på 220 andeler, i alt 388 andeler 
 

Areal for hver andel er 0,1 m² etter gammel målemetode fra 1959. 

 Vedtak: Godkjent (vedtektsendringer krever 2/3 flertall – her var det enstemmig). 

 

 

7. Vedlikeholdsplan. 

Forslag til vedtak:  

Styret foreslår at vedlagte vedlikeholdsplan vedtas for 2016 og  

foreløpig vedtas for 2017 – 2018. 

Vedtak: Godkjent. 

 

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

8. Budsjettforslag for 2016. 

Vedtak: Budsjettforslaget ble tatt til etterretning. 

 

 

9. Valg til styre, vaskerikomité, hagekomité og valgkomite. 

Valgkomiteen har bestått av:  

- Sigurd Hertzberg, B4 

- Kristin Edibe, B4 

- Cecilie Schatvedt, B2 

 

Valgkomiteen foreslår følgende:  

Styre: 

- Anine Terland, B4, styreleder (gjenvalg) 

- Anders Thome, B2, styremedlem (gjenvalg) 

- Nina Bakken, B4, styremedlem (gjenvalg) 

- Henrik Hoem, B2, styremedlem (ny) 

- Thomas Martinius Velle, B4, styremedlem (ny) 

- Solveig Skogrand, B2, styremedlem (gjenvalg) 

- Ann Elin Braseth, B2, varamedlem (ny) 
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Hagekomite 

- Agnes Heen, B4 (gjenvalg) 

- Hanne Skallerud, B2 (gjenvalg) 

- Mari Sørli, B2 (gjenvalg) 

- Hanne Bjørnstad, B2 

 

Vaskerikomite 

- Hanne Bjørnstad, B2 (gjenvalg) 

- Einar Nygård, B2 (gjenvalg) 

- Nina Bakken, B4 (ny) 

 

Styret har ansvar for å foreslå valgkomite og foreslår følgende:  

- Kristin Edibe , B4 (gjenvalg) 

- Sigurd Hertzberg, B2 (gjenvalg) 

- Erik Bolstad, B2 (ny) 

 

Vedtak: Godkjent. 

 

 

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

 

Møtet ble hevet kl.: 19.30.   

 

Protokollen signeres av 

 

 

Reidun Grodås /s/     Reidun Grodås /s/ 

Møteleder      Referent 

 

Gerd Sire /s/      Anne Elin Bratseth /s/ 

Protokollvitne      Protokollvitne 

 

 

 

 

 
 

 


