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Sameiet Blindernveien 2 og 4. 
Protokoll fra ordinært sameiermøte 6. mars 2017. 

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

Møtedato:  06.03.2017. 

Møtetidspunkt:Kl.18.  

Møtested: Vestre Aker Menighetshus. 

Til stede: 37 seksjonseiere, 6 representert ved fullmakt, totalt 43 stemmeberettigede. 

Forretningsfører OBOS Eiendomsforvaltning AS, ble representert ved Reidun Grodås. 

 

Møtet ble åpnet av styreleder Anine Terland. 

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

1. Konstituering. 

1.1 Valg av møteleder. 

Som møteleder ble Reidun Grodås foreslått. 

Vedtak: Godkjent. 

 

1.2 Til referent, ble foreslått Reidun Grodås 

Vedtak: Godkjent. 

 

1.3 Til protokollvitne ble foreslått, Erik Bolstad og Gerd Sire. 

Vedtak: Godkjent. 

   

  Til tellekorps ble foreslått, Thomas Velle og Ann Elin Bratset. 

Vedtak: Godkjent. 

 

1.4 Godkjenning av innkalling og dagsorden. 

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

møtet for lovlig satt. Samtidig ble det foreslått å godkjenne dagsorden. 

Vedtak: Godkjent. 

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

2. Behandling av årsberetning for 2016. 

Styrets årsberetning ble gjennomgått og foreslått godkjent. 

Det kom et par innspill tilknyttet vaskeriene, som styret tar med seg videre, bl a 

opplæring og bruk av maskiner og sørge for bedre/høyere romtemperatur, 18 

grader.  

Vedtak: Godkjent. 

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

3. Behandling av årsregnskap for 2016. 

Resultatregnskap og balanse ble gjennomgått og foreslått godkjent. 

Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. 

Det ble bl a anført at toalettene kun må brukes som forutsatt, så ingen tilstopping 

skjer. 

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

4. Fastsettelse av styrets godtgjørelse. 
Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr 134.550. 
Vedtak: Godkjent. 

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

5. Etablering av nye parkeringsplasser. 

Saken ble gjennomgått. 

Styret trakk sitt foreliggende forslag. 

Nytt forslag: 

5 A: Det ble foreslått at det skal etableres nye parkeringsplasser i sameiet. 

Vedtak: 39 stemte for, 2 stemte mot og 2 stemte blankt. Dette ble vedtatt. 

 

5 B: Det ble foreslått at styret utreder to alternativer, for nye parkeringsplasser, 

og innkaller til et nytt sameiermøte. 

Vedtak: 39 stemte for, 1 stemte mot og 3 stemte blankt. Dette ble vedtatt. 

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

6. Husordensregler. 

6.1. Forslag om nye husordensregler for Sameiet Blindernveien 2 og 4  

 

Forslag til ny tekst til punkt 15 Parkering. (Årsmøtet i 2016 vedtok endrede 

retningslinjer uten at disse ble innarbeidet i husordensreglene.) 

Vedtak: Ny tekst til husordensreglene punkt 15 Parkering, ble enstemmig vedtatt 

med følgende ordlyd:  

 

15. Parkering 

Det er kun tillatt med korttidsparkering ved inngangen. 
 

Sameiet disponerer et visst antall parkeringsplasser utenfor Blindernveien 2 og 4. 
Disse benyttes etter "første mann til mølla" prinsippet. Hver seksjon disponerer 
ett parkeringskort. Parkeringskortet er løst og kan flyttes mellom biler ved 
behov.  Det er ikke tillatt å leie ut parkeringskortet. Kortene gjelder for ett år, og 
nye deles ut i forbindelse med det årlige sameiermøte. Ved eierskifte må 
parkeringskort følge med leiligheten. De som har midlertidig behov for ekstra 
«gjesteparkering», utover 1 parkeringskort, kan søke om det. 
 
6.2. Forslag om å endre husordensregel punkt 4 Ro, om tidspunkt for 
arbeid på lørdag. 

Vedtak: Ny tekst til husordensreglene punkt 4 Ro, ble vedtatt mot 5 stemmer, med 
følgende ordlyd:  
 
4. Ro 

«Unødig støy som f.eks. bankelyder, fottrinn med hardt skotøy og høy lyd fra 
musikkanlegg må unngås.  
Det skal være helt ro i huset og fellesarealet fra kl 23.00 og 07.00.  
Som alminnelig regel skal det være ro i huset mellom kl 16.30 og 18.00.  
Drillboring, banking eller lignende støyende arbeider er tillatt hverdager fra kl 08.00 til 
16.30 og kl 18.00 til 19.30 samt lørdag fra kl 09.00 til 16.00. Ved større/ langvarig 
oppussingsarbeider skal styret og nærmeste naboer varsles på forhånd.» 

 



 3  Sameiet Blindernveien 2 og 4   

 

Vedtak: Nye husordensregler for Sameiet Blindernveien 2 og 4 ble deretter 

vedtatt med følgende ordlyd, se vedlagte husordensregler. 

 

7. Vedlikeholdsplan. 
Styret foreslår at vedlikeholdsplanen vedtas for 2017 og foreløpig vedtas for 
2018 – 2019. 
Vedtak: Godkjent. 
 

8. Budsjettforslag for 2017. 
Budsjettforslaget ble gjennomgått og det ble foreslått at det tas til etterretning. 
Vedtak: Godkjent. 
 

9. Valg av tillitsvalgte. 
Valgkomiteen har bestått av:  

Kristin Edibe, B4 
Erik Bolstad, B2 
Sigurd Hetzberg, B4 

 
Valgkomiteen foreslår følgende: 

Styret  

 Anine Terland, B4, styreleder (gjenvalg) 

 Anders Thome, B2, styremedlem (gjenvalg) 

 Nina Bakken, B4, styremedlem (gjenvalg) 

 Henrik Hoem, B2, styremedlem (gjenvalg) 

 Thomas Martinius Velle, B4, styremedlem (gjenvalg) 

 Gunvor Aase, B2, styremedlem (ny) 

 Ann Elin Braset, B2, varamedlem (gjenvalg) 
 
Vaskerikomité 
Hanne Bjørnstad, B2 (gjenvalg) 
Einar Nygård, B2 (gjenvalg) 
Nina Bakken, B4, (gjenvalg) 
 
Hagekomité 
Agnes Heen, B4 (gjenvalg) 
Hanne Skullerud, B2 (gjenvalg) 
Mari Sørli, B2 (gjenvalg) 
Hanne Bjørnstad B2 (gjenvalg) 
 
Styret har ansvar for å foreslå valgkomite og foreslår følgende:  

Kristin Edibe, B4 
Erik Bolstad, B2 
Anne Sælebakke, B2 

 

Vedtak: Godkjent. 

 

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

Møtet ble hevet kl.: 20.10.  Protokollen signeres av 

 

Reidun Grodås /s/ Reidun Grodås /s/  Gerd Sire /s/  Erik Bolstad /s/ 

Møteleder  Fører av protokollen Protokollvitne Protokollvitne 
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HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET BLINDERNVEIEN 2 OG 4 

Fastsatt av sameiermøtet 14.03.2017. Husordensreglene er en videreføring av husordensreglene 

som hvert av sameiene hadde fra tidligere, med endring av punktene 4 og 15. 

1.  INNLEDNING 
Hensikten med husordensregler er å sikre ro, trivsel og trygghet, samt godt naboskap og et 
hyggelig miljø. Beboere må vise hensyn til hverandre, og alle med tilknytning til sameiet må 
rette seg etter de pålegg, regler og vedtekter som gjelder til enhver tid. 
 

2.  ERSTATNINGSANSVAR 
Seksjonseier er erstatningsansvarlig for enhver skade som oppstår ved uaktsomhet eller 
som følge av overtredelse av husordensreglenes bestemmelser eller vedtekter. 
Seksjonseier er også ansvarlig for at disse bestemmelser blir overholdt av sin husstand, 
eventuelle leietakere eller andre som er blitt gitt adgang til leiligheten eller eiendommen for 
øvrig.  

Styret har rett og plikt til å gjøre beboerne oppmerksom på eventuelle overtredelser av de 
bestemmelser som er gitt i husordensreglene. 

 

3.  UTLEIE 
Søknad om utleie skal sendes styret, og utleie av seksjon kan bare skje med styrets 
godkjennelse før innflytning (jfr. vedtektenes par. 2). Søknadsskjema fås ved henvendelse til 
styret. Utleier er forpliktet til å utlevere husordensregler og vedtekter til leietaker, samt påse 
at leietaker retter seg etter disse.  
 

4.  RO  
Unødig støy som f.eks. bankelyder, fottrinn med hardt skotøy og høy lyd fra musikkanlegg 
må unngås.  
Det skal være helt ro i huset og fellesarealet fra kl 23.00 og 07.00.  
Som alminnelig regel skal det være ro i huset mellom kl 16.30 og 18.00.  
Drillboring, banking eller lignende støyende arbeider er tillatt hverdager fra kl 08.00 til 16.30 
og kl 18.00 til 19.30 samt lørdag fra kl 09.00 til 16.00. Ved større/ langvarig 
oppussingsarbeider skal styret og nærmeste naboer varsles på forhånd.» 
 

5.  AVFALLSHÅNDTERING 
Husholdningsavfall må være forsvarlig innpakket før det kastes i søppelsjakten, og 
pakkene/posene må ikke være så store at de kan sette seg fast. Lukene skal alltid holdes 
lukket (ref. brannfare).   
Papir og aviser legges i beholdere for papir, som er plassert på utsiden av huset.  

Ingenting, bortsett fra toalettpapir, skal kastes i vannklosettene (jfr pkt 2). 

 

6.  BRANNSIKRING    
Det er enhver beboers plikt å sette seg inn i brannforskriftene for bygget og ha sitt eget 
godkjente brannslukningsapparat/slange, samt røykvarsler.  
 

7.  LUFTING 
Det er ikke tillatt å lufte eller banke sengetøy, tepper eller lignende på balkong eller i vindu. 
Bruk bankestativet ved inngangen. Lufting av leilighet må ikke skje gjennom sluse og 
trappegang. 
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8.  HEIS 
Heisene har vektbegrensning, følg anvisningene på heisene. Fire voksne i heisen, er en god 
regel å følge hvis man vil unngå overbelastning og heisstopp. Ved inn og utflytting er det 
viktig å unngå overbelastning. Erstatningsansvar ved heisstopp pga. overbelastning påhviler 
bruker, jfr. § 2 i vedtektene. 
 

9.  FELLESVASKERI 
Åpningstider:     mandag til fredag     kl 08.00 – kl 21.00 
          lørdag       kl 09.00 – kl 21.00 

         søn- og helligdager       kl 12.00 – kl 21.00 
 

Ved reservering av vasketid må nummerlås henges på tavlen i gangen utenfor vaskeriet. 
Instruks for bruk av maskinene må følges nøye, det samme gjelder regler for rydding og 
rengjøring. Det er spesielt viktig å fjerne lo fra filter i tørketrommel på grunn av brannfare.  

Vaskekort for automat selges av et styremedlem 

 

10.  TAKTERRASSER 
Takterrasser og balkonger må holdes fri for snø. Særlig nedløpsrørets renner må holdes 
rene for å unngå tilstopping og oversvømmelser. Uaktsomhet kan medføre 
erstatningsansvar (jfr. pkt 2). 
 

11.  FASADEENDRING 
Det er forbudt å sette opp markiser eller antenner på balkong/takterrasse, samt foreta andre 
fasademessige endringer uten styrets skriftlige samtykke. 
 

12.  FELLESAREALER 
Sykler skal settes i sykkelstativene eller i sykkelrommet.  
Barnevogner, rullatorer og kjelker settes i fellesrommet ved siden av sykkelrommet. 

Personlige gjenstander skal ikke lagres i slusegang, trappeoppgang, kjellergang eller øvrige 
fellesarealer (av fare for å blokkere rømningsvei ved brann). Gjenstandene vil bli fjernet på 
eiers bekostning. Utgangsdør og dører til bruksrom skal alltid være låst. 

 

13.  RØYKING 
Det er forbudt å røyke i fellesarealene. Ved røyking på balkong/takterrasse må det tas 
spesielt hensyn til de nærmeste naboene. 
 

14.  DYREHOLD   
Det er ikke anledning til å holde dyr uten spesiell tillatelse fra styret. Styret kan inndra 
eventuelle tillatelser, hvis dyreholdet fører til ulempe for andre beboere. 
Det er strengt forbudt å mate duer! 

 

15.  PARKERING 

Det er kun tillatt med korttidsparkering ved inngangen. 
 

Sameiet disponerer et visst antall parkeringsplasser utenfor Blindernveien 2 og 4. 
Disse benyttes etter "første mann til mølla" prinsippet. Hver seksjon disponerer ett 
parkeringskort. Parkeringskortet er løst og kan flyttes mellom biler ved behov.  Det 
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er ikke tillatt å leie ut parkeringskortet. Kortene gjelder for ett år, og nye deles ut i 
forbindelse med det årlige sameiermøte. Ved eierskifte må parkeringskort følge med 
leiligheten. De som har midlertidig behov for ekstra «gjesteparkering», utover 1 
parkeringskort, kan søke om det. 

 


