
Referat ordinært sameiermøte 29 April 2003. 
Blindernveien 2 

 
 
 

1. Registrering av stemmeberettigede seksjonseiere og fullmakter. 
14 seksjonseiere og 9 fullmakter. Til sammen 23 stemmeberettigede. 

 
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 

Godkjent. 
 

3. Konstituering; Valg av møteleder, referent og to seksjonseiere til å bekrefte og 
medunderskrive møteprotokoll. 
Solveig Frøland leder møtet. Aleksander Brynestad er referent. Asland og nygård 
bekrefter og medunderskriver protokollen. 

 
4. Styrets årsmelding – herunder vedtak vedrørende skifte av forretningsfører og 

refinansiering. 
a) Foretningsfører: Styret anbefaler skifte fra Visma A/S til Janor eiendom. Dette 

godkjennes og vedtas. 
 

b) Refinansiering av lån: Styret anbefaler å ta opp lån etter tilbud i Nordea bank med 
rente 6,1% for å betale nåværende lån i Gjensidige NOR med rente 8,35%. Dette 
godkjennes og vedtas. 
Det kommenteres i møte for Blindernveien 4 at husleiene er høye og om det går an 
å få lenger nedbetalingstid på lånet enn 15 år. Styret anbefaler ikke dette fordi vi 
også i fremtiden må regne med utgifter til utbedring. Det forventes altså at husleien 
vil forbli høy i fremtiden.  

 
c) Vaktmesterleilighetene: Nytt styre foretar vurdering om leiesatser. Ellers ingen 

merknader. 
 

d) Mellomregning: Foretningsfører sørger for jevn belastning mellom Blindernveien 
2 og Blindernveien 4. 

 
e) Fyringsregnskap: Det kommenteres at prisnivået har vært høyt i det siste og at 

beboerne må være forberedt på å måtte betale det som er ekstra, det vil si det som 
er overskytende det vi har fått inn via husleie. 

 
f) Vaskeriene: Et ønske om lenger tørketid tas opp. Dette skal utredes blant annet ved 

kontakt med vaktmester, og i forhold til støy-nivå i de nærmeste leilighetene. Hvis 
ikke dagens støynivå kan senkes og til en rimelig pris, vil ikke lengre tørketider 
innføres. 

 
g) Dugnad: Settes til 20 mai klokken 18. Det vedtas at beboere som ikke kan delta, 

koke kaffe eller bake, skal betale 50-100 kroner som skal gå til grøntareal og 
liknende. 

 
h) Parkering: Trenger flere gjesteoblater. Dette bestilles. 

 
i) Vinduer: Oppslag om bytte av vinduer i leiligheten skal henges opp, slik at flere 

kan gå sammen om dette. 
 

j) Heisene: Det vedtas å avvente statusrapport på heisene. 



 
5. Resultatregnskap og ballanse 2002. 

Møteleder orienterer. Det stilles spørsmål om dyrere tjenester på forsikring, 
vaktmester m.m. Dette forklares med nye momsregler.  

 
6. Budsjett 2003. 

Det forventes ikke store utgifter for annet enn vedlikehold av heiser. 
 

7. Innkomne saker. 
Ingen. Det tas opp på møte at vi mangler HMS rutiner; oppfølging av blant annet 
bygg- og brannforeskrifter. Dette skal utbedres av det nye styret. 

 
8. Valg av styre. 

Styremedelemmer: 
 
Aleksander Brynestad:       Blindernveien 2 (styreleder) 
Ingveig Morterud:     Blindernveien 4 
Ulla Askeland:     Blindernveien 2 
Pål Brekke Indregard:    Blindernveien 4 
Einar Nygård:     Blindernveien 2 
Vararepresentanter: 
Julie Leivestad:      Blindernveien 2 
Vegard Strand:     Blindernveien 2 

 
9. Valg av revisor. 

Vedtatt gjenvalgt. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
EKSTRAORDINÆRT SAMEIERMØTE I 

BLINDERNVEIEN 2 OG 4. 
 
 

 
 
 

Den 2. oktober 2003 ble det avholdt ekstraordinært sameiermøte for 
sameierene Blinderveien 2 og 4.  
 
 
1.   Til møteleder ble valgt Aleksander Brynestad.  

  
2.  Til å undertegne protokollen ble valgt Einar Nygård for Blindernveien 2 og  

Sverre Morterud for Blindernveien 4.  
 

3.  Til tellekorps ble valgt Einar Nygård og Ingveig Morterud. 
 
4 og 5. Tak og heiser. 

Det ble informert om det arbeid styret har utført. Styret ønsker å bruke et rådgivende 
ingeniørfirma til å bistå styret, for eksempel OPAK. Heisene var nye i 1959 og ble 
oppgradert i 1981. Styret har mottatt flere innspill om at heisene er modne for en ny 
oppgradering. Styret har også mottatt pålegg om ny oppgradering, og arbeider som må 
utføres. Fra flere aktører i markedet anbefales det en full modernisering av heisene.  
Når det gjelder takene, ble taket i Blindernveien 4 utskiftet i 1992. Det vil bli foretatt 
en befaring av denne leverandør førstkommende uke, på dette taket.  
Når det gjelder taket i Blindernveien 2, meldte vaktmester fra at der er problemer. På 
bakgrunn av dette er fire blikkenslagere invitert til å levere tilbud på nødvendig arbeid. 
Foreløpig er bare et tilbud mottatt. Seksjonseiere ønsker tilsendt tilbudene på tak og 
heis, eventuelt en kortversjon av tilbudene.  

 
6.  Finansiering. Det ble orientert om de ulike muligheter for å finansiere ovennevnte 

arbeider. 
   6.1  Engangsinnbetaling. 
            6.2  Låneopptak.  
            6.3   Delvis lån og delvis engangsinnbetaling.  

 
Sakene utsettes til et nytt møte. Styret vil innkalle til et nytt møte.  
 
 
Opplest og vedtatt.  
 
   Einar Martin Nygård    Sverre Morterud 
          sign.              sign. 


