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ÅRSBERETNING FOR  SAMEIET BLINDERNVEIEN 4 

 
TILLITSVALGTE: 
Siden det ordinære sameiermøtet den 29. april 2004 har selskapets tillitsvalgte vært følgende: 
STYRET:  Styreleder:  Michael Robertsen  Blindernveien 4 
   Styremedlem: Vegard Strand   Blindernveien 2 
   Styremedlem: Ingveig Morterud  Blindernveien 4 
   Styremedlem: Paal Espen Hambre  Blindernveien 4 
   Styremedlem: Solveig Skogrand  Blindernveien 2 
   Varamedlem:   Pål Brekke Indregard  Blindernveien 4 
   Varamedlem:  Siri Aabel   Blindernveien 4  
 
FORRETNINGSFØRSEL OG REVISJON: 
Forretningsførsel er i henhold til avtale utført av Janor Eiendom A/S. 
Selskapets revisor er: Vardens Revisjonskontor A/S. 
 
FORSIKRING: 
Sameiet var i 2004 forsikret i IF med en fullverdiforsikring. Grunnlaget for 
premieberegningen var kr. 65.378.000,-  og bokført premie kr. 79.436,- 
 
I 2004 har forretningsfører innhentet nye tilbud på forsikringer der forsikringsomfanget er 
utvidet i forhold til eksisterende forsikring.  
Sameiet Blindernveien 4 har akseptert forsikrings tilbud fra Gjensidige NOR og tiltrådte 
tilbud den 10.01.2005. Grunnlaget for premieberegningen var kr. 66.816.316,-. Prisen på den 
nye forsikringen utgjør kr. 46.909,- pr. oppstartstidspunkt, og er bl.a. inkludert styre 
forsikring, påbudsforsikring m.m.  
 
STYRETS ARBEID: 
Styrets aktiviteter i perioden 2004/2005 
 
Styret har gjennom året gjort en del vedlikehold og utbytting, samtidig som kostnadssiden er i 
meget sterk fokus. Styret har villet unngå forhastede innkjøp og gjort grep for å forbedre 
økonomien i sameiet. 
 
I tillegg til de daglige hendelser ønsker styret å nevne følgende aktiviteter: 
 

- Avdragsbetalinger ble utsatt i andre halvdel av 2004 for å bygge opp en solid 
likviditet. 

- Prosess med NRK og Blindernveien skole vedrørende villkjøring og bruk av vår tomt 
til vei. 

- Høringsuttalelse til plan og bygningsetaten vedrørende ny miljøgate Blindernveien 
(Samarbeid med S.Tønsberg). Parallell prosess til gjennomgang med NRK og 
Blindernveien skole. Resultat, stikkvei blir stengt, innkjøring til B4 via lysregulert 
kryss lenger ned. 

- Oppfølging av heisinstallasjon sammen med heisgruppa. 



 

 

- Anbudsrunder og kjøp av ny vaskemaskin i B4 
- Ny leverandør av servicetjenester for vaskeriene, PS JAKO. 
- Omfattende anbudsrunde og valg av ny vaktmester. Oppfølging av denne. Utbytting 

av første tildelte vaktmester grunnet manglende oppfølging av styrets instruksjoner. 
- Administrasjon i forbindelse med nye parkeringsoblater, innstramming av fri flyt av 

gjesteparkeringskort. 
- Betalingssystem for vaskeritjenester i Blindernveien 2 innført. 
- Nytt tak i Blindernveien 2. 
- Fjerning av gammelt kabelanlegg samt antenner og boks i gang i B2. 
- Utbedring av elektrisitetsanlegg i B2. 
- Utvidete åpningstider for vaskeriet. 
- Utredning vedrørende mulighet for salg av utleieleiligheter i B4.  
- Igangsatt utredning for kjøp av festetomt i forbindelse med ny tomtefestelov. 
- Meget stor aktivitet mht oppfølging av enkeltpersoner som bryter husordensregler og 

vedtekter. Juridisk oppfølging og bruk av advokat. Mye ressurser er satt inn på å slå 
ned på uakseptabel adferd som kan føre til mistrivsel og økte kostnader for sameiets 
beboere. 

- Utbedring av feilaktig valgte dører (furu i stedet for mahogny) som ble installert 
grunnet misforståelse mellom entreprenør og forrige styret. 

- Bytte av kloakkpumper i Blindernveien 2, da disse grunnet manglende vedlikehold og 
høy alder var moden for utskifting. 

- Igangsatt utarbeidelse av detaljert vedlikeholdsplan for begge gårder.  
- Byttet sirkulasjonspumpe for varme i B2 da denne ikke fungerte ordentlig. Nytt 

styresystem for sirkulasjonspumpe. Tappet anlegg i B2 for å hjelpe beboer der 
stoppekranen hadde satt seg fast. 

- Antatt lekkasje fra toppterrasse i B2 undersøkt ved hjelp av fagfolk.  
- Dørlås ødelagt i B2. Ny av samme type ikke å oppdrive (tok noe tid – kjedelig for 

beboere i B2 å benytte vaskeriinngang i perioden). Nytt låsesystem bestilt. Ny dør 
ikke bestilt i påvente av sameiermøte.  

- Vifter i inngangspartier i B2 og B4 har blitt reparert/innkjøpt. 
- Rør som tar bort kondens fra kjøleanlegg i B4 har blitt åpnet igjen. 
- B4 har hatt mye reparasjoner på ringeklokkeanlegget og inngangsdøren i B4 grunnet 

misbruk av anlegget/døren gjort av enkeltperson. 
 
- Styret ønsker å gjøre seksjonseiere oppmerksom på at den enkelte beboer er ansvarlig 

for vedlikehold av stopperkraner (som er plassert på bad/toalett). Vi gjør oppmerksom 
på at enkelte har hatt problemer med å åpne og stenge disse. 

 
 

GENERELLE BERMERKNINGER: 
Styret har, i år, mottatt underretning om følgende økninger av de kommunale avgiftene: 
- Vannavgiften økes med 7,9 %, renovasjonen settes ned med 2,0 % og feieavgiften 

forblir uforandret. 
 
Virksomhetens art: 
Sameiet Blindernveien 4 er et boligsameie lokalisert i Oslo. 



 

 

 
Fortsatt drift: 
Regnskapet er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. 
 
Arbeidsmiljø med mer: 
Selskapet har ingen ansatte.  
Styret består av 2 kvinner og 3 menn. 
Selskapet arbeider for likestilling og tilrette legger arbeidsoppgavene for å passe både for 
menn og kvinner. 
Det foreligger ingen planlagte tiltak i det selskapet ikke har noen ansatte og heller ikke 
vurderer å ansette noen. 
  
 

Oslo, den 5. april 2005 
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 Michael Robertsen  Vegard Strand   Ingveig Morterud 

  
 
 
   Paal Espen Hambre  Solveig Skogrand   
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
SAMEIET BLINDERNVEIEN 4 
INNKALLELSE TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE. 
 
 
TORSDAG, DEN 21. APRIL 2005 KL.19.15 
  
Sted:   Vestre Aker Menighetshus, Ullevålsveien 117 B 
 
 
DAGSORDEN: 

1. Åpning og konstituering, valg av møteleder. 
2. Styrets årsberetning, resultatregnskap og balanse for 2004 i revidert stand. 
3. Budsjettforslag 2005 
4. Styrets honorar for 2004. 
5. Valg av styre. 
6. Forslag om reseksjonering av Sameiet Blindernveien 4 vedrørende tidligere 

”vaktmesterleilighet” og ”hybel” som eies med 50 % hver av Sameiene 
Blindernveien 2 og 4.  

7. Hvis punkt 6 blir vedtatt, anmoder styret om fullmakt til å selge en eller begge 
leiligheter. 

8. Varmemålere. Styret foreslår at det installeres nye el. målere som har mindre 
feilkilde enn eksisterende målere. De nye målerne avleses ute i gangen. Pris pr. 
leilighet er avhengig av hvor mange målere som må installeres. Eksempelvis 
utgjør prisen for  5 radiatorer og en varmtvannskurs ca. kr.3.500. 

9. Forslag til forandring av husordensreglene, forslaget følger vedlagt. 
10. Den nye heisen. Heiskomiteen redegjør for saken. 
11. Ny inngangsdør. Ønsker sameierne at eksisterende inngangsdør skiftes ut? 
12. Ventilene. Styret vil redegjøre for dette. Ventilene er kontrollert. 
13. Parsell som sameiet benytter. Sameiet har mottatt oppsigelse. 
14. Eventuelt. 

 
 
 Oslo, den 5. april 2005 
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 Michael Robertsen  Vegard Strand   Ingveig Morterud 

  
 
   Paal Espen Hambre  Solveig Skogrand 
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FULLMAKT 
  
 
 
TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE DEN 21. APRIL 2005 
 
Undertegnede sameier 
 
Navn:.............................. 
 
Adresse: .......................... 
 
gir herved fullmakt til å stemme i mitt navn på sameiets ordinære sameiermøte. 
  
 
Navn:.............................. 
 
Adresse: .......................... 
 



 

 

 
  
                         Oslo, den  
   
       ............................ 
                      underskrift. 
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