
 

 

2005 
ÅRSBERETNING FOR  SAMEIET BLINDERNVEIEN 2 

 
TILLITSVALGTE: 
Siden det ordinære sameiermøtet den 21. april 2005 har selskapets tillitsvalgte vært følgende: 
STYRET:  Styreleder:  Michael Robertsen  Blindernveien 4 
   Styremedlem: Vegard Strand   Blindernveien 2 
   Styremedlem: Siri Aabel   Blindernveien 2 
   Styremedlem: Paal Espen Hambre  Blindernveien 4 
   Styremedlem: Solveig Skogrand  Blindernveien 2 
   Varamedlem:  Arnung Ålsgård  Blindernveien 2 
   Varamedlem: Kjellfrid Vartdal  Blindernveien 2  
 
Siri Aabel har bedt seg fritatt fra styrevervet. Varamedlem Kjellfrid Vartdal har følgelig trådt 
inn som styremedlem.    
 
FORRETNINGSFØRSEL OG REVISJON: 
Forretningsførsel er i henhold til avtale utført av Janor Eiendom A/S. 
Selskapets revisor er: Vardens Revisjonskontor A/S. 
 
FORSIKRING: 
Selskapet var i 2005 forsikret i Gjensidige NOR. Grunnlaget for premieberegningen var  
kr.66.816.316 og bokført premie kr. 45.754. Dette forsikringstilbudet er en ny utvidet 
forsikring for sameiet som bl.a. inkludert styre forsikring, påbudsforsikring m.m.  
 
STYRETS ARBEID: 
Styrets aktiviteter i perioden 2005/2006 for Sameiene Blindernveien 2 og 4. 
 
Styret har i år, som i fjor, vært opptatt med en rekke større oppgaver, i tillegg til den daglige 
drift og arbeid i forbindelse med henvendelser fra seksjonseiere og beboere. 
 
Styret har i perioden arbeidet med: 
 

• Rensing av ventilasjonsanlegg, utbedring av vifter. 
• Byttet callinganlegg 
• Installert nye vannmengdemålere 
• Byttet låsesystemer i begge gårder 
• Vedlikeholdsplan 
• Evaluert vaktmestertjenesten/gjennomført ny anbudsrunde 
• Ny dør i B4 
• Kjøpt ny vaskemaskin B2 
• Fjernet plagsom beboer ved hjelp av omfattende prosess med fravikelse av seksjon og 

juridiske virkemidler. 
• Kjøpt inn hagemøbler B 2 
• Installering av renseanlegg til varmeanlegget. 



 

 

• Anbudsrunde lån/parallelt med forretningsførers runde (resultat: lavere rente på 
fellesgjelden). 

• Solgt to utleieleiligheter 
• Fulgt opp Miljøgate Blindernveien. 
• Pålagt enkeltseksjoner oppgaver av hensyn til sameiets ve og vel. 
• Behandlet klager i forbindelse med varmeregnskapet. 
• Foretatt oppryddningsrazzia i fellesareal (særlig kjeller) – kastet alt slik annonsert. 
• Nøye oppfølging av at alle seksjoner ble avlest i årets avlesning av varmemålere. (alle 

avlest! – ergo ingen stipuleringer i 2006 når alle nå blir avlest i år). 
• Fulgt opp husordensregler og vedtekter, og brudd på disse, særlig i forhold til festing 

og oppussing i stilletider. Ingen unntak til vedtekter/husordensregler ble gjennom året 
godtatt av styret. 

• Innhentet anbud for oppussing gang/fellesareal. 
• Løpende mindre vedlikeholdsoppgaver 
• Adminstrasjon i forbindelse med parkeringsplassen 
• Drift av betalingssystem vaskeri B 2 
• Jobbet mot leverandører ved en rekke serviceleveranser og installasjoner (Euroheis, 

Vaktservice, Hafslund, Nordea, Gårdpass, GK Inneklima, OPAK, Majorstuen 
Elektriske, Bravida, Hemer Låsservice, Fagerborg Elektriske, Grei Renhold, Hærnes 
(snørydding), Janor Eiendom, Opplysningsvesenets Fond, Oslo Kommune) 

 
Styret ønsker å takke for året som har gått. 

 
GENERELLE BERMERKNINGER: 
Styret har, i år, mottatt underretning om følgende økninger av de kommunale avgiftene: 
- Vannavgiften økes med 7,9 %.  
- Renovasjonen økes med 7 %. 
 
Virksomhetens art: 
Sameiet Blindernveien 2 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 9. februar 2006 
 

I STYRET FOR SAMEIET BLINDERNVEIEN 2 
 



 

 

 Michael Robertsen  Vegard Strand   Solveig Skogrand 
  

 
   Paal Espen Hambre  Kjellfrid Vartdal   
 
 
 
SAMEIET BLINDERNVEIEN 2 
INNKALLELSE TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE. 
 
 
 
MANDAG, DEN 20. MARS 2006 KL.18.00 
  
Sted:   Vestre Aker Menighetshus, Ullevålsveien 117 B 
 
 
 
 
 
DAGSORDEN: 

1. Åpning og konstituering, valg av møteleder. 
2. Styrets årsberetning, resultatregnskap og balanse for 2005 i revidert stand. 
3. Budsjettforslag 2006 
4. Styrets honorar for 2005. 
5. Valg av styre. 
6. Orientering om salg av vaktmesterleilighet og hybel. 
7. Oppussing av inngangspartiet (første etasje, kjeller og slusedører) 
8. Utskifting av lamper i ganger/korridorer og utelamper. 
9. Nye postkasser, større typer. 
10. Forslag til forandring av eksisterende husordensregler, punkt 5, 2 avsnitt: 

”Drillboring er tillatt hverdager fra kl 08.00 til kl 16.00 og fra kl 18.00 til kl 
19.30. Lørdager fra kl 09.00 til kl 14.00.”  
Forslag til ny tekst: ”Drillboring er tillatt hverdager fra kl 08.00 til kl 16.00 og 
fra kl 18.00 til kl 19.30. Lørdager fra kl 09.00 til kl 14.00. De samme tidspunkt 
gjelder også for støyende virksomhet tilknyttet oppussing av leiligheter.”  

11. Eventuelt. 
  
 
 
 Oslo, den 9. februar 2006 
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 Michael Robertsen  Vegard Strand   Solveig Skogrand 
  

 
   Paal Espen Hambre  Kjellfrid Vartdal 
 
 
 
 
 

SAMEIET BLINDERNVEIEN 2 
 
 
 
 

FULLMAKT 
  
 
 
TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE DEN 20. MARS 2006 
 
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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