
SAMEIET BLINDERNVEIEN 2 
 
DEN 21. APRIL 2005 BLE DET AVHOLDT ORDINÆRT 
SAMEIERMØTE I SAMEIET BLINDERNVEIEN 2. 
 
1. Åpning og konstituering.  

21 seksjonseiere var representert, herav 5 ved fullmakt. 
Ingen hadde bemerkninger verken til innkallelsen eller dagsorden. 
Sameiermøtet ble erklært for lovlig satt. 
Til møteleder ble valgt Michael Robertsen. 

  
2. Styrets årsberetning ble gjennomgått. 
 Selskapets regnskap ble gjennomgått og kommentert. Revisors beretning ble referert. 

Det foreliggende regnskap ble deretter enstemmig vedtatt sammen med styrets beretning. 
 
3. Budsjettforslaget for 2005 ble gjennomgått og tatt til etterretning.  
 
4. Til styrets honorar ble enstemmig fastsatt kr. 45.000. 

 
5. Valg av styremedlemmer.  
 Til styreleder ble valgt, Michael Robertsen. 
 Til styremedlem ble valgt, Vegard Strand. 
 Til styremedlem ble valgt, Siri Aabel. 
 Til styremedlem ble valgt, Paal Espen Hambre. 
 Til styremedlem ble valgt, Solveig Skogrand.  
 Til varamedlem ble valgt, Arnung Ålsgård. 
 Til varamedlem ble valgt, Kjellfrid Vartdal. 
 

Alle valgene var enstemmig. Ingveig Morterud, som gikk ut av styret, fikk stor takk for sin 
innsats. 

 
6. Det ble redegjort for mulighetene for seksjonering av Sameiet Blindernveien 4 vedrørende 

tidligere ”vaktmesterleilighet” og ”hybel” som eies med 50% hver av Sameiene 
Blindernveien 2 og 4. Dette ble enstemmig vedtatt, forutsatt at det ikke er behov for å få 
samtykke fra alle som har pant i de allerede etablerte seksjonene. 

 
7. Sameiermøtet gir enstemmig styret fullmakt til å selge den ene eller begge leilighetene etter 

reseksjoneringen. 
 
8. Varmemålere: 
 Det er foreslått å installere nye el. målere som avleses felles ute i gangen. Det ble vedtatt å 

utsette saken og ta den opp på et ekstraordinært sameiermøte i mai måned, der leverandør av 
systemet vil være representert. Styret vil i tillegg innhente referanser på det foreslåtte 
systemet. 

 
9. Forslag til forandring av husordensreglene pkt. 7: 

Pkt. 7 ble enstemmig vedtatt med følgende ordlyd:  ”I tiden mellom kl. 17.00 og  kl.18.00 og 
kl. 23.00 og kl. 07.00, skal det være fullstendig ro i huset”. 

 
 



 
10. Husleiekomiteen v/Vegard Strand redegjorde for den nye heisen. 
 
11. Eventuell ny inngangsdør ble diskutert. 3 stk. ønsket ny inngangsdør. 
 Dette ble følgelig ikke vedtatt. 
 
12. Styret redegjorde for ventilene - ventilasjonen som er kontrollert for asbest, uten at noe 

asbest er registrert /funnet. 
 

13. Opplysningsvesenets fond, som eier ”parsell” som sameiet har benyttet, har sagt opp 
foreliggende avtale. Sameiet gav styret enstemmig fullmakt til å forhandle frem en ny 
leieavtale. 

 
14. Eventuelt: 

• Inngangspartiene er ikke så pene lenger. 
• Vindu utenfor sykkelbod har avskrapet maling. 
• Forslag om å opprette vaskeriutvalg. 
• Gangene mellom vaskeriet skal vaskes, samtidig med de øvrige trappeganger.  

Det ble anmodet om at hjørnene vaskes. 
• Oppussig av kjeller. Kjelleren er trist, trenger maling. 
• Greggar Asland fikk stor takk for fin innsats vedrørende heisprosjektet.  
• Styret fikk også stor takk for sin fine innsats. 

 
 
 
 

Opplest og vedtatt. 
 
 
 

Irene Bjørnsborg  Finn-Jan Wessel-Klausen  Michael Robertsen 
sign.                  sign.             møteleder 

 


