
SAMEIET BLINDERNVEIEN 4 
 
DEN 21. APRIL 2005 BLE DET AVHOLDT ORDINÆRT 
SAMEIERMØTE I SAMEIET BLINDERNVEIEN 4. 
 
1. Åpning og konstituering.  

18 seksjonseiere var representert, herav 4 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. Inntekt for leilighet og hybel deles med B2 og 

selskapet har ingen vaskeri inntekt. Budsjettforslaget ble deretter tatt til etterretning.  
 
4. Til styrets honorar for 2004 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, Anung Alsgaard 
 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 reseksjonering av Sameiet Blindernveien 4 vedrørende 

tidligere ”vaktmesterleilighet” og ”hybel” som eies med 50% hver av Sameiene 
Blindernveien 2 og 4. Dette ble enstemmig vedtatt, med det klare forbehold at vedtaksfør 
instans som Byskriveren og/eller kommunaldepartementet ikke krever full reseksjonering av 
sameiets øvrige 42 seksjoner. I så fall må saken utredes bedre og fremmes på nytt ordinært 
eller ekstraordinert sameiermøte.  

 
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 ble enstemmig vedtatt med følgende ordlyd:  ”I tiden mellom kl. 16.30 og  kl.18.00, 
skal det som alminnelig regel være ro i huset. I tiden mellom kl. 23.00 og kl. 07.00, skal det 
være fullstendig ro i huset”. 

 
10. Husleiekomiteen v/Vegard Strand og Sigurd Torsberg redegjorde for den nye heisen, og div. 

innkjøringsproblemer. I utgangspunktet spesielt relatert til feil strømspenning. Ellers kan 
stans relateres til for stor belastning på heisen. Hvis heisen står er det kun styret som kan 
tilkalle reparasjon. 

 
11. Eventuell ny inngangsdør ble diskutert. Det ble enstemmig vedtatt at styret får fullmakt til å 

skifte inngangsdøren. Det ble reist ønske om at det monteres en krok slik at døren kan stå 
åpen når det er ønskelig. 

 
12. Styret redegjorde for ventilene - ventilasjonen.  

Dette er kontrollert for asbest, uten at noe asbest er registrert /funnet. Vifte i gang vil bli 
ordnet. 
 

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: 

• Det ble uttrykt ønske om at vaskeriet ikke benyttes på søndager, før kl. 12.00. Det 
gjøres ikke rent i vaskeriet. Tøy må fjernes. Dør til tørkeskap må repareres. 
Vaktmester må se på dette. 

• Sameiet må velge valgkomitè. 
• Styret fikk ros for sin innsats. 
• Til å undertegne protokollen ble valgt: Stein Birger Østmoe og Inger Ganer. 
• Styret redegjorde for ønske om å registrere all utleie. 
• Sigurd Tønsberg fikk stor takk for sin innsats vedr. heisprosjektet. 

 
 
 
 

Opplest og vedtatt. 
 
 
 

Inger Ganer  Stein Birger Østmoe      Michael Robertsen 
     sign.                     sign.        møteleder 

 


