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Årsmelding 2006 
  Sameiet  Blindernveien 4   

 
1. Sameiermøte 20 mars 2006 

Ordinært sameiermøte ble avholdt i Vestre Aker Menighetshus. 
Sameiermøte valgte soms styre: 
Michael Robertsen, Blindernveien 4    styreleder 
Vegard Strand , Blindernveien 2    styremedlem 
Solveig Skogrand, Blindernveien 2    styremedlem 
Arnung Alsgård, Blindernveien 2    styremedlem 
Nina Bakken, Blindernveien 4    styremedlem 
Kjellfrid Vartdal, Blindernveien 2    vara styremedlem 
 
Solveig Skogrand meldte seg ut av styret fra 1 aug 2006 og Michael Robertsen flyttet 
20 okt og gikk da ut som styreleder. Arnung Alsgård overtok som styreleder fra 20 okt 
og Kjellfrid Vartdal gikk inn som styremedlem fra 1 aug. 
 

2. Forretningførsel og revisjon 
Sameiet har Janor Eiendom AS som forretningsfører og Vardens Revisjonskontor som 
revisor. 
 

3. Styremøter 
Styret har hatt 9 ordinære møter og ett der kun to møtte. 
 

4. Generelt 
Styring av Sameiet: Styret har vurdert hvordan vi kan få en bedre styring av Sameiet 
og samtidig forhindre at husleien øker vesentlig. Et alternativ som er vurdert er å 
samle alle tjenester i et selskap som OBOS eller USBL. Erfaring viser at det er viktig å 
inngå riktige avtaler og følge disse opp underveis også oppgjør og reklamasjon. Dette 
krever mye arbeide som ikke er gratis lenger, da gratisarbeide fra de fleste sameierne 
er mangelvare. 
 
Heis

 

: Mange heisstopp kan tyde på at heisen ikke er slik den burde være og særlig 
sammenlignet med den i nr 2 som fungerer nesten uten stopp. Noe overbelastning og 
hærverk har det også vært. HS Consult vil bli engasjert for en test før garantien utløper 
1 des 2007. Vedlikehold heis i nr 4 er kr 45.108 mot i nr 2 kr 12.485. 

Vaskeri

 

: Mange feil i forhold til Blindernveien 2. Noe tyder på hærverk. Rep pluss 
strøm kr 55.595 mot Bl veien 2 sitt forbruk på kr 27.686. Se forslag om betalsystem. 

Kjellerganger

 

: Mange setter fra seg skrot nede i kjellergangene. Fellesskapet må betale 
for fjerning av dette. 

Parkering
 

: Ny sykkelsti langs Blindernveien vil føre til færre p-plasser ved nr 4. 

Utleie av seksjoner: De fleste unnlater å søke om tillatelse. I beste fall kommer det 
melding i ettertid. Nåværende og tidligere styrer har i liten grad tatt opp dette forhold 
med utleierne. Pr 15 feb 2007 er det 16 seksjoner som er på fremleie. 
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Vaktmestertjenesten: Vaktmestertjenesten virker ikke særlig godt. Dette har vært til 
stor belastning særlig for styreleder. Det er avholdt møte med ISS 
Vaktmesterkompaniet, men forbedringer som lovet har uteblitt. Det er derfor innhentet 
en del tilbud fra Vaktmesterfirmaer for eventuelt å bytte til at annet firma. Det er også 
undersøkt med OBOS om de kan overta. De kan overta nesten alle fungsjoner som 
forretningførsel, vaktmester, vasking, gressklipping, snørydding ol. Det vil lette 
styreleder hvis de kun er en aktør å forholde seg til. 
 
Lekkasjer fra terrasser i 10.etg

 

: Det har de senere år vært en rekke saker om erstatning 
etter at det har lekket inn vann fra takterrassene. Sameiets forsikring dekker ikke slike 
skader som er forårsaket av manglende snørydding og dermed tette avløp. Styret har 
ikke kunnet godta at resten av beboerne skal betale for disse unnlatelsessynder. En 
fuktighetsmåling i leilighetene under terrassene sist høst (etter masse nedbør) viste at 
det er kun et terrassegulv som lekker. Belegget på terrassene er dårlig og en 
renovering må til i løpet av sommeren. 

Varmtvannsmålere:

 

 Det har vært svært mange protester på prisen. En noe uryddig 
prosess, lite spesifiserte tilbud etc har gjort at innstallasjonskostnadene ble noe høyere 
enn forventet. Et møte med leverandøren har ikke ført frem og da vi mangler 
dokumentasjon på hva som har skjedd ligger det ikke an til å oppnå noen reduksjon i 
prisen. Styret har derfor avsluttet arbeide med denne saken da kostnadene med å 
forfølge den blir for store. 

Varmeregnskapet

 

: A konto beløpet vil fra 1 jul 2007 bli justert til å samsvare med 
forbruk 2005/06. Dette for å unngå store restanser som fører til likviditetsvansker for 
Sameiet. 

Automatikk for styring av sentralvarme og ventilasjon: 

 

Det ble skiftet en 
tvillingpumpe i sentralvarmeanlegget. Etterpå viste det seg at det er en feil på det 
elektriske anlegget slik at automatikken ikke kan brukes. OPAK påpeker i sin rapport 
at det elekriske anlegg og automatikken etc bør renoveres. Dette er forutsatt gjort i 
løpet av vår/sommer 2007. Kostnaden er lagt inn i budsjettet.  

Husleien:

5. Styrets arbeide 
Saker styret har arbeidet med i perioden: 

 Styret har besluttet å øke husleien fra 1/7 2007 med 15%. Det er tre år siden 
siste justering. Kostnadene som stort sett er lønnskostnader stiger med ca 5% i året. 
 

• Beskjæring av trær og busker 
• Utskifting av belysning i inngangspartier ute og inne 
• Oppussing av inngangspartier, slusedører og toppetasjen 
• Merking av rør for å lette arbeide for rørlegger å finne riktig kran ved lekkasjer ol 
• Fuktmåling i leiligheter i forbindelse med lekkasjer fra terrasser. Styret foreslår å 

utbedre alle takterrasser til sommeren. 
• Fjerning av oljetank 
• Brannsikkerheten – inspeksjon fra Brann og Redingsetaten. Ingen pålegg, men noen 

anbefalinger om at beboere skifter ut inngangsdøren med en branndør B30. 
• Undersøkelser av takterrasser og kontakt med mulige firmaer for å utføre reparasjoner 
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• Hafslunds graving i Wilhelm Færdens vei har ført til mye ekstra arbeide ettersom de 
har stevnet oss for skjønnsretten ifb ekspropriasjon av grunn selv om vi ikke eier den. 
Det ble dessuten mange problemer da vi ikke visste at vi mistet alle p-plassene under 
gravingen og at mange fikk p-bøter da de parkerte på plassene vi hadde fått som 
erstatningsplasser. 

• Mye ekstra arbeide ble det også etter at Gunnar Karlsen hadde vært og tatt ”service” 
på ventilasjonssystemet. Firmaet forårsaket flere feil som de nektet å rette på uten å få 
betalt. Firmaet ble også kontaktet for å reparere fryseanlegget som stoppet i nr 4. Da 
det gikk flere dager uten respons fra firma eller vaktmester måtte styreleder rydde opp. 
Det endte med at GK sa opp avtalen. En avtale vi ikke kunne se at vi hadde. 

• Dugnad 10 mai med svært god oppslutning. 
• Plassering av midler fra salget av leiligheter. 
• Benker til inngangsterrassene 
• Nye navneskilt på slusedørene 
• Vannslanger til vanning av plen ol innkjøpt. 
• Ryddet i fellesområder og kastet søppelet i container. 
• Nye postkasser er installert. 
• Skiftet tvillingpumper i varmesystemet.  
• Ny inngangsdør montert. 

 
6. Frivillige hjelpere 

Styret vil takke de som frivillig har påtatt seg arbeidsoppgaver for å holde boområdene 
våre representative. 
 

7. De største utgiftsposter til rep og vedlikehold 
OPAK tilstandsrapport kr 16.250 
Oppussing 138.750 
Postkasser kr 41.937 
Inngangsdør kr 10.715 
Dørtelefon kr 83.306 
 

8. Leverandører vi har brukt 
 

• GK Inneklima (serviceavtale for ventilasjon og kjøleanlegg oppsagt) 
• Hemer Låsservice (calling og dørlåser i nr 4) 
• Vakt Service som ved heisstopp kommer og får oss ut av heisen. 
• Euro Heis som har montert våre nye heiser og som reparerer heisen etter en heisstopp. 
• Hafslund, vår strømleverandør (sikkert ikke den billigste). 
• Gårdspass som klipper plenen vår 
• Hernes som i mange år har ryddet snø og strødd når det er glatt. 
• ISS Vaktmesterkompaniet som utfører vaktmestertjenestene 
• ISTA som har varmeregnskapet og som skiftet varmtvannsmålere 
• Roderik Jako som tar seg av vaskeriene 
• Grei Vaskebyrå 
• Oslo Kulde som tar seg av kjøl- og fryseanlegget . 
• SM Håndverkservice som pusset opp inngangspartiene 
• Andre firmaer som er brukt er: Majorstuen Elektriske, Elektro-Sivert, Poligon 

(fuktmåling), OAR (rørlegger), Rørteknikk, Aktiv Tankrens, TT-teknikk (legging av 
strømpe i kloakkrør), Viken Fjernvarme, Get (UPC), mfl. 
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9. Virksomhetens art 
Sameiet Blindernveien 2 er at boligsameie lokalisert i Oslo. 
 

10. Regnskapet og fortsatt drift 
Regnskapet er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. 
 
Det kan bemerkes at inntekten tilknyttet salg av ”hybel”, kr.306.120, er medtatt under 
selskapets driftsinntekter. Beløpet fremkommer som en del av årsresultatet på 
kr.312.767. Uten salgsinntekten fra ”hybelen” ville årsresultatet vært kr.6.647. 
I dette beløpet fremkommer ikke selskapets utgifter til nedbetaling på lån,   
kr.258.240. Lånet føres kun i selskapets balanse. Som det fremkommer vil følgelig 
ikke årsresultatet, uten salg av ”hybel”, finansiere nedbetaling på lånet i 2006. Dette er  
følgelig, i hovedsak, betalt av selskapets oppsparte kapital.    

 
11. Arbeidsmiljø med mer: 

 Selskapet har ingen ansatte.  
 Styret består av 2 kvinner og 2 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. 

 
 

 
 
 


