
SAMEIET BLINDERNVEIEN 2 
 
DEN 20. MARS 2006 BLE DET AVHOLDT ORDINÆRT 
SAMEIERMØTE I SAMEIET BLINDERNVEIEN 2. 
 
1. Åpning og konstituering.  

23 sameiere var representert, herav 6 ved fullmakt. 
Ingen hadde bemerkninger verken til innkallelsen eller dagsorden. 
Sameiermøtet ble erklært for lovlig satt. 
Til møteleder ble valgt Michael Robertsen. 
Til å undertegne protokollen ble valgt Julie Leivestad og Åse Ålovsrud. 

  
2. Styrets beretning ble gjennomgått. 

Selskapets regnskap. Nytt regnskap ble utlevert på møtet med innarbeidet salgssum for 
vaktmesterleiligheten. Komplett nytt regnskap sendes ut til samtlige sammen med 
møtereferatet. Regnskapet ble gjennomgått og kommentert.  
Det foreliggende regnskap ble deretter enstemmig vedtatt. 

  
Til informasjon: Når det gjelder ”grøntanlegg” refererer økningen i 2005 seg til at 
gressklipping er ført under grøntanlegg i 2005, mens gressklipping i en del av 2004 var 
inkludert i posten ”vaktmester”.  

 
3. Budsjettforslaget for 2006 ble gjennomgått og tatt til etterretning.  
 
4. Til styrets honorar for 2005 ble fastsatt kr. 45.000. 

 
5. Til styre ble enstemmig valgt:  
 Til styreleder ble valgt,  Michael Robertsen. 
 Til styremedlem ble valgt,  Vegard Strand. 
 Til styremedlem ble valgt,  Solveig Skogrand.  
 Til styremedlem ble valgt,  Arnung Alsgård. 
 Til styremedlem ble valgt,  Nina Bakken. 
 Til varamedlem ble valgt,  Kjellfrid Vartdal. 
 
6. Det ble redegjort for salg av vaktmesterleilighet i 2005 og hybelleilighet i 2006. 
 Når det gjelder spørsmålet om salgssummen av vaktmesterleiligheten skal beskattes eller 

ikke, ved ligningen 2005, vil forretningsfører utarbeider et skriv, som oversendes 
seksjonseierne. Seksjonseierne legger dette ved sine respektive selvangivelse. 

 
7. Oppussing av inngangspartiet: 

- Male vegger og tak, få nytt linoleum på gulv og nye lister. 16 stemte for dette – det ble 
vedtatt.  

 

- Det ble av sameiermøtet påpekt at innkjørselen foran inngangspartiet trenger oppussing, 
blant annet asfalt.  

 

- Oppussing av trapp og den lille gangen, der heisen er i kjelleren, ble vedtatt.  
 

- Å male vegger, tak og gulv i kjelleren ble ikke vedtatt. 
 

- Slusedører, 20 stk, kr 1 500 å male og behandle hver av disse. 14 stk stemte for dette – 
det ble vedtatt. 

 



- Toppetasjen: Male hele etasjen (et gammelt kabelanlegg er fjernet og det er derfor stygt). 
All maling kr 11 000 eks. mva. 15 stk stemte for dette – det ble vedtatt. 

 

- Sameiermøtet reiste ønske om diverse arbeid ved inngangsparti som asfaltering foran 
inngang, lakkere teak dører, male søyen og utbedre rampe. Dette ble vedtatt. 

 
8. Utskifting av lamper i gangen (korridorer og utelampen) ble enstemmig vedtatt. 
  

 
9. Nye postkasser av større type ble diskutert. Pris for levering og montering og 2 nøkler er kr 

41 000. Saken ble utsatt. 
 
10. Forslag til ny tekst under husordensreglene punkt 5, 2 avsnitt ble enstemmig vedtatt med 

følgende tekst: ”Drillborring er tillatt hverdager fra kl. 08.00 til kl. 16.00 og fra kl. 17.30 til 
kl. 19.00. Lørdager fra kl. 09.00 til kl. 14.00. De samme tidspunkt gjelder også for støyende 
virksomhet tilknyttet oppussing av leiligheter.” 

 Det ble enstemmig vedtatt av nevnte punkt koordineres med stilletiden. Styret får fullmakt 
til å gjennomføre dette. 

 
11. Eventuelt: 

• Det ble opplyst at det planlegges regulering/bygging av høyhus på Majorstuen. 
• Ventilasjonen står på fullt kl. 09-19 og redusert hastighet ellers. 
• Vaskeriet: Det ble reist spørsmål om det fortsatt er behov for å kreve inn avgift for 

bruk av vaskemaskin og tørketrommel. De fremmøtte mente styret kan vurdere 
prisen. Meningen var at prisen skulle være til selvkost. 

• Det er problem med duer. Pigger kan settes opp på balkonger. Styret arbeider med 
saken. 

 
 
 
 

Opplest og vedtatt. 
 
 
 

 Åse Ålovsrud    Julie Leivestad  Michael Robertsen  
sign.                   sign.        møteleder 

 


