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ÅRSBERETNING FOR  SAMEIET BLINDERNVEIEN 4 

 
TILLITSVALGTE: 
Siden det ordinære sameiermøtet den 19. mars 2007 har selskapets tillitsvalgte vært følgende: 
STYRET:  Styreleder:  Trine Krok   Blindernveien 4 
   Styremedlem: Vegard Strand   Blindernveien 2 
   Styremedlem: Hanne Bjørnstad  Blindernveien 2 
   Styremedlem: Anne Halvorsen  Blindernveien 4 
   Styremedlem: Ola-Erik Svånå  Blindernveien 4 
   Varamedlem:  Inger Ganer   Blindernveien 4 
    
 
FORRETNINGSFØRSEL OG REVISJON: 
Forretningsførsel er i henhold til avtale utført av Janor Eiendom A/S,  
Nedre Slottsgate 4, 0157 Oslo, tlf: 22 39 64 40, fax: 22 39 64 41, e-post: post@grodaas.no 
Selskapets revisor er: Vardens Revisjonskontor A/S. 
 
FORSIKRING: 
Selskapet var i 2007 forsikret i Gjensidige Nor.   
Selskapet har en forsikring for boligsammenslutninger som også har inkludert en 
styreansvarsforsikring. Egenandel ved bruk av forsikringen tilknyttet forsikringsskader er 
kr.6.000.  
 
STYRETS ARBEID: 
Styret har hatt 11 styremøter i denne perioden. I tillegg til dette er det avholdt et møte mellom 
to av styremedlemmene og seksjonseierne i 10 etg. angående utbedring av terrassene. Det har 
vært sendt ut et innformasjonskriv i desember 2007 til seksjonseiere og leietagere. Alle 
styremedlemmene og varamedlemmet har jobbet aktivt i hele perioden.  
 

• Styrets arbeid ble påbegynt umiddelbart etter forrige sameiermøte. Det første 
styret måtte ta tak i var innkommet stevning på Sameiet Blindernveien 2 ved 
styrets leder fra Leivestad i Blindernveien 2. Saken gjelder krav om erstatning 
etter ugrunnet pålegg om utbedring av badegulv under trussel om tvangssalg. 
Denne saken har versert i flere år, og har etter nåværende styres syn vært håndtert 
svært uheldig. Særlig fordi dette i utgangspunktet var et forhold mellom 
seksjonseierne, som var styret uvedkommende. Et enstemmig styret besluttet 
derfor å etterkomme Leivestads krav om erstatning for de utgiftene han var 
påført.   

 
• I mai ble den årlige dugnaden gjennomført. Styret er svært fornøyd med 

oppmøtet. De som ikke hadde anledning til å delta, ble oppfordret til å betale 500 
kroner. Flere seksjonseiere betalte.  

 
• Sigurd Tønsberg har bistått styret med garantibefaring på heisene både i nr 2 og 

4. Begge heisene er i orden.  
 



• Sigurd Tønsberg har også bistått styret når det gjelder byggingen av 
sykkelstien/miljøgaten i Blindernveien. I denne forbindelse har styret vært på 
befaring med NCC en gang. Styret har også innhentet anbud på asfaltering av 
innkjøring, og parkeringsplassene til B4 og parkeringsplassene utenfor B2.  

 
• To styremedlemmer har tatt initiativ til å innhente anbud på skifte av ytterdører 

for de seksjonseierne som ønsker det. Dørene til søppelrommene i B2 og B4 
byttes ut.  

 
• Et styremedlem har i løpet at perioden utarbeidet en oversikt over seksjonseiere 

og leietakere i B2 og B4 med navn adresse og telefonnummer. Denne oversikten 
er nå fullstendig.  

 
• Styret har i løpet av perioden hatt uforholdsmessig mye arbeid med støy, klager 

osv fra enkelte seksjoner. Det har til tider vært svært urolig, dette gjelder særlig 
B4. Bildet som hang i gangen ble stjålet, men kom senere til rettet. Fellesarealet 
har til stadighet vært forsøplet med rester fra pølser, kebab og lignende. 
Blomstene i kassene har blitt dratt opp, ølflasker ligger rundt omkring, og noen 
er knust.  Styret har hatt en tett oppfølgning på enkelte seksjoner, og det er sendt 
advarsel for brudd på husordensreglene til flere seksjonseiere. Etter dette har 
forholdene bedret seg. 

 
• Kloakk kummen i B2 er renset. 

 
• Ett av styremedlemmene har lagt ned betydelig arbeid med å innhente anbud i 

forbindelse med utbedring av terrassene i 10 etg. Dette har tatt lengre tid en 
forventet. Nærmere redegjørelse for dette vil bli gitt på sameiermøtet. 

 
• Det er installert betalingsautomater i vaskeriet i B4. Det selges vaskekort hos 

styremedlemmer i B2 og B4.  
 

• Styret har inngått kontrakt med ny vaktmestertjeneste, Nordstrøm. 
 

• Styret har inngått ny kontrakt for sesongen 2007/2008 om snørydding og strøing.  
 

• Styret har besluttet at tørkestativet utenfor B2 skal rives da det ikke er i bruk. Det 
skal opparbeides et hyggelig uteareale som kan benyttes av alle.  

 
Eier av seksjon 32, 8 etg. i Blindernveien 4 har delt kjøkkenet i to med en lettvegg, slik at 
leiligheten nå har 4 soverom. Leiligheten blir i dag leid ut til 4 personer 

 
GENERELLE BERMERKNINGER: 
Styret har, i år, mottatt underretning om følgende økninger av de kommunale avgiftene: 
- Vannavgiften økes med 9,7 %.  
- Renovasjonen økes med 21 %. 
 
 
 



Virksomhetens art: 
Sameiet Blindernveien 4 er et boligsameie lokalisert i Oslo. 
 
Fortsatt drift: 
Regnskapet er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. 
Selskapets årsresultat viser et overskudd på kr.507.273, som foreslås avsatt til dekning av 
tidligere udekket tap/fordring sameierne. Det udekkede tapet reduseres følgelig fra 
kr.1.548.325 til kr.1.041.051. Det udekkede tapet er relatert til oppussingen av bygningen, for 
flere år siden, og reglene om utgiftsføring av vedlikeholdsarbeider. Selskapets har en 
fornuftig økonomiplan.   
 
Arbeidsmiljø med mer: 
Selskapet har ingen ansatte.  
Styret består av 3 kvinner og 2 menn. 
Selskapet arbeider for likestilling og tilrettelegger arbeidsoppgavene for både menn og 
kvinner. 
Det foreligger ingen planlagte tiltak i det selskapet ikke har noen ansatte og heller ikke 
vurderer å ansette noen. 
 

Oslo, den 7. mars 2008 
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     Trine Krok 
 
 
Vegard Strand  Hanne Bjørnstad    Anne M.Halvorsen    Ola-Erik Svånå 
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