
SAMEIET BLINDERNVEIEN 2  
OG 

SAMEIET BLINDERNVEIEN 4 
 
DEN 19. MARS 2007 BLE DET AVHOLDT ORDINÆRT 
SAMEIERMØTE I SAMEIET BLINDERNVEIEN 2 OG SAMEIET 
BLINDERNVEIEN 4. 
 
1. Åpning og konstituering.  

18 seksjonseiere var representert fra Sameiet Blindernveien 2, herunder 5 ved fullmakt. 
 19 seksjonseiere var representert fra Sameiet Blindernevien 4, herunder 4 ved fullmakt. 

Alsgård ønsket velkommen og redegjorde for fellesmøte for sameiene Blindernveien 2 og 4. 
 Ingen hadde bemerkninger til dette. 
 Sameiermøtet ble erklært for lovlig satt. 
 Til møteleder ble valgt Arnung Alsgård. 

Til referent ble valgt Reidun Grodås. 
 Til tellekorps ble valgt Anne Halvorsen og Anne Selebakke. 

Til å undertegne protokollen ble valgt Erna Stene og Irene Bjørnsborg. 
  
2. Styrets beretning ble gjennomgått. 
 Tønsberg redegjorde for parkeringen. 

Følgende forslag tilknyttet punkt om utleie av seksjoner, ble anmodet protokollført: 
”Sameiermøtet ber styret minne sameierne om at de plikter å gi melding til styret om alle 
eierskifter (ved salg) og alle skifter av leietakere (også enkeltpersoner). Styret må ha 
oversikt over de personer som bor i blokkene for å kunne varsle om for eksempel 
vannskader, stengninger, ulykker og branntilløp mv”. 

 
 For Sameiet Blindernveien 2 gjelder følgende: 

 
Resultatregnskap og balanse for 2006 ble gjennomgått og kommentert. Revisors beretning 
ble referert. Det foreliggende regnskap ble deretter enstemmig vedtatt sammen med styrets 
beretning. 
 
For Sameiet Blindernveien 4 gjelder følgende: 
 
Resultatregnskap og balanse for 2006 ble gjennomgått og kommentert. Revisors beretning 
ble referert. Det foreliggende regnskap ble deretter enstemmig vedtatt sammen med styrets 
beretning. 
 
Fryseboksene eies av noen av seksjonseierne, som har 3 og 4-roms leiligheter. Eierne må 
betale alle utgifter tilknyttet disse fryseboksene. 

 
3. For Sameiet Blindernveien 2 gjelder følgende: 

Budsjettforslaget for 2007 ble gjennomgått og vedtatt. Inkludert i budsjettet ligger en økning 
i låneinnbetaling og fellesutgifter, som økes med 15 % fra 01.07.07. 
 
 



For Sameiet Blindernveien 4 gjelder følgende: 
Budsjettforslaget for 2007 ble gjennomgått og vedtatt. Inkludert i budsjettet ligger en økning 
i låneinnbetaling og fellesutgifter, som økes med 15 % fra 01.07.07.  
Det ble påpekt at budsjetterte utgifter til elektriker, rørlegger og bygningsvedlikehold kan 
synes for lavt og anbefales økt med kr. 100.000,-. 

 
4. For Sameiet Blindernveien 2 gjelder følgende: 

Til styrets honorar for 2006 ble fastsatt kr. 47.500. 
 
For Sameiet Blindernveien 4 gjelder følgende: 
Til styrets honorar for 2006 ble fastsatt kr. 47.500. 
 

5. Vedlikehold 
  

For Sameiet Blindernveien 2 gjelder følgende: 
Terrassen i 10 etg. må renoveres, samt tak og søyler på to balkonger i 9 etg. Antatt pris er kr. 
300.000,-. Dette ble enstemmig vedtatt. Det må undersøkes hvorvidt det foreligger noen 
garanti tilknyttet siste renovering som fortsatt kan gjelde. 
 
For Sameiet Blindernveien 4 gjelder følgende: 
Terrassen i 10 etg. må renoveres, samt tak og søyler på to balkonger i 9 etg. Antatt pris er kr. 
300.000,-. Dette ble enstemmig vedtatt. 
 
Automatikk for styring av sentralvarme og ventilasjon ble vedtatt. 

 
6. Styret fikk fullmakt til å finansiere renovering av balkongene, punkt 5, med midler fra salget 

av leilighetene. 
 
For Sameiet Blindernveien 4 gjelder også følgende: 
Post 5.2 tas av driftsbudsjettet. 

 
7. Styret foreslår at de resterende midler fra leilighetssalget blir stående på høyrentekonto da 

relativt store vedlikeholdskostnader kan komme uventet. Dette ble vedtatt. 
 
8. Sameiet Blindernveien 4: Forslag fra seksjonseier: 

Samme vaskerianordning som i Blindernveien 2 innføres i Blindernveien 4.  
Dette ble vedtatt mot 1 stemme. 

 
8. Sameiet Blindernveien 2: Valg av styre 
9. Sameiet Blindernveien 4: Valg av styre 
 
 STYRET 2007: 

 
Styreleder:  Trine Krok    (Blindernveien 4) 
Styremedlem: Vegard Strand   (Blindernveien 2) 
Styremedlem: Hanne Bjørnstrand  (Blindernveien 2) 
Styremedlem: Anne Halvorsen  (Blindernveien 4) 
Styremedlem: Ola-Erik Svånä  (Blindernveien 4) 
Varamedlem:  Inger Ganer   (Blindernveien 4) 
 
Alle valgene var enstemmige. 
 



Valgkomité: Utredende fra styret, Arnung Alsgård, Nina Bakken og Kjellfrid Vartdal ble 
valgt til valgkomité.  
 

9. Sameiet Blindernveien 2: Eventuelt 
10. Sameiet Blindernveien 4: Eventuelt 

 
- Årsmøtet beklaget at forrige styre manglet/har mistet dokumentasjon tilknyttet enkelte av 
styresakene. 
- Styret ble anmodet om å påse at avtaler og viktige dokumenter oversendes forretningsfører 
for oppbevaring der. 

 
 
 

 
 
 

 Erna B. Stene   Irene Bjørnsborg 
      Sign.             Sign. 

 
 
            Arnung Alsgård 
            Møteleder sign. 


