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ÅRSBERETNING FOR  SAMEIET BLINDERNVEIEN 2 OG 4 
 
TILLITSVALGTE: 
Siden det ordinære sameiermøtet den 31. mars 2008 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: Inger Ganer    Blindernveien 4 
   Varamedlem:  Ivar Haug   Blindernveien 2 
    
 
VALGKOMITE: Ola-Erik Svånå    Blindernveien 4 
   Siri Aabel     Blindernveien 2 
 
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 2008 forsikret i Gjensidige Skadeforsikring med premiegrunnlag på 
kr.69.513.000 og premie kr.53.244. På grunn av forsikringsselskapets overskudd er det utdelt 
andel av overskuddet med kr.2.856. Forsikringspremien er følgelig bokført med kr.50.388.   
Selskapet har en forsikring for boligsammenslutninger som også har inkludert en 
styreansvarsforsikring. Til tross for store økninger i premiegrunnlaget samt omlegginger til et 
bedre og mer omfattende forsikrings tilbud, har de årlige premiebeløp vært relativt 
uforandret. Egenandel ved bruk av forsikringen ved forsikringsskader er i utg. pkt kr.6.000.  
I 2006, 2007 og 2008 er forsikringen belastet med skader på over kr.62.000.  
 
VAKTMESTERTJENESTER: 
Utføres etter avtale med Nordstrøm vaktmestertjeneste.  
Nordstrøm skal i 2009 også foreta gress og kantklipping for Blindernveien 2 og 4. 
 
SNØMÅKING OG STRØING: 
Trygve Hernes Transportforretning A/S. 
 
HELSE, MILJØ OG SIKKERHET , HMS  
Forskrift for systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheten (Internkontroll- 
forskriften) ble fastsatt ved kgl.res 6.desember 1996 med virkning fra 1.januar 1997. 
Forskriften stiller krav til at den enkelte virksomhet skal systematiserer arbeidet med å 
etterleve bestemmelsene i lover og forskrifter gitt av det offentlige.  
 
Boligselskap er definert som virksomhet og skal derfor ha interkontrollsystem. Dette omfatter 
bl.a kontrollsystem og oppfølgning av brannvern, byggherreforskrifter ved anleggsarbeid, 
lekeplasser, og elektrisk anlegg og elektrisk utstyr hvor fordelingen er gitt en slik tolkning: 



Boligselskapet er ansvarlig for at det elektriske anlegget og i fellesarealet til enhver tid er i 
orden.  
 
BRANNSIKRINGSUTSTYR:  
I henhold til forskriften skal det være installert røykvarsler og brannslokningsapparat eller 
brannslange i alle leilighetene. Eier/beboer har ansvaret for at utstyret er til stede og fungerer.  
 
REGNSKAPET FOR BLINDERNVEIEN 2, 2008: 
Regnskapet er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. 
Selskapets årsresultat viser et overskudd på kr.523776, som foreslås avsatt til dekning av 
tidligere udekket tap/fordring sameierne. Det udekkede tapet reduseres følgelig fra  
kr.1.445.132 til kr.523.776. Det udekkede tapet er relatert til oppussingen av bygningen, for 
flere år siden, og reglene om utgiftsføring av vedlikeholdsarbeider. Selskapets har en 
fornuftig økonomiplan.   
 
REGNSKAPET FOR BLINDERNVEIEN 4, 2008: 
Regnskapet er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. 
Selskapets årsresultat viser et overskudd på kr.537.840, som foreslås avsatt til dekning av 
tidligere udekket tap/fordring sameierne. Det udekkede tapet reduseres følgelig fra  
kr.1.041.051 til kr.503.212. Det udekkede tapet er relatert til oppussingen av bygningen, for 
flere år siden, og reglene om utgiftsføring av vedlikeholdsarbeider. Selskapets har en 
fornuftig økonomiplan.   
 
STYRETS ARBEID 
 
Styret har hatt 9 styremøter i denne perioden.  
 
Ny asfalt innkjørsel og parkeringsplasser i  Blindernveien 2 og 4 
Styret inngikk avtale med NCC om å legge ny asfalt i innkjørsel til både i Blinderneveien 2 
og 4, samt begge parkeringsplassene. Dette er utført 12.juni 2008. Oppmerking av 
parkeringsplassene vil skje på dugnaden til våren. 
 
Oppgradering av fellesareal 
Styret har innleid en gartner til å fjerne de trærne og buskene som var skadet/ødelagt. Styret 
vil i løpet av våren engasjere samme gartner til å plante nye busker langs fortauet mot 
vaskeriet i B2.  
Styret har fått murt opp en peis/grill i fellessgruppen mellom B2 og B4. 
 
Utskifting av gamle dører  til nye brannsikre entredører i B2 og B4 
To av styrets medlemmer har tatt initiativ til utskiftning av gamle entredører til nye 
brannsikre dører i i B2 og B4. Tilbud fra firmaet Dør- og Vinduspesialisten om skifte av dør 
ble sendt alle seksjonseierne i begge sameier, og til sammen 25 dører ble skiftet ut, 11 i B2 og 
14 i B4. 
  
Utskifting av søppelromdører i B2 og B4 
Dørene til søppel rommene i B2og B4 er skiftet ut av Dør- og Vindusspesialisten, da de 
gamle var i dårlig forfatning. 
 



Heis B4 
Heistans på grunn av lynnedslag 27. august 2008. Regningen for reparasjon kr 46.729 ble 
dekket av sameiets forsikring. Ellers har heisen i B4 stoppet flere ganger på grunn av 
overbelastning, bl.a. etter at det har vært fester i kollektivene. Nyttelastkontroll er foretatt, og 
service på heisene følges opp.  
 
 Støy i forbindelse med ombygging/rehabiliteringen av Marienlyst skole 
Marienlyst skole er under ombygning og skal stå ferdig 2011. Bydelsoverlegen har gitt 
dispensasjon til kveldarbeid frem til kl. 2200. Arbeidet har ved enkelte anledninger gått 
utover kl.2200. Etter klage fra styret har Undervisningsbygg beklaget, og Bydelsoverlegen er 
informert.  
 
Reguleringsplan – nabovarsler 
Styret har mottatt reguleringsplan over Blinderneveien 6. Styret har henvendt seg skriftlig til 
utbygger og bedt om å bli orientert. Videre har styret mottatt nabovarsel om reguleringsplan 
over kontobygg i Blinderveien 6. Dette kom styret ihende etter at klagefristen var ute. Styret 
ser det allikevel lite hensiktsmessig å klage.  
 
Vaskeriet i B4 
Man har tidligere vært plaget av lekkasje fra vaskeri nr 2 og ned i kjelleren. En av de eldste 
vaskemaskinene antas å ha forårsaket lekkasje. Dette vannet har mest sannsynlig trengt 
igjennom betongen og ned i kjelleren. Det er innkjøpt to nye vaskemaskiner, og etter at 
maskinene ble installert er lekkasjen borte.  
 
Terrassene i 10. etasje  
Styret jobber fremdeles med utbedring av terrassene i 10.etg. Styremedlem Vegard Strand vil 
redegjøre nærmere for dette på årsmøtet.  
 
Parkering 
Sameiene disponerer et visst antall parkeringsplasser. Ingen har egen plass, her gjelder ”første 
mann til mølla”-prinsippet. En seksjonseier har leiet ut sitt gjesteparkeringskort til kr 500 pr 
mnd til en person utenfor sameiene. Da styret oppdaget dette, ble leieforholdet øyeblikkelig 
stoppet. 
Euroguard foretar kontroll og oppsyn med parkeringsarealet, og biler uten gyldig oblat eller 
gjesteparkeringskort blir fjernet. 
 
Dugnad 
Dugnaden ble avholdt 14.mai 2008. Det var stor deltagelse, og styret ser positivt på at 
beboere engasjere seg i nærmiljøet. Styret håper på like god oppslutning i år. Styret leide inn 
container til dugnaden, samt at det ble leid 2 containere i november på grunn av stor pågang.  
 
Utleie 
Det er mange utleieleiligheter i B2 og B4. Styret har hatt mye arbeid med å få oversikt over 
hvem som bor i de forskjellige leilighetene. I vedtektenes paragraf 2 står det at ”leietaker av 
bruksenhet må godkjennes av styret. Godkjennelse skal foreligge før utleie. Erverver av 
seksjon og leietaker skal godta sameiets vedtekter og de til enhver tid gjeldende 
husordensregler som bindende for seg”. Det er mange brudd på vedtektene i forbindelse med 
utleie, noe styret ser alvorlig på. 



Det minners også om at sameierne plikter å gi melding til styret om alle skifter av leietakere 
(også enkeltpersoner). Styret er forpliktet til å ha oversikt over de personer som til enhver tid 
bor i blokkene for å kunne varsle om f.eks.vannskader, stengninger, ulykker og branntilløp 
mv.  
 
Klager på brudd på husordensreglene 
Styret bruker fremdeles uforholdmessig mye tid på å håndtere klager på brudd på 
husordensreglene. Styret finner det uakseptabelt at enkelte seksjonseiere og/eller deres 
leietakere (spesielt kollektiv) ikke bare nøyer seg med å bryte husordensreglene, men også 
begår hærverk på fellesarealet. Senest nyttårsaften var det flere  fester i utleieleieligheter med 
mye bråk til langt på natt, til stor plage for naboene Fra en balkong ble det sendt opp 
fyrverkeri! Heis og utgangsparti var dagen etter full av knust glass, plenen forsøplet, og en 
festdeltaker hadde urinert på døren til sykkelrommet.   
 
Forslag til revisjon av husordensregler og vedtekter for B2 og B4 
Styret har laget forslag til revisjon av husordensreglene.  
Flere nye punkter er foreslått  
Styret har også laget forslag til en del enkle endringer i vedtektene.  
Dette tas opp som egen sak på årsmøte.  
 
Innfrielse av lån 
Styret har ikke innfridd deler av lånet slik som ble foreslått på forrige årsmøte. Styret ønsker å 
avvente situasjonen før man eventuelt kommer tilbake til dette.  
 
Forslag om bytte av forretningsfører 
Styret har diskutert bytte forretningsfører fra Janor til OBOS. Styret har imidlertid utsatt 
denne avgjørelsen i det styret ønsker en fullstendig oversikt over sameiets økonomi, og 
spesielt de utgiftene som er knyttet til brannvern, hvor vi må påregne betydelige investeringer.  
 
Brannvern 
Styret er i gang med å se på brannvernet i B2 og B4, dette vil ta noe tid. Vi har kontaktet 
firma Trygg og Sikker AS, som vil gi råd og veiledning. Brannvesenet har også vært på 
inspeksjon. I forbindelse med brannvern er det anbefalt på det sterkeste at hovedtavlen og 
sikringsskapene i vaskeriene byttes ut. Dessuten må samtlige dører til slusegangene skiftes ut 
til brannsikre dører. Kassene for papirinnsamling skal stå 5 meter fra husvegg og er nylig 
flyttet  
 
Ny nummerering av etasjene og bruk av bolignummer 
Ifølge Statens Kartverk skal underetasjen i B2 og B4 betegnes som 1. etasje. Blokkene har 
derved 11 etasjer. Ny merking av etasjene (1 til 11) i heisen og på heisdørene vil bli foretatt. 
Ved brann eller tilkalling av ambulanse må leilighetens bolignummer oppgis. 
 
Nye avtaler / oppsigelser.  
Ny avtale med Hernes Transport på snørydding og strøing er inngått for sesongen 2008/2009. 
Hernes vil komme tilbake til en ny avtale for neste sesong, dette fordi hans avtale med NRK 
eventuelt skal fornyes.  
 
Styret har sagt opp avtalen med Grei renhold på grunn av dårlig utført arbeid. Det er inngått 



ny avtale med Astra renhold, som vil begynne 1.mai 2009. I denne forbindelse vil gulvene i 
B2 og B4 inngangspartiet og vaskeriet bli bonet.  
 
Styret har sagt opp avtalen med Gårdspass for gress og kantklipping. Vaktmester Nordstrøm 
har kommet med et bedre tilbud, og vil overta dette fra våren 2009.  
 
Nye eiere og utleieforhold i 2008 
 
Blindernveien 2 
 
Nye eiere: 
Snr.  5 solgt fra Arnung Alsgård dødsbo til  Eva Wessel-Berg Stokke/Tor Stokke  
Snr 20 solgt fra Marianne Magnæs til   Alexander Burmo 
Snr 38 solgt fra Einar Hoffmoen dødsbo til   Kjell Kroken 
Utleie: 
Snr   1  Jan E. Rydningen til     Bie Ekblad, Alexander Jensen 
Snr   2  NRK Eiendomsavdeling til    Roar Pettersen 
Snr   4  Arvesen Eiendom AS til    Helge Gunnar Baret 
Snr   6  Skogen/Evje til     Marte Evje, Andrea Brodahl Evje 
Snr 14  Frieda Tønnesen til     Morten Kjeldseth Pettersen 
Snr 15  Helge Haaland til     Kristin B. Opdahl 
Snr 19  NRK Eiendomsavdeling til    Erik Berg-Hansen 
Snr 22  Tone Due-Tønnesen til   Julie Slatlem, Carine Pascual, Randi 

Salicath 
Snr 24  Bergljot Fosstveit    NN 
Snr 35  Odd Vegard Strand til    Jan Munch Clausen, Charlotte Schrøder   
Snr 39  Laubærfondet til     Pårørende/Radiumhospitalet 
 
Blindernveien 4 
 
Nye eiere: 
Snr   5 solgt fra Lilly Christensen dødsbo til  Therese Wang 
Snr  25 solgt fra Andrew Preston til   Nemam Ghafouri    
Utleie: 
Snr  3  Holly Pellicer til     Christoffer Kjelsberg, Tarald Berge, 

Alan Bendu 
Snr  8  Arne S. Onsager til     Stine Ekenberg, Karen Rød, Aina 

Herskedal 
Snr 14  Boligbygg Oslo KF til     Mercedes Mesa Urra 
Snr 21  Margrete Seland til          Tiia og Sanna Vesa 
Snr 22  Janja V. Andersen til      Harold Cantinol, Nathan Appelshaeuser 
Snr 23  S. Hertzberg og A.C. Gulbrandsen til      Øystein Evensen, Erlend Nyhammer, 

Arne Fismen 
Snr 26  Harriet Hauge til         Maria og Peter Strøm 
Snr 31  Ivar Ulvestad til         Eirik Jahr, Hans Lossius, Christoffer 

Lossius 
Snr 32  Ekebergbygg AS til     Kristoffer Fredriksen, Anders Hallvik, 

Petter Jensen, Didrik Norum 



Snr 35 Anders og Bernt Bruvoll til       Elisabeth Opsjøn, Cecilie Ott, Marthe 
Moe 

Snr 37  K. Neset og W. Karlsen til        Jenny Graver, Gunnar Kolbjørn Renslo 
Snr 39  Hans J. Larsen Eiendom AS til      Kim Røed, Einar Eliassen, Tim Bjerke 
Snr 40  Signe Vedø dødsbo til        Lars Vedø, Svenn Jensen, Ingrid Shields 
Snr 42  Hanne Nicolaysen til        Mathilde N. Thafvelin   
  
Sameiene fyller 50 år 
Blokkene Blindernveien 2 og 4 sto ferdig i 1959 og er 50 i år. Styret vil ta initiativ til en felles 
markering, som vi kommer tilbake til senere. Styret er glad for innspill fra øvrige 
seksjonseiere.  
 
Styret vil takke Sigurd Tønsberg for hans arbeid og hjelp til styret i forbindelse med heisene, 
og andre ting.  
Styret vil også takk andre som har bistått styret med frivillig arbeidet det siste året.   
 
GENERELLE BERMERKNINGER: 
 
Styret har, i år, mottatt underretning om følgende økninger av de kommunale avgiftene: 
- Vannavgiften økes med 3,5 %.  
- Renovasjonen økes med 4,6 %. 
 
Virksomhetens art: 
Sameiet Blindernveien 2 er et boligsameie lokalisert i Oslo. 
 
Arbeidsmiljø med mer: 
Selskapet har ingen ansatte.  
Styret består av 4 kvinner og 1 mann. 
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 16. februar 2009 
 
 
 I STYRET FOR SAMEIET BLINDERNVEIEN 2 OG 4 
 
 
    Trine Krok 
 
 
Vegard Strand       Hanne Bjørnstad       Anne M.Halvorsen       Inger Ganer 
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