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DEN 31. MARS 2008 BLE DET AVHOLDT ORDINÆRT 
SAMEIERMØTE I SAMEIET BLINDERNVEIEN 4   
 
 
1. Åpning og konstituering.  

16 seksjonseiere var representert, herav 2 ved fullmakt. 
 Ingen hadde bemerkninger til innkallelsen. 
 Sameiermøtet ble erklært for lovlig satt. 
 Til møteleder ble valgt Trine Krok. 

Til referent ble valgt Reidun Grodås. 
 Til å undertegne protokollen ble valgt Sigurd Tønsberg. 
  
2. Styrets beretning ble gjennomgått. 

Sameiets regnskap ble gjennomgått og kommentert. Det foreliggende regnskap ble deretter 
enstemmig vedtatt sammen med styrets beretning. 

  
3. Budsjettforslaget for 2008 ble gjennomgått og tatt til etterretning. 

 
4. Til styrets honorar for 2007 ble fastsatt kr.60.000. 

 
5. Til styret ble enstemmig valgt: 

Styreleder: Trine Krok  Bl. 4 
Nestleder: Anne Halvorsen  Bl. 4 
Styremedlem: Vegard Strand Bl. 2 
Styremedlem: Hanne Bjørnstad Bl. 2 
Styremedlem: Inger Ganer  Bl. 4 
Varamedlem: Ivar Haug  Bl. 2 
 

6. Vedlikehold. 
 6.1 Vegard Strand redegjorde for terrassene i toppetasjen, 2 stk. Arbeidet ble vedtatt i 2007   

og forutsettes utført i 2008/2009. 
 6.2 Asfalt av vei og parkeringsplasser. Pris ca. kr. 150.000,- for begge sameiene. Dette ble 

enstemmig vedtatt. Styret foreslår at merking av plassene kan gjøres på dugnad.  
 
7. Det ble vedtatt at arbeidet med asfaltering finansieres av årets budsjett. 
 
8. Sameiemøtet gav styret fullmakt til en delvis ekstra nedbetaling av sameiets lån. 
 
9. Digitale TV-kabel anlegg. 
 Saken utsettes inntil videre. 



 
10. Forslag til forandring av sameiets vedtekter § 1. 
 Dette punktet ble vedtatt med følgende ordlyd. 
 

§ 1 OMFANG OG FORDELING. 
Eierseksjonssameiet Blindernveien 4 gnr. 46, bnr. 90 i Oslo, er i henhold til 
oppdelingsbegjæringen registrert den 23. november 1983 i grunnboken hos Oslo 
byskriverembete. 
Eierbrøken utgjør til sammen 36.298 og er fordelt på følgende måte: 

 
20 seksjoner hver på 938 andeler, i alt 18.760 andeler 
18 seksjoner hver på 815 andeler, i alt 14.670 andeler 
  2 seksjoner hver på 654 andeler, i alt   1.308 andeler 
  1 seksjon      på 560 andeler 
  1 seksjon      på 470 andeler 
  1 seksjon      på 310 andeler 
  1 seksjon       på 220 andeler 
 
Areal for hver andel er 0,1 m² (310 andeler=31,0 m²) 

 
11. Eventuelt.  

- Innkjørselen til Bl. 4. Den gamle innkjørselen vil bli åpnet igjen. Det vil bli stengt nede i 
”dumpa” slik at gjennomkjøring ikke blir mulig. 

- 13 dører er ønsket byttet i Bl. 2 og 11 i Bl. 4. 
- Bord og benker etterlyses for Bl. 4. Det står på fellesområdet. 
- Busker, trær langs veien utenfor Bl. 4 vil bli skiftet ut, i det de eksisterende er i dårlig 

forfatning. 
- Det opplyses at uvedkommende går over plenen fra inngangspartiet utenfor vinduene 

langs blokka. 
- Til valgkomite ble utpekt Ola- Erik Svåna sammen med Siri Aabel. 
- Dugnad avholdes 14. mai kl. 18 med servering av pølser, kaker og mineralvann. 

 
 
 

            
         Trine Krok   Sigurd Tønsberg 
         Møteleder sign.         sign. 


