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ÅRSBERETNING FOR  SAMEIET BLINDERNVEIEN 2 OG 4 
 
TILLITSVALGTE: 
Siden det ordinære sameiermøtet den 5. mars 2009 har selskapets tillitsvalgte vært følgende: 
STYRET:  Styreleder:   Trine Krok   Bl. 4 

   Styremedlem:   Anne Halvorsen  Bl. 4  
Styremedlem:   Erik Bolstad   Bl. 2 
Styremedlem:   Hanne Bjørnstad  Bl. 2 
Styremedlem:   Ola-Erik Svånå  Bl. 4 
Varamedlem:   Vegard Strand   Bl. 2 

 
    
 
VALGKOMITE: Inger Ganer      Bl. 4 
   Siri Aabel      Bl. 2 
Inger Ganer har trukker seg fra valgkomiteen. 
 
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: 
Begge selskapene var i 2009 forsikret i Gjensidige Skadeforsikring, hvert selskap med 
premiegrunnlag på kr.75 mill. og premie på i overkant av kr.58.000 
 
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 for eksempel vannskader er kr.6.000.  
 
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.  
 
Det påpekes at den enkelte sameier selv er ansvarlig for sin egen eierseksjon, herunder også 
elektrisk anlegg til og med sikringsskap. 
 
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, 2009: 
Regnskapet er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. 
Selskapets årsresultat viser et overskudd på kr.210.882 som foreslås avsatt til dekning av 
tidligere udekket tap/fordring sameierne. Det udekkede tapet reduseres følgelig fra   
kr. 523.776 til kr.312.894. 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, 2009: 
Regnskapet er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. 
Selskapets årsresultat viser et overskudd på kr.14.121, som foreslås avsatt til dekning av 
tidligere udekket tap/fordring sameierne. Det udekkede tapet reduseres følgelig fra   
kr. 503.212 til kr.489.091. 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 5 styremøter i 2009.  
 
Egen hjemmeside.  
 
Det ble opprettet egen hjemmeside for sameiet Blindernveien 2-4, www.blindernveien.no og 
mail adresse for henvendelser. Styret er godt fornøyd med denne og håper at seksjonseierne 
bruker den.  
 
Utbedring av terrassene:  
 
Endelig er arbeidet med utbedringen av terrassene i B2 og B4 begynt. Arbeidet er i skrivende 
stund ikke ferdigstilt. Dette skyldes det kalde været vi hadde i desember og et par uforutsette 
omstendigheter underveis. Vegard Strand vil gi mer informasjon om dette på årsmøte. 
 
Heisene:  
 
I første halvår var det mye heisstans både i B 2 og 4. 

http://www.blindernveien.no/�


Anne Halvorsen har hatt kontakt med Euroheis kontinuerlig for å finne feilene i begge bygg 
og justere heisene i forhold til kapasiteten. Nyttelast (belastningsprøver) har vært kjørt i begge 
bygg. Anne Halvorsen har fulgt opp arbeidet. Heisene har kapasitet til 450kg. 

I B 4 var det i tillegg i første halvår problemer med innerdøren i heisen. kabel i klem, slitt 
over. Denne ble skiftet. Innbrudd/hærverk i kjeller skapte også stopproblemer med heisen i B 
4.  

Det ble også foretatt elektronisk endring av etasjenummer i begge bygg, og etasjenummer ble 
rettet i forbindelse med endring av etasje angivelsen.  

Det er skiftet lager i heisen i B 4. Dette var et større arbeid, og heisen sto i to-tre dager. 
Heissjakten virket som en gitarkasse og lyden, som denne feilen forårsaket, var ubeskrivelig. 
Lageret var nedslitt etter 50 års bruk. 

Det er anbefalt at dette byttes også for B 2. 

Det er videreformidlet at vi har et ønske om bedre rutiner for føring av heislogg. Dette vil nå 
bli gjort elektronisk og sendes direkte til leder/heiskontakt. 

Brannvern, utskiftning av slusedører:  
 
Styret har i løpet av 2009 arbeidet hovedsakelig med skifte av slusedører.   
 
Styret har nedlagt et betydelig arbeid i forbindelse med utskiftning av slusedører etter 
henstilling fra OBRE; Oslo brann og redningsvesen. Før sluttbefaring med leverandør og før 
styret har godkjent arbeidet, har Unni Brunes i B 4 engasjert konsulentfirmaet OPAK for 
befaring av hennes slusedør. OPAK konkluderer med at døren ikke tilfredsstiller kravene. 
Styret stiller seg uforstående til denne konklusjonen. OPAK er ikke kjent med sameiet sine 
fremtidige planer vedrørende brannvern tiltak. Dørene som er installert er branndører; dvs. at 
dørene holder brannen ute i 60 minutter. OBRE henstilte i sin rapport til at slusedørene ble 
byttet ut med brann- og røyktette dører. Dersom man skulle installere brann- og røykdører i 
slusene, ville dette medfører vakuum i slusene som igjen vil medføre at man ikke får opp 
dørene. Dette har med den byggetekniske konstruksjon av blokkene å gjøre. Dersom vil skal 
gjøre dørene røyktette, må vi installere brannventiler i hver etasje og i hver sluse. Dette er et 
omfattende og kostbart arbeid.  
Det fremkommer i forskriften at brannsikkerheten skal oppgraders til det som er praktisk og 
økonomisk forsvarlig. Styret mener at de branndørene som nå er installert er tilfredsstillende. 
Styret vil fortsette arbeidet med utbedring av brannvernet i årene som kommer.  
 
I forbindelse med innkjøp av røykvarslere og brannslukker har styret også inngått en 
serviceavtale på utstyret.  
 
De fleste som har gamle entredører har bestilt nye via styrets fellesbestilling. Styret henstiller 
til at all kontakt og spørsmål fra sameiere, som skal skifte dører, rettes direkte til 
leverandøren DVS Entreprenør telefon 22 10 55 51, og ikke til styret.  
 



Styret har vært i kontakt med utrederfirmaet og byplankontoret i forbindelse med 
høringsuttalelser. Sigurd Tønsberg har bistått styret i forbindelse med dette arbeidet. Styret 
utarbeidet en høringsuttalelse våren 2009. Dette var en videreføring av høringsrunden fra 
høsten 2008 og det endelige utkastet til regulering. Forslaget omfattet kontorbygg for NRK og 
UiO og flere barnehager. Det er flere grunneiere i området vest for B 4, og det er viktig at 
dette bevares til allmennyttige formål. 

Høringsuttalelse på vegne av Sameiet i forbindelse med byplanregulering av området 
sør og vest for våre bygg september 2009. 

Ny boligskatt  
 
I forbindelse med nye regler for boligskatt har styret engasjert takstmann Birger Olsen i 
Boliginstituttet for å måle opp boligarealet. I følge en artikkel i Aftenposten vil vi få et 
skjema hvor vi skal fylle ut opplysninger om størrelse, byggeår, og boligtype. Opplysningene 
skal brukes til å fastsette ny ligningsverdi på boligen etter modell som er basert på Statistisk 
sentralbyrå boligprisstatistikk. Markeds- verdien fastsettes etter kvadratmeter i 
boligprisstatistikken, geografisk beliggenhet og alder. Hensikten er at ligningsverdien på 
boliger skal utgjøre 25% av markedsverdien. Alle blir tilsendt riktig arealangivelse til bruk i 
selvangivelsen.  
 

Oppfølging av drypping og lekkasje i kjelleren. Lokalisering av problemet til vaskeriet i B 4. 
Årsaken var tøy som tettet igjen avløpet. Dette ga ”vannoverslag” til kjelleren. 
Høytrykkspyling av utførsel i vaskeriet i B 4 ble gjennomført og lekkasjen stoppet 

Lekkasje i kjeller og oversvømmelse i vaskeriet i B 4 

Lekkasje i kjøleboden i B 2, dette ble reparert.  

Kloakkpumpene i B2 er skiftet.  Dette har vært kostbart i det man før utskiftning av pumpen 
måtte leie inn pumper på døgnbasis. Grunnen til at pumpene var ødelagt var at det satt fast 
vaskefiller, sokker, våtservietter i pumpene som medførte at pumpene stoppet og motoren i 
pumpene ble brent opp. Styret ber om at slike ting ikke blir kastet i toalettene.  

 
Rekruttering til styret 
 
Det har i de siste årene vist seg svært vanskelig å rekruttere nye medlemmer til styret.  Det 
skaper utfordring for samtlige seksjonseiere med hensyn til hvordan man skal løse dette 
problemet i fremtiden. Enkelte seksjonseiere gjør at belastningen på styrets medlemmer blir 
unødvendig stor. Styret har de siste årene forsøkt å fokusere på hva som er styrets arbeid ut 
fra vedtektene, nemlig forvaltning og vedlikehold, og IKKE vaktmestertjeneste.    
 
Slik styret ser det er det to muligheter for å løse denne situasjonen.  
 



1. Styret besettes med en et minimum av medlemmer. Alle oppgavene vil bli løst av 
eksterne. Det eneste som blir gjort av styrets medlemmer er organisering av arbeidet, 
og konkrete oppgaver vil bli løst av eksterne. Styrets honorar opprettholdes i tillegg til 
de utgifter som påløper sameiet med å få løst vedlikeholdsoppgavene.  

 
 
2. Sameiet leier inn en ekstern styreleder. Dette vil mest sannsynlig koste sameiet 

100.000 i honorar. Dette inkl. ca 10 times arbeid i måneden. I tillegg til dette vil det 
bli fakturert pr time for arbeid utover dette.  

 
Diverse:  
 
Det synes som styret har fått bukt med problemene i begge husene når det gjelder uønsket 
støy og bråk. 
Den grønne planten i 1.etg i B 4 har kommet til rette etter ett år på avveie. Bildet som var 
skrudd fast i veggen i gangen nede i B 4 er dessverre blitt stjålet. B 2 er så langt vært skånet 
for hærverk. 
 
Styret har reklamert på hagemøblene som ble kjøpt i fjor vår. Treverket sprakk, og kvaliteten 
var ikke tilfredsstillende. Vi fikk pengene tilbake og skal kjøpe nye hagemøbler til våren. 
Parasollen er også ødelagt, og det vil bli kjøpt ny. Ola Erik Svånå og Lars Eikefjord har 
snekret platting. Styret er godt fornøyd med den nye uteplassen og håper mange vil benytte 
seg av den.  
 
Søppelsjakten i B 4 har flere ganger den siste tiden vært tett. Styret ber alle være oppmerksom 
på hva de kaster. Sjakten er kun til husholdningsavfall. Ting av en viss størrelse som kan 
sette seg fast i sjakten som f. eks hagemøbler, ringpermer osv skal ikke kastes i sjakten. 
Dersom forholdene ikke bedrer seg snarest, vil sjakten bli stengt. 
 
6.mai 2010 kl 1800 avholdes dugnad. Vi griller pølser og det vil bli servert mineralvann. De 
som ønsker å bake en kake er hjertelig velkommen til det. De som ikke har anledning til å 
delta oppfordres til å betale 500 kroner til sameiet.  
 
Valgkomiteens arbeid.  
 
Valgkomiteen har bestått av Inger Ganer, B 4 og Siri Aabel i B 2. Inger Ganer trakk seg fra 
valgkomiteen i januar 2010.  
Siri Aabel vil redegjøre for sitt arbeid på årsmøte.  
 
Styret foreslår endring i ved 
 
 
GENERELLE BERMERKNINGER: 
 
Styret har, i år, mottatt underretning om følgende økninger av de kommunale avgiftene: 
- Vannavgiften økes med   0 %.  
- Renovasjonen økes med 10 %. 
 



Virksomhetens art: 
Sameiet Blindernveien 2 er et boligsameie lokalisert i Oslo. 
 
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 8. februar 2010 
 
 
 I STYRET FOR SAMEIET BLINDERNVEIEN 2 OG 4 
 
 
    Trine Krok 
 
 
Hanne Bjørnstad       Anne M.Halvorsen      Erik Bolstad   Ola –Erik Svånå 
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