
SAMEIET BLINDERNVEIEN 4  
 
DEN 5. MARS 2009 BLE DET AVHOLDT ORDINÆRT 
SAMEIERMØTE I SAMEIET BLINDERNVEIEN 4  
  
1. Åpning og konstituering.  

14 seksjonseiere var representert, herav 3 ved fullmakt. 
Til møteleder ble valgt Anne M. Halvorsen. 
Ingen hadde innsigelser til verken innkallelsen eller dagsorden. 
Sameiermøtet ble erklært for lovlig satt. 
Til å undertegne protokollen ble valgt Sigurd Tønsberg og Mathilde Nicolaysen. 

  
2. Styrets beretning ble gjennomgått og kommentert.  

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

  
3. Til styrets honorar for 2008 ble enstemmig fastsatt kr 60 000. 
 
4. Forslag til forandring av husordensregler. 

Punkt 8 ”Heis” ble vedtatt med følgende ordlyd: 
Heisene har vektbegrensning, følg anvisningene på heisene. Fire voksne i heisen, er en god 
regel å følge hvis man vil unngå overbelastning og heisstopp. Ved inn og utflytting er det 
viktig å unngå overbelastning. Erstatningsansvar ved heisstopp pga. overbelastning påhviler 
bruker, jfr. § 2 i vedtektene. 

 
 For øvrig ble det fremlagte forslaget til nye husordensregler vedtatt med følgende ordlyd. 

Komplette husordensregler følger vedlagt. 
 
5. Forslag til forandring av vedtektenes § 2: 
 § 2 fjerde avsnitt og nytt femte avsnitt ble enstemmig vedtatt med følgende ordlyd: 
  
 Ved erverv påløper gebyr for eierskifte fastsatt av forretningsfører. 
 
 Seksjonseier har ingen eksklusiv disposisjonsrett over biloppstillingsplassene i sameiet. 
 
 Komplette vedtekter følger vedlagt. 
 
6. Det ble orientert om brannsikring og pålegg selskapet har mottatt.  

Fremdriftsplan:  
2009  Skifte slusedør etc. 

 2010 Automatisk brannvarsling 
2011 Tørrvannsanlegg 
Foreløpig estimat over kostnader utgjør ca. kr 1 mill. 

 
 Det ble enstemmig vedtatt at brannsikringen finansieres med oppsparte midler. Det må stå 

igjen kr 500 000 på sameiets bankkonto. Styret får fullmakt til å innkreve eventuell 
overskytende utgift med lik deling, som en engangs sum for hver av seksjonene. 
Det vil bli innkjøpt 1 pulverapparat, 1 røykvarsel til de minste leilighetene og 2 til de større. 
Deretter vil pulverapparatet kontrolleres hvert femte år. 



 
7. Budsjettforslaget for 2009 ble gjennomgått og tatt til etterretning. 

Trine Krok opplyste at bortfester av tomt har opplyst at festere kan ha mulighet til å få tilbud 
på kjøp av tomt ved henvendelse. Selskapet har tilskrevet bortfester med anmoding om 
tilbud. Tilbud er foreløpig ikke mottatt. 
 

8. Valg av styre. 
Til styreleder for 1 år ble enstemmig valgt Trine Krok. 
Til styremedlemmer for 1 år ble enstemmig valgt Hanne Bjørnstad, Anne M. Halvorsen, 
Erik Bolstad og Ola Erik Svånå. 
Til varamedlem for 1 år ble enstemmig valgt Vegard Strand. 
 
Til valgkomité fra Blindernveien 4 ble enstemmig valgt Inger Ganer og fra Blindernveien 2 
ble enstemmig valgt Siri Aabel. 
 
STYRET 2009: 
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 

 
10. Eventuelt 
 - Det ble anmodet om at styret setter opp informasjon på oppslagstavlene 
 
 
Opplest og vedtatt. 
 
 
Anne M. Halvorsen   Mathilde Nicolaysen 
Møteleder sign.            sign.   
 


