
SAMEIET BLINDERNVEIEN 2  
 
 
DEN 11. APRIL 2011 BLE DET AVHOLDT ORDINÆRT 
SAMEIERMØTE I SAMEIET BLINDERNVEIEN 2. 
  
 
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 

22 sameiere var representert, herav 5 ved fullmakt. 
Innkallelsen og dagsorden ble godkjent. 

 
2. Valg av møteleder, referent og to seksjonseiere til å undertegne referatet. 

Til møteleder ble valgt Anne M. Halvorsen.  
Til å undertegne protokollen ble valgt Bodil Seland og Hanne Bjørnstad. I det Bodil Seland 
var gått har Åse Ålovsrud undertegnet i hennes fravær. 
Til tellekorps ble valgt Solveig Skogrand og Amundsen. 

  
3. Godkjenning av styrets årsberetning. 

Styrets beretning ble gjennomgått. Bl.a. ble følgende forhold redegjort for og kommentert. 
• Brannvern. 
• Toppterrasser. 
• Vannlekkasje. Ved større vannlekkasjer må det alle først ringes til brannvernet, 

og deretter til styret. Hvis styret ikke er til stede må rørlegger kontaktes direkte 
av eier/beboer for videre oppfølging. 

• Parkering og feilaktig bruk av gjesteparkeringskort ble diskutert. På 
gjesteparkeringskort for 2011 står ikke 2011. 

 
Etter gjennomgang av hele beretningen ble styrets beretning godkjent. 

 
4. Styrets honorar for 2010. Styret foreslår at styrehonoraret årlig reguleres i henhold til 

Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks, så fremt ingen reiser andre forslag som 
vedtas. 

 Det ble vedtatt at styrehonoraret årlig reguleres i henhold til Statistisk Sentralbyrås 
konsumprisindeks, så frem ingen reiser andre forslag som vedtas. Honoraret for 2010 blir 
følgelig kr 60 000,- med tillegg av konsumprisindeks-økningen. 

 
5. Godkjenning av selskapets resultatregnskap og balanse for 2010 i revidert stand, 

herunder styrets forslag til disponering av årsresultatet for 2010. 
 Selskapets regnskap ble gjennomgått og kommentert. Sameiets lån er ikke et “Enøk”-lån, 

men et vanlig banklån. 
Revisors beretning ble gjennomgått. 
Det foreliggende regnskapet ble deretter enstemmig godkjent, herunder også ansvarsfrihet 
for styret. 

 
 
 
 
 
 



6. Vedlikehold: 
6.1 Styret foreslår at vedlagte vedlikeholdsplan vedtas for 2011 og foreløpig vedtas 

for 2012. 
Vedtak: Planen vedtas for 2011 og tas til orientering for 2012 og senere år. Større 
vedlikeholds- og oppgraderingstiltak behandles i sameiermøter. (Dette vedtaket er i 
overensstemmelse med Sigurd Tønsbergs forslag.) 

 
6.2 Pga. flere tilfeller med alvorlig lekkasjer det siste året, foreslår styret at 

seksjonseierne må skifte radiatorkraner som er eldre enn 10 år. Styret vil 
innhente tilbud og koordinere utskiftingen. 
Vedtak: Dette ble vedtatt. 

 
7. Spørsmål om videre drift av vaskeriene eventuelt flytting av vaskeri, se styrets 

utredning og forslag til vedtak. 
 Behandles etter sak 8. 
 
8. Finansiering av vedlikeholdsarbeidet. 

Styreleder Erik Bolstad redegjorde for de fire foreslåtte mulige finansieringskilder. 
Vedtak sak 7 og 8: Sak 7 og 8 utsettes til den er bedre utredet. Det arrangeres et 
ekstraordinært sameiermøte høsten 2011. (Dette vedtaket er i overensstemmelse med Jessica 
Kathles forslag.) 

 
9. Spørsmål om fortsatt drift av kjøleanlegget i matbodene i Blindernveien 4. Styret 

foreslår at anlegget blir slått av for å spare strøm, da svært få av seksjonseierne 
oppbevarer mat i bodene. Tilsvarende anlegg i Blindernveien 2 er avslått. 

 Det ble vedtatt at kjøleanlegget i matbodene i Blindernveien 4 blir slått av. Dette ble vedtatt 
mot 5 stemmer.  

 
10. Budsjettforslag for 2011. 
 Budsjettforslaget for 2011 ble enstemmig vedtatt. 
 
11. Oppretting av vaskerikomité og hagekomité. 
 Dette ble vedtatt. 
 
12. Valg til styre, vaskerikomité, hagekomité og valgkomité.  

 
Styret 2011: 
Styreleder:  Erik Bolstad  Blindernveien 2 
Styremedlem:  Anne M. Halvorsen Blindernveien 4 
Styremedlem:  Sigurd Hertzberg Blindernveien 4 
Styremedlem:  Anine Terland  Blindernveien 4 
Varamedlem:  Vegard Strand  Blindernveien 2 
Varamedlem:  Atle Traaen  Blindernveien 2 
 
Vaskerikomité: 
   Siri Aabel  Blindernveien 2 
   Hanne Bjørnstad Blindernveien 2 
   Mercedes Neza Blindernveien 4 
   Anne M. Halvorsen Blindernveien 4 
 
 
 



 
 
 
Hagekomité: 
   Ingveig Morterud Blindernveien 4 
   Karianne Svang Blindernveien 4 
   Anne Sælebakke Blindernveien 2 
   Siri Aabel  Blindernveien 2 
 
Valgkomité: 
   Siri Aabel  Blindernveien 2 
   Hanne Bjørnstad Blindernveien 2 
   Ingveig Morterud Blindernveien 4 

 
 
 
 
Opplest og vedtatt. 
 
 
 
Anne M. Halvorsen   Åse Ålovsrud   Hanne Bjørnstad 
Møteleder sign.   Sign.    Sign. 


