
SAMEIET BLINDERNVEIEN 4  

 
 
DEN 19. MARS 2012 BLE DET AVHOLDT ORDINÆRT 
SAMEIERMØTE I SAMEIET BLINDERNVEIEN 4. 
  
 
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 

24 sameiere var representert, herav 3 ved fullmakt. 
Ingen hadde bemerkninger til innkallelsen. 
Sameiermøtet ble erklært for lovlig satt. 

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

Til møteleder ble valgt Kristin Aase.  
Til tellekorps ble valgt Sivert Amundsen og Ivar Haug. 
Til å undertegne protokollen ble valgt Ivar Haug og Manmit Bajwa. 
 

3. Godkjenning av styrets årsberetning. 
Styrets beretning ble gjennomgått og kommentert. Radiatorene og varmen ble kommentert.  

 Det ble ytret ønske om å forandre natt-temperaturen på radiatorene fra kl. 00-06 
til f.eks. kl. 23-05. 

 En annen seksjonseier anfører at det er ønskelig med varme hele døgnet. 
 Fyringssesongen avsluttes på våren, 1. mai. 
 Varmtvannet har variabel temperatur om natten. 

 
Saken oversendes til styret som vil ta saken opp til behandling. 
 

 Energieffektivisering – saken sendes over til styret. 
 Problem å finne parkering sent på kvelden – litt forskjellige opplevelser. Ønsker 

oppmerking av parkeringsplassene for effektivisering. Forslag om utvidelse av 
parkeringsplass til gressplen bak Blindernveien 4. 

 Alle nye får husordensreglene og må undertegne på at de er mottatt. 
 
Styrets beretning ble enstemmig vedtatt. 

 
4. Styrets honorar for 2011.  
 Til styrets honorar ble enstemmig fastsatt kr 62 400,-. 
 
5. Godkjenning av selskapets resultatregnskap og balanse for 2011 i revidert stand, 

herunder styrets forslag til disponering av årsresultatet for 2011. 
 Selskapets regnskap ble gjennomgått og kommentert. Det foreliggende regnskapet ble 

deretter enstemmig godkjent. 
 
6. Orientering om vedlikeholdsarbeidet i årene som kommer; herunder fasadeoppussing. 
 Det ble orientert om vedlikeholdsarbeidene i årene som kommer, herunder fasadeoppussing. 

Det kom diverse innspill til denne saken. Må f.eks. vinduer som ble skiftet for ca. 1 år siden, 
på nytt skiftes ut. Ved. Alternativ 2 må alle vinduer skiftes ut, men under alternativ 3 må det 
vurderes. Det nye forslaget gjelder etterisolering og ny fasade, dette er ikke gjort tidligere. 

 



 Hvis alternativ 3 skal velges må ventilasjonen omgjøres, dette tar mye plass etc. Kostnaden 
er mye høyere enn ved alternativ 2. 

 
 Sigurd Tønsberg og Anne M. Halvorsen la frem forslag om at årsmøtet ber styret fortsette 

arbeidet med å fremskaffe grunnlag for valg av rehabiliteringsalternativer for vedlikeholdet 
av fasadene. Og at styret bes innhente tre reelle anbud basert på alternativ 3 før 
innbetalingsaspektet på nytt legges fram for årsmøtet. 

 
  Styreleder opplyste at det ikke skal vedtas på dette årsmøtet hvilket alternativ av 

fasadeoppussing som skal gjennomføres. Dette gjøres først på neste årsmøte. Det viktigste 
spørsmålet nå er innløsing av gammelt lån. 

 
7. Finansiering av vedlikeholdsarbeidet. 
  Forslag fra Tønsberg og Halvorsen “Sak 6 og 7 i Sameiermøtet 12. mars 2012 utsettes og 

behandles som eneste sak i et ekstraordinært sameiermøte. Det bygningsfaglige underlag og 
styrets konklusjoner vedrørende rehabiliteringsanbudene, samt kalkyler for kostnader 
kvalitetssikres best mulig til møtet.” 

  Forslaget om utsetting ble ikke vedtatt. 
 
  Følgende ble vedtatt med 18 mot 9 stemmer: 

Vaskeriene flyttes til fyrrommet og dagens vaskerier legges ut for salg til 
leilighetsutbygging. Inntektene skal dekke oppussing av fyrrommet, reseksjonering og 
innkjøp av nye maskiner for å erstatte utrangerte vaskemaskiner. Salget og oppussingen 
gjennomføres som et fellesprosjekt mellom sameiene: Alle inntekter og kostnader deles likt. 
Overskytende inntekter skal benyttes til nedbetaling av eksisterende lån. 

 
  Fellesutgiftene holdes på samme nivå som i dag. Styret har fullmakt til å gjøre mindre 

justeringer av fellesutgiften. 
 
  Styret får fullmakt til å utrede og avgjøre om det er lønnsomt å inkludere den innerste 

sykkelboden i arealet som selges. I så fall skal det bygges nytt utvendig sykkelhus. 
 
  Forretningsfører skal kreve inn 1,1 millioner kroner i ekstraordinære innbetalinger i juli 

2012 for å nedbetale lån (25 000 kr i snitt per seksjon). Innbetalingene skal fordeles etter 
andelsbrøken. Seksjonseiere som har behov for det kan delbetale den ekstraordinære 
innbetalingen i fire rater i løpet av 2012. Disse seksjonseierne må betale for merkostnadene 
dette medfører i renter og avdrag på eksisterende lån. 

 
8. Vedlikeholdsplan. 

Forslag om vedlikeholdsplan for 2012 og 2013 ble vedtatt. 
 
9. Forslag fra seksjonseier om felles internettforbindelse (fiber). 
 Utgår da saken ble trukket. 
 
 
10. Budsjettforslag for 2012. 
 Budsjettforslaget for 2012 ble godkjent. 
 
11. Valg til styre, vaskerikomité, hagekomité og valgkomité.  

 
Styret 2012: 
Styreleder:  Erik Bolstad  Blindernveien 2 (gjenvalg) 



Styremedlem:  Anne M. Halvorsen Blindernveien 4 (gjenvalg) 
Styremedlem:  Christian Salvesen Blindernveien 2 (ny) 
Styremedlem:  Anine Terland  Blindernveien 4 (gjenvalg) 
Varamedlem:  Vegard Strand  Blindernveien 2 (gjenvalg) 
Varamedlem:  Sivert Amundsen Blindernveien 2 (ny) 
 
Hagekomité: 
    Ingrid Modig  Blindernveien 4 
    Kristin Aase  Blindernveien 4 
    Siri Aabel  Blindernveien 2 
 
Vaskerikomité: 
    Anne M. Halvorsen Blindernveien 4 

Mercedes Meza Blindernveien 4 
    Einar Nygård  Blindernveien 2 

Hanne Bjørnstad Blindernveien 2 
     
 Valgkomité: 
    Siri Aabel  Blindernveien 2 
    Solveig Skogrand Blindernveien 2 
    Sigurd Hertzberg Blindernveien 4 

 
Alle valgene var enstemmige. 
 
 
 
 
 
Kristin Aase   Ivar Haug  Manmit Bajwa 
Møteleder 
 
 
 
 
 


