
Til seksjonseierne i Sameiet Blindernveien 2 og 4 

Velkommen til årsmøte, mandag, 12. mars 2018 kl.18.00 i  
Vestre Aker Menighetshus, Ullevålsveien 117 B. 

Innkallingen inneholder sameiets årsrapport og regnskap for 2017. Styret håper du leser 
gjennom heftet og viser interesse for sameiet ved å komme på årsmøtet. Dette er en god 
anledning til å delta i diskusjoner og velge styret som skal forvalte Sameiet Blindernveien 2 
og 4 kommende år. 

Hvem kan delta på årsmøtet?  

Alle seksjonseiere har rett til å delta i årsmøte med forslags-, tale-, og stemmerett. 
For boligseksjoner har også seksjonseiers ektefelle, samboer eller et annet medlem av 
seksjonseiers husstand rett til å være tilstede og til å uttale seg. 
Det kan avgis kun en stemme pr. seksjon.  
Seksjonseieren har rett til å møte ved fullmektig.  

Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.
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Innkalling til årsmøte  

Årsmøte i Sameiet Blindernveien 2 og 4 
holdes mandag, 12. mars 2017 kl. 18. 

          Sted: Vestre Aker Menighetshus, Ullevålsveien 117 B.  

Styret håper at du kan komme på årsmøtet. Vi skal avgjøre viktige saker sammen, og det 
er viktig at seksjonseierne er representert.  

Kan du ikke komme? Bruk vedlagte fullmakt.  

1. KONSTITUERING
1.1 . Valg av møteleder  
1.2 . Valg av referent 
1.3 . Valg av to seksjonseiere til å underskrive protokollen 
1.4 . Godkjenning av innkalling og dagsorden  

2. STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2017. Sakspapirer på side 3-11. 

3. ÅRSREGNSKAP FOR 2017. Sakspapirer på side 15-22.
 Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 

4. STYRETS HONORAR FOR 2017. Årsmøtene de siste årene har vedtatt at 
styrehonoraret skal reguleres i henhold til Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks. 
Forslag om styrehonorar i henhold til denne praksis er kr 139 000,-.  

5. PUMPEKUMLØSNING FOR B2. Sakspapirer på side 23-25.

6. REVISJON AV SAMEIETS VEDTEKTER ETTER NY EIERSEKSJONSLOV FRA  
    1.1.2018. Sakspapirer på side 26-32. 

7. VEDLIKEHOLDSPLAN. Styret foreslår at vedlagte vedlikeholdsplan vedtas for 2018 og 
foreløpig vedtas for 2019 -2020. Sakspapirer på side 33. 

8. BUDSJETTFORSLAG FOR 2018. Sakspapirer på side 10. 

9. VALG TIL STYRE, VASKERIKOMITE, HAGEKOMITE OG VALGKOMITE. 
Sakspapirer på side 34.

         Oslo,14.02.2018 

           Styret i Sameiet Blindernveien 2 og 4 

Anine Terland/s/     Nina Bakken/s/     Ann Elin Bratset/s/     Henrik Ameln Hoem/s/ 

                       Thomas Martinius Velle/s/            Gunnvor Aase/s/    
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Sak 3: Styrets årsberetning for 2017 
Sameiet Blindernveien 2 og 4 er ett sameie på Marienlyst i Oslo som består av to 
høyblokker på 11 etasjer bygget i 1959. Sameiet hadde frem til årsmøtet i 2016 felles styre 
og administrasjon, men separate regnskaper og drift. Sameiene har ingen ansatte. Det er 
etablert rutiner for HMS-sikring, -kontroller og –arbeid. Styret er ikke kjent med at det ytre 
miljøet forurenses i vesentlig grad. Sameiet driver ikke med forsknings- og 
utviklingsaktiviteter.  

Tillitsvalgte, forretningsfører, vaktmester m.m. 
Siden årsmøtet i mars 2017 har sameienes tillitsvalgte vært: 

Styret 
Anine Terland, B4, styreleder 
Anders Thome, B2, styremedlem (flyttet i august) 
Nina Bakken, B4, styremedlem 
Henrik Hoem, B2, styremedlem 
Thomas Martinius Velle, B4, styremedlem 
Gunnvor Aase, B2, styremedlem 
Ann Elin Bratset, B2, varamedlem  

Anders Thome har flyttet og gikk ut av styret i august. Ann Elin Bratset trådde inn som 
styremedlem resten av perioden.  

Hagekomite 
Agnes Heen, B4 
Hanne Skullerud, B2 
Mari Sørli, B2 (flyttet i november) 
Hanne Bjørnstad, B2 

Vaskerikomite 
Hanne Bjørnstad, B2 
Einar Nygård, B2 
Nina Bakken, B4 

Valgkomite 
Kristin Edibe, B4 
Erik Bolstad, B2 
Anne Sælebakke, B2  

Forretningsførsel og revisjon 
Forretningsførselen er utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS i henhold til kontrakt. 
Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. 
Sameiets revisor er BDO AS. 

Vaktmester, snømåking, renhold 
Vaktmester og planklipping:  BT vaktmester, Benedyckt Titz 
Renhold:       BT vaktmester 
Snømåking, strøing og feiing: Vaktmesterkompaniet AS  
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Forsikring 
Sameiets eiendommer har forsikringsavtale med Obos Forsikring som ble kjøpt opp av 
Tryg forsikring med virkning fra juni 2017.  
Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger med veggfast utstyr. Den dekker 
også bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig. Sameiet 
har en forsikring for boligsammenslutninger som også inkluderer en styreansvarsforsikring.  

Oppstår det skade i leiligheten skal beboer sørge for å begrense skadeomfanget mest 
mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden. Skaden meldes primært til styreleder som 
melder til forvaltningskonsulent eller direkte til forsikringsavdelingen i OBOS på telefon 
02333, eller e-post forsikring@obos.no. Forsikringsavdelingen melder skaden til 
forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig håndverker for reparasjon og sørger for at 
kostnader knyttet til skaden blir refundert eller betalt av forsikringsselskapet. Selv om 
sameiets forsikring brukes, kan seksjonseier belastes hele eller deler av egenandelen 
dersom forholdet er innenfor seksjonseiers ansvar. Den enkelte seksjonseier må selv 
sørge for å ha en hjemforsikring som dekker innbo og løsøre.  

Styrets arbeid 
Styret har hatt 11 styremøter i perioden. Det har vært relativt godt oppmøte til 
styremøtene, og godt samarbeid.  

Informasjon fra styret    
Styret har lagt vekt på å gi god informasjon til seksjonseierne og beboerne. Det har blitt 
hengt opp oppslag på oppslagstavlene og styret har sendt ut e-poster og sms med 
påminnelser, tips og råd.  

Styret har e-postadresse til 82 av 90 seksjonseiere. Dette er en nyttig kanal for 
informasjon og påminnelser. Seksjonseiere som ikke har e-post får nødvendig informasjon 
gjennom oppslag i fellesareal. Seksjonseiere som ikke har e-post og ikke bor i 
Blindernveien får bare den aller viktigste informasjonen tilsendt (i praksis kun årsmelding 
og innkalling til årsmøte). Særlig viktig informasjon (eksempelvis feil på kloakk, varme, 
vann) blir sendt ut på sms til alle mobilnumre styret har registrert. Ved for eksempel 
lekkasjer er det veldig viktig at styret kan oppnå rask kontakt via telefon med aktuelle eiere 
og/eller leietakere. Seksjonseiere må derfor sørge for å formidle informasjon om 
eventuelle endringer i kontaktopplysninger fortløpende til styret.  

Nettsidene www.blindernveien.no  
Sameiet har egen nettside og er den viktigste informasjonskanalen for styret. På 
nettsidene er det samlet informasjon og svar på vanlige spørsmål.  Styret ser at dette er 
en god måte å gi seksjonseierne oppdatert og relevant informasjon på. Styret oppfordrer 
seksjonseiere og leietakere til å bruke sidene, og gjerne melde fra om opplevde behov for 
informasjon m.m. som kan gjøre nettsidene bedre. 

Eierskifter og prisutvikling i 2017 og 2018 
I perioden april 2017 til februar 2018 ble det solgt 6 leiligheter i Blindernveien 2 og 4. 
Gjennomsnittlig kvadratmeterpris var 76 500 kr (den høyeste var 82 800 kr per m², den 
laveste var 68 800 kr). Kvadratmeterprisen har gått ned 3 prosent fra 2016. 

Det ble solgt 4 fireromsleiligheter (77 m²). Gjennomsnittsprisen var 5,78 millioner kr (den 
høyeste prisen var 6,30 mill. og den laveste var 5,30 mill.). Gjennomsnittlig 
kvadratmeterpris var 74 900 kr. 
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Det ble solgt 2 treromsleiligheter (64 m²). Gjennomsnittsprisen var 5,06 millioner kr (den 
høyeste prisen var 5,26 mill. og den laveste var 4,85 mill.). Gjennomsnittlig 
kvadratmeterpris var 79 600 kr. 

De høyeste prisene er mest representative for markedsverdien: Leilighetene med lavest 
pris er ofte solgt innad i familier, bl.a. i forbindelse med arveoppgjør. 

Husbråk 
Det har vært noen tilfeller av husbråk i perioden. Styret har sendt ut to advarsler, en til 
leietakere, og en til seksjonseier. Styret etablerte for noen år siden et advarselssystem. 
Ved påviste brudd på husordensreglene gir styret advarsel til leietakeren, med kopi til 
seksjonseier, alternativt til seksjonseier om denne selv bor i leiligheten. Ved tredje gangs 
brudd på husordensreglene vil styret be om at leieforholdet avsluttes umiddelbart.   

Ikke mat fugler! 
Styret vil minne om at det ikke er lov å mate fugler, verken fra balkongene eller vinduer.  

Søknad om utleie 
Styret minner om at seksjonseiere som vil leie ut skal sende søknad om utleie til styret (jf. 
husordensreglene). Søknadskjema fås enten ved henvendelse til styret, eller ved å hente 
det på sameienes nettside. Utleie av seksjon kan bare skje med styrets godkjenning før 
innflytning (jfr. vedtektenes paragraf 2). Utleier er forpliktet til å utlevere husordensregler 
og vedtekter til leietaker, samt påse at leietaker retter seg etter disse. 

Parkering

Sameiene har parkeringsplasser utenfor Blindernveien 2 (ved bjørketrærne) og utenfor 
Blindernveien 4, totalt ca 34 parkeringsplasser. Ingen har faste parkeringsplasser, og 
«førstemann til mølla»-prinsippet gjelder. Vanligvis er det nok parkeringsplasser, men av 
og til må en bruke gateparkering i Blindernveien, Wilhelm Færdens gate eller andre 
sidegater i området. Det er også muligheter til å leie garasjeplasser i nærområdet.

Hver seksjon får utdelt ett parkeringskort. Det er ikke tillatt å leie ut parkeringskortet. 
Kortene gjelder for ett år, og nye gis ut i forbindelse med årsmøtet. Ved eierskifte må 
parkeringskort følge med leiligheten. Dersom en får behov for flere plasser for eksempel 
ved besøk, oppfordres det til å låne parkeringskort hos en nabo, eventuelt finne alternativ 
parkering i nærområdet.  

Når utbygging av Blindernveien 6 blir gjennomført vil sameiet miste 8-9 av 
parkeringsplassene. Årsmøtet i 2017 vedtok å etablere nye parkeringsplasser. Styret fikk i 
oppdrag å utrede to alternativer for nye parkeringsplasser, og innkalle til et ekstraordinært 
årsmøte. Styret utredet flere alternativer til nye parkeringsplasser og inviterte til innspill til 
disse. Det ble avholdt befaring for interesserte seksjonseiere i mai 2017. Styret fikk gode 
innspill og synspunkter. På ekstraordinært årsmøte i august 2017 ble det vedtatt å etablere 
nye parkeringsplasser utenfor B2 (opp mot Blindernveien ved pumpekummene) og utenfor 
B4. Styret har høsten 2017 arbeidet med forberedelser til å igangsette arbeidet med nye 
parkeringsplasser.  
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Nye parkeringsplasser utenfor B2 

Styret har utredet mulighet for bruk av grøntarealet over pumpekummene utenfor B2. I 
forbindelse med dette er det gjennomført befaring og dialog med vann- og avløpsetaten i 
Oslo kommune. De anbefalte nærmere undersøkelse av alternativer. Det er gjennomført 
befaring med Myrer VVS for å vurdere alternativer til pumpekummene i B2. Styret har fått 
utredet mulige alternativer (se sak 5).  

Nye parkeringsplasser utenfor B4 

Innkjøring til B 4 skal endres noe slik at litt av grøntarealet utenfor B4 (mot Blindernveien) 
brukes. Plan og bygningsetaten har senhøsten 2017 målt opp fortauet utenfor B4 så vi vet 
nøyaktig hvor tomtegrensen går, og hvordan parkeringsarealet kan utnyttes.  

SIOs byggeplaner i Blindernveien 6 

SIO kjøpte tomtene i 2013 og det er vedtatt omregulering av tomten til studentboliger. 
Nederste del av parkeringsplassene utenfor Blindernveien 4 er del av SIOs tomt. Det 
tilsvarer 8-9 parkeringsplasser, som vi mister når bygging igangsettes.  

Planforslaget fra SIO ble sendt til politisk behandling i Oslo kommune, og ferdigbehandlet i 
slutten av desember 2017. Alle dokumenter og behandling kan følges på hjemmesiden til 
plan og bygg (Oslo kommune): http://web102881.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn. 

Vedlikehold og drift av bygningene m.m. 
Sameiet Blindernveien 2 og 4 består av to høyblokker på 11 etasjer oppført i 1958 og 
1959. Arkitekt var Sverre Poulsen. Det har blitt gjennomført omfattende vedlikeholds- og 
utredningsarbeid de siste årene, og det store vedlikeholdsetterslepet vi hadde tidligere er i 
stor grad borte. Hovedarbeidene de siste årene har vært brannsikring, vvs, modernisering 
av det elektriske anlegget og fasaderehabilitering.     

Vedlikeholds- og oppgraderingsplan 
Fra 2010 har sameiet hatt en overordnet vedlikeholdsplan. Formålet med planen var å få 
bedre kontroll med vedlikeholdsarbeidene og gi seksjonseierne større innflytelse over 
hvilket arbeid som blir utført når. Planen ble første gang vedtatt av årsmøtet i april 2011, 
og har siden blitt behandlet på hvert årsmøte (se sak 7).  

Radiatoranlegget 
Radiatoranlegget fungerer godt etter oppgradering og vedlikehold de siste årene. Så langt 
i denne fyringssesongen har det ikke vært lekkasjer. I B 4 måtte den ene 
sirkulasjonspumpen skiftes i høst. Det er viktig at alle lufter radiatorene sine når 
radiatoranlegget blir slått på, og når en eventuelt hører «surkling» og lyder fra radiatorene. 
Uten lufting gir ikke radiatorene god nok varme, og det blir mindre varme oppover i 
etasjene. Styret har mottatt få klager på forhold knyttet til varmeanlegget etter de siste 
utbedringene. Oppfølging har vist at meldte klager har knyttet seg til ulike problemer med 
radiatorene, eksempel manglende lufting, kraner som er ødelagt etc.  

Heisene  
Sameiet har avtale med Oslo heiskontroll om gjennomføring av pålagt sikkerhetskontroll 
av heisene hvert andre år. De gjennomførte sikkerhetskontroll høsten 2017 og godkjente 
heisene. Det ble gitt en mindre bemerkning om utbedring.  
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Det har vært noe problemer med heisen i B2 denne perioden. I september gikk 
frekvensomformeren i stykker og måtte byttes. På grunn av leveringstid var heisen ute av 
drift et par uker. Tilstandsvurdering av heisene viser at de er i god stand, men at det ofte 
er vanskelig å anslå større utbedringsbehov for å unngå akutt driftsstans. Sameiet har 
serviceavtale med Euroheis AS og de har jevnlig service og kontroll med heisene. Styret 
hadde i høst møte med Euroheis for gjennomgang og dialog om serviceavtalen. Styret har 
innhentet servicetilbud fra fire andre leverandører. Etter en totalvurdering av tilbudene har 
styret reforhandlet og fornyet avtalen med Euroheis.  

Heisene har vektbegrensning, og det er viktig å følge anvisningene på heisene. Alle må 
sørge for forsvarlig bruk av heisene ved flytting og oppussingsarbeider så en unngår 
overbelastning og ikke overstiger vektbegrensningene. Fire voksne i heisen er en god 
regel å følge hvis man vil unngå overbelastning og heisstopp. Særlig tunge ting må ikke 
transporteres i heisen, men bæres opp/ned trappa. Erstatningsansvar ved heisstopp pga. 
overbelastning påhviler bruker, jfr. § 2 i vedtektene. Dersom heisen lager rare lyder, er det 
viktig å melde fra til styret.  

Vaskeriene 
Nye vaskerier ble etablert i 2014.  Begge vaskeriene har to vaskemaskiner, to tørketromler 
og ett tørkeskap. De fleste seksjonseierne (ca. 2/3) har egen vaskemaskin i leiligheten. De 
som ønsker å benytte vaskeriene må selv ta kontakt med Jako AS for å kjøpe vaskekort. 
Vaskekortene kan "fylles på" med penger hos Nina Bakken i B4 og Hanne Bjørnstad i B2, 
på nærmere bestemte tidspunkter. Vaskeriene synes å fungere godt, det har vært lite 
reparasjoner i året som har gått. Sameiet har serviceavtale med Jaco AS.  

Annet utstyr / felles installasjoner

- Ventilasjonsanlegget fungerer tilfredsstillende. Kanalene ble sist renset i 2011, og det 
skal foretas rensing igjen i 2018. Viftene i vifterommene på takene er fra 80-tallet (?), men 
fungerer relativt stabilt og godt.  
- TV-kabler og bredbånd. Sameiet har avtale med Get som leverer TV-signaler og 
bredbånd (avtale fra oktober 2015) til sameiene.     
- Ringeklokkeanlegget har vært ute av drift flere ganger i begge blokkene denne 
perioden. Styret har innhentet tilbud på nytt ringeklokkeanlegg, og planlegger å skifte ut i 
løpet av 2018.        

Toalett og kloakk 
Det er separate kloakksystem for Blindernveien 2 og 4: 

• Blindernveien 2 har store kloakkummer på gressplenen i krysset 
Blindernveien / Wilhelm Færdens vei. Herfra pumpes kloakken opp til 
kloakkledningen i Blindernveien. 

• Blindernveien 4 er koplet direkte på kloakkledningen i Blindernveien, og har 
verken kloakkum eller -pumper. 

Det er inngått serviceavtale med Xylem for service og kontroll med pumpekummene i B2. 
Kloakkpumpene stoppet høsten 2017 og to måtte skiftes ut. Dette skyldtes en tøyfille 
(vaskeklut?) som var skylt ned i toalettet/kloakken og hadde kilt seg fast i den ene pumpa, 
noe som førte til at pumpa gikk med fastlåst hjul, gikk varm og ble helt ødelagt. Slike uhell 
er dyre for oss alle. Styret minner derfor om at: Ikke bruk toalettet som søppelkasse 
eller utslagsvask. Det er bare avføring og toalettpapir som skal kastes i toalettet. 
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Våtservietter, bleier, tamponger, bind, vaskekluter og sokker (ja, alt dette har vi funnet i 
tilstoppede kloakkpumper i Blindernveien 2) skal ALDRI kastes i toalettet 

Søppel og avfall 
De kommunale renholdsavgiftene har økt relativt mye de siste årene. Tidligere ble det 
hentet søppel tre dager i uken (mandag, onsdag, fredag); dette er nå justert slik at det 
bare hentes søppel to dager i uken (mandag, fredag). Dette er kostnadsbesparende for 
sameiet. For at vi skal klare oss med søppelhenting bare to dager i uken, er det viktig at 
alle kildesorterer avfallet sitt. Vær særlig oppmerksom på at papir skal kastes i 
papiravfallet (dette hentes gratis av kommunen). Søppel utover dette må seksjonseiere 
fjerne selv, for eksempel ved å levere til gjenbruksstasjoner eller på dugnader, hvor 
sameiet leier inn container. Papirbeholderne må ikke fylles opp med 
tomemballasje/byggemateriell ved oppussing og liknende.  

Uteareal og hagen 
Sameiet Blindernveien 2 og 4 har store og lyse tomter. Hagen er på 7 dekar, og ligger 
inntil Marienlystparken. Dette gir god bokvalitet. Etter fasaderehabilitering i 2014 er det på 
flere av dugnadene gjort mye oppgraderinger på beplantingen. Sameiet har en 
velfungerende hagekomité som følger opp med vedlikehold og vanning gjennomåret. 

Dugnad 
Det ble gjennomført en dugnad 10. mai i 2017. Diverse forefallende arbeid, beplantning og 
ettersåing m.m. ble utført. Det var godt oppmøte på dugnaden.  

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 
Forskrift for systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheten 
(Internkontrollforskriften) stiller krav til at virksomheter skal systematiserer arbeidet med å 
etterleve bestemmelsene i lover og forskrifter. Boligselskap er definert som virksomhet og 
skal derfor ha interkontrollsystem. Dette omfatter blant annet kontrollsystem og 
oppfølgning av brannvern, byggherreforskrifter ved anleggsarbeid, lekeplasser, og 
elektrisk anlegg og elektrisk utstyr. Boligselskapet er ansvarlig for at det elektriske 
anlegget i fellesarealet til enhver tid er i orden. Den enkelte seksjonseier er selv ansvarlig 
for sin egen eierseksjon, herunder også elektrisk anlegg til og med sikringsskap.   

Styret har lagt ut en hms-sjekkliste på www.blindernveien.no/hms som den enkelte 
sameier oppfordres til å gjennomgå årlig. Nettsidene oppdateres jevnlig med aktuell 
informasjon for seksjonseiere og leverandører. Alle må gjøre seg kjent med rutiner om 
lekkasjer oppstår, og oppslag i kjelleren om stoppekraner for vann.  

Vernerunder 
Sameiene benytter OBOS system for interkontroll/hms-rutiner. Det er gjennomført 
vernerunde der styret har gått gjennom OBOS standard sjekklister for boligselskaper. 
Resultater fra vernerundene er tilgjengelige for forretningsfører, revisor m.m. 

Hver enkelt seksjonseier er ansvarlig for vedlikehold av egen leilighet. Styret oppfordrer til 
at hms-sjekklisten som ligger på nettsidene våre brukes for en årlig gjennomgang og sjekk 
av egen leilighet.    
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Brannsikring og brannalarmanlegg 
I henhold til forskriftene skal det være installert røykvarslere og brannslokkingsapparat 
eller brannslange i alle leilighetene. Eier/beboer har ansvaret for at utstyret er til stede og 
fungerer.  

Sameiet har avtale med Norsk brannvern for kontroll og oppfølging av håndslukkere i 
fellesareal og felles brannalarmanlegg. Avtalen inneholder også årlig sjekk av 
brannvarslere og håndslukkere i hver leilighet, samt veiledning og råd til seksjonseiere.  

Nytt brannvarslingsanlegg er installert i 2017. Det ble etter hvert tiltagende problemer med 
særlig dårlig varslingslyd og «klikkelyder» fra det tidligere brannvarslingsanlegget. Norsk 
Brannvern gjennomførte undersøkelser og identifiserte problemer med tilstrekkelig 
strømforsyning til de to sløyfene brannvarslerne var koblet på i begge blokkene. Dette ble 
forsøkt rettet, men det viste seg at det ikke var mulig å rette feilene. Nytt 
brannvarslingsanlegg ble installert tidlig høst 2017 og er et kablet Elotec 
brannalarmanlegg som tilfredsstiller EN-54 norm for brannvarsling. Alle detektorene er 
byttet ut, og det er trukket nye ledninger.  

I februar 2017 gjennomførte Norsk brannvern årlig kontroll og service, med sjekk av 
brannvarslingsutstyr og rømningsforhold i fellesarealer. Alle seksjoner fikk tilbud om 
kontroll av hver leilighet og rådgivning om brannverntiltak. Batterier på andre røykvarslere 
enn de som er koblet til felles brannalarmanlegg ble skiftet. 84 av 90 leiligheter hadde 
besøk av Norsk Brannvern. Servicerapporten etter besøket viser gjennomgående god 
brannsikkerhet i sameiet.       

Oversikt over sameienes faste vedlikeholdsavtaler 
• Brannslokkingsapparat: Årlig kontroll av alle brannslokkingsapparat i fellesarealene. 

Avtale med Norsk Brannvern AS (løpende avtale). 
• Brannalarm: Årlig kontroll av brannalarmanlegget. Avtale med Norsk Brannvern AS 

(løpende). 
• Brannventilasjon: Årlig kontroll av anlegget. Avtale med Bryn Ventilasjon as inngått i   
• 2012 (løpende avtale). 
• Kloakkpumper i B2: Årlig kontroll av kloakkpumpene. Avtale med Xylem Flygt as, 

inngått i 2011 (løpende avtale).
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KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2017 

Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av sameiets eiendeler og gjeld, 
finansielle stilling og resultat. Informasjon om sameiets forventede økonomiske utvikling er 
omtalt i årsrapportens punkt om budsjett for 2018. 

Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2017 er satt opp under 
denne forutsetning. 

Inntekter 
Driftsinntekter i 2017 var til sammen kr 3 369 022. 
Dette er ca kr 10 000 høyere enn budsjettert og skyldes hovedsakelig viderefakturering av 
nøkler og dugnadspenger for manglende oppmøte. 

Kostnader 
Driftskostnadene i 2017 var til sammen kr 3 048 512. 
Dette er ca kr 550 000 høyere enn budsjettert og skyldes i hovedsak oppgradering av 
brannvarslingsanlegget.   

Resultat  
Årets resultat fremkommer i resultatregnskapet som et underskudd på kr – 138 508 og 
foreslås dekket ved overføring fra egenkapital. 

Kommentarer til sameiets arbeidskapital pr. 31.12.2017.  
Arbeidskapitalen fremkommer i balansen ved å trekke kortsiktig gjeld fra omløpsmidler og 
viser sameiets likviditet. Arbeidskapitalen pr. 31.12.2017 var kr 553 420.

For øvrig vises det til de enkelte tallene i resultatregnskapet, balansen og notene.  
Styret er ikke kjent med hendelser etter 31.12.2017 som påvirker regnskapet i vesentlig 
grad. 

KOMMENTARER TIL BUDSJETT FOR 2018 

Til orientering for årsmøtet legger styret fram budsjettet for 2018. 
Tallene er vist i kolonnen til høyre i resultatregnskapet. 

Drift og vedlikehold
I posten drift og vedlikehold er det beregnet kr 550 000 til vedlikehold, se vedlikeholdsplan.  

Kommunale avgifter i Oslo kommune 
Forslag til budsjett for Oslo Kommune ble lagt frem 27. september. Der ble det foreslått en 
økning på 10 % for renovasjon og 5 % for vann og avløp og dette ble lagt til grunn i 
budsjettet. Vi har ikke regnet med økning i feiegebyr. Eiendomsskatten følger egne satser. 

Energikostnader
I tråd med estimater fra aktuelle leverandører har styret budsjettert med samme 
energikostnader som for 2017. 
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Forsikring
Forsikringspremien for 2018 forventes å øke til ca kr 119 000. Premieendringen er en 
følge av indeksjustering på bygninger på 1,8 % fra 1. januar, samt forsikringsselskapets 
individuelle prisjustering basert på skadehistorikken i Sameiet Blindernveien 2 og 4. 

Lån
Sameiet Blindernveien 2 og 4 har lån i OBOS banken. 
For opplysninger om opprinnelig lånebeløp og restsaldo henvises til note 17 i regnskapet. 

Innskuddsrente i OBOS-banken (pr. 1.1.2018) 
Driftskonto 0,15 % p.a 
Sparekonto 0,65 % p.a 

Felleskostnader
I budsjettet har styret tatt hensyn til ovennevnte, samt øvrige prisendringer knyttet til 
produkter og tjenester sameiet anskaffer. Dette danner grunnlaget for foreløpig 
fastsettelse av felleskostnader for 2018. 
Budsjettet er basert på 3% økning av felleskostnadene fom 01.05.18 og ca kr 250 000 i 
andre inntekter som skal gå til dekning av nytt ringeklokkesystem.  

For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet.  
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RESULTATREGNSKAP 

Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett

Note 2017 2016 2017 2018

DRIFTSINNTEKTER:

Innkrevde felleskostnader 2 3 329 592 3 329 592 3 330 000 3 393 423

Andre inntekter 3 39 430 33 621 30 000      280 000

SUM DRIFTSINNTEKTER 3 369 022 3 363 213 3 360 000 3 673 423

DRIFTSKOSTNADER:

Personalkostnader 4 -18 971 -18 330 -18 972 -19 599

Styrehonorar 5 -134 550 -130 000 -134 550 -139 000

Avskrivninger 14 -47 630 -47 630 0 -47 630

Revisjonshonorar 6 -15 616 -9 461 -10 000 -7 500

Forretningsførerhonorar -128 450 -124 273 -128 000 -132 000

Konsulenthonorar 7 -8 024 -122 431 0 -25 000

Drift og vedlikehold 8 -1 196 800 -450 830 -790 000 -550 000

Forsikringer -112 314 -118 980 -115 500 -119 000

Festeavgift 9 -73 098 -73 098 -73 098 -73 098

Kommunale avgifter 10 -407 381 -407 381 -407 381 -433 482

Energi/fyring -103 634 -78 900 -70 000 -85 000

Kabel-/TV-anlegg -428 032 -322 000 -380 000 430 000

Andre driftskostnader 11 -374 012 -347 608 -379 400 -393 100

SUM DRIFTSKOSTNADER -3 048 512 -2 250 922 -2 506 901 -2 454 409

DRIFTSRESULTAT 320 510 1 112 291 853 099 1 219 014

FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER:

Finansinntekter 12 8 469 18 740 11 000 10 000

Finanskostnader 13 -467 487 -485 380 -468 000 -453 000

RES. FINANSINNT./-KOSTNADER -459 018 -466 640 -457 000 -443 000

ÅRSRESULTAT -138 508 645 650 396 099 776 014

Overføringer: 

Udekket tap -138 508

Reduksjon udekket tap 645 650
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                                                             BALANSE 

Note 2017 2016

EIENDELER

ANLEGGSMIDLER

Andre varige driftsmidler 14 57 784 105 414

SUM ANLEGGSMIDLER 57 784 105 414

OMLØPSMIDLER

Restanser på felleskostnader 21 634 9 359

Kundefordringer 0 2 449

Kortsiktige fordringer 15 157 428 49 780

Driftskonto OBOS-banken 312 334 301 625

Sparekonto OBOS-banken 915 624 1 158 242

SUM OMLØPSMIDLER 1 407 020 1 521 455

SUM EIENDELER 1 464 803 1 626 868

EGENKAPITAL OG GJELD

EGENKAPITAL

Udekket tap 16 -12 329 816 -12 191 308

SUM EGENKAPITAL -12 329 816 -12 191 308

GJELD

LANGSIKTIG GJELD

Pante- og gjeldsbrevlån 17 12 941 019 13 331 957

SUM LANGSIKTIG GJELD 12 941 019 13 331 957

KORTSIKTIG GJELD

Forskuddsbetalte felleskostnader 43 470 118 098

Leverandørgjeld 515 478 216 261

Påløpte renter 40 371 2 586

Påløpte avdrag 32 477 0

Energiavregning 18 209 683 142 274

Annen kortsiktig gjeld 19 12 122 7 000

SUM KORTSIKTIG GJELD 853 600 486 219

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 1 464 803 1 626 868

Pantstillelse 0 0
Garantiansvar 0 0

                 Oslo,14.02.2018 

              Styret i Sameiet Blindernveien 2 og 4 

Anine Terland/s/     Nina Bakken/s/     Ann Elin Bratset/s/     Henrik Ameln Hoem/s/ 

          Thomas Martinius Velle/s/                     Gunnvor Aase/s/    
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REGNSKAPSPRINSIPPER 
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god 

regnskapsskikk for små foretak. 
. 

INNTEKTER

Felleskostnadene inntektsføres månedlig. 
.

HOVEDREGEL FOR KLASSIFISERING OG VURDERING AV EIENDELER OG GJELD

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige 

poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til 

anskaffelseskost. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. 

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdi- 

fallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på 

etableringstidspunktet. 

Andre varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes økonomiske 

levetid. 
. 

FORDRINGER

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for 

avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av 

de enkelte fordringene. 
. 

SKATTETREKKSKONTO

Selskapet har egen separat skattetrekkskonto i OBOS-banken. Innskuddet tilhører 

myndighetene og kan ikke disponeres fritt. 

NOTE: 2

INNKREVDE FELLESKOSTNADER

Kommunale avgifter 415 104

Felleskostnader 1 309 968

Ytre vedlikehold 195 480

Trappevask 125 280

Internett 156 600

Lån 900 360

Kabel-TV 226 800

SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER 3 329 592

NOTE: 3

ANDRE INNTEKTER

Automatpenger 32 830

Dugnad 4 500

Salg av nøkler 2 100

SUM ANDRE INNTEKTER 39 430
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NOTE: 4

PERSONALKOSTNADER

Arbeidsgiveravgift -18 971

SUM PERSONALKOSTNADER -18 971

Det har verken vært ansatte eller lønnsutbetalinger i selskapet gjennom året. Selskapet er 

derav ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. 

Arbeidsgiveravgiften knytter seg til styrehonoraret. 

NOTE: 5

STYREHONORAR

Honorar til styret gjelder for perioden 2016/2017, og er på kr 134 550. 

I tillegg har styret fått dekket bevertning for kr 920, jf. noten om andre driftskostnader. 

NOTE: 6

REVISJONSHONORAR

Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr 15 616. 

NOTE: 7

KONSULENTHONORAR

OBOS Eiendomsforvaltning AS -8 024

SUM KONSULENTHONORAR -8 024

NOTE: 8

DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Drift/vedlikehold bygninger -33 181

Drift/vedlikehold VVS -235 482

Drift/vedlikehold elektro -4 009

Drift/vedlikehold utvendig anlegg -13 822

Drift/vedlikehold heisanlegg -197 389

Drift/vedlikehold brannsikring -701 501

Drift/vedlikehold 
vaskerianlegg 

-8 740

Kostnader dugnader -2 677

SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD -1 196 800

NOTE: 9

FESTEAVGIFT

Tomten er festet til 2056 i 99 år fra 1957. 

NOTE: 10

KOMMUNALE AVGIFTER

Vann- og avløpsavgift -292 715

Renovasjonsavgift -114 666

SUM KOMMUNALE AVGIFTER -407 381
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NOTE: 11

ANDRE DRIFTSKOSTNADER

Lokalleie -4 400

Container -9 056

Verktøy og redskaper -3 662

Telefon-/kontormaskiner -3 171

Driftsmateriell -2 197

Lyspærer og sikringer -6 368

Vaktmestertjenester -149 042

Renhold ved firmaer -121 876

Snørydding/gressklipping -45 845

Andre fremmede tjenester -7 760

Kontor- og datarekvisita -1 056

Trykksaker -4 968

Andre kostnader tillitsvalgte -920

Andre kontorkostnader -6 709

Porto -3 082

Bank- og kortgebyr -3 038

Velferdskostnader -864

SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER -374 012

NOTE: 12

FINANSINNTEKTER

Renter av driftskonto i OBOS-banken 517

Renter av sparekonto i OBOS-banken 7 382

Renter av for sent innbetalte felleskostnader 474

Andre renteinntekter 96

SUM FINANSINNTEKTER 8 469

NOTE: 13

FINANSKOSTNADER

Renter OBOS-banken -466 836

Gebyr OBOS-banken -550

Renter på leverandørgjeld -101

SUM FINANSKOSTNADER -467 487
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NOTE: 14

VARIGE DRIFTSMIDLER

Tørketrommel 

Tilgang 2014 29 254

Avskrevet tidligere -14 627

Avskrevet i år -5 851

8 776

Tørketrommel 3 

Kostpris 15 941

Avskrevet tidligere -11 955

Avskrevet i år -3 188

798

Tørketrommel 4 

Kostpris 15 941

Avskrevet tidligere -11 955

Avskrevet i år -3 188

798

Tørkeskap 

Kostpris 8 950

Avskrevet tidligere -4 475

Avskrevet i år -1 790

2 685

Tørketrommel 8 

Kostpris 32 320

Avskrevet tidligere -16 160

Avskrevet i år -6 464

9 696

Tørkeskap 

Tilgang 2014 8 950

Avskrevet tidligere -4 475

Avskrevet i år -1 790

2 685

Vaskemaskin 

Tilgang 2014 33 653

Avskrevet tidligere -16 826

Avskrevet i år -6 731

10 096

Vaskemaskin nr. 2 

Tilgang 2014 33 653

Avskrevet tidligere -16 826

Avskrevet i år -6 731

10 096

Vaskemaskin nr. 6 

Kostpris 22 766

Avskrevet tidligere -17 074

Avskrevet i år -4 553
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1 139

Vaskemaskin nr. 7 

Kostpris 36 720

Avskrevet tidligere -18 360

Avskrevet i år -7 344

11 016

SUM VARIGE DRIFTSMIDLER 57 784

SUM ÅRETS AVSKRIVNINGER -47 630

NOTE: 15

KORTSIKTIGE FORDRINGER

Andre forskuddsbetalte kostnader (blir kostnadsført i 2018) 157 428

SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER 157 428

Posten "Andre forskuddsbetalte kostnader" inkluderer mottatte, ikke betalte fakturaer som 

vedrører 2018, med motpost i leverandørgjeld. Utbetaling vil skje i 2018. 

NOTE: 16

UDEKKET TAP (NEGATIV EGENKAPITAL)

Udekket tap betyr at egenkapitalen i sameiet er negativ. Sameiet har gjennomført 

rehabiliterings- og vedlikeholdsprosjekter som innebærer at sameiet fra stiftelsen frem til 

31.12. i regnskapsåret har hatt høyere kostnader enn inntekter. Den manglende likviditeten 

som dette medfører, er blitt finansiert ved låneopptak. 
.

I eierseksjonssameier føres ikke verdien av bygget (boligene) i balansen. Årsaken er at den 

enkelte sameier, og ikke selve sameiet, står som eier av boligene. Dette medfører at all 

rehabilitering, også den delen som anses som påkostning, kostnadsføres fortløpende i den 

perioden arbeidene utføres. Eventuelle verdiøkninger som følge av tiltakene tilfaller den 

enkelte sameier uten at det føres i sameiets balanse. I situasjoner hvor slike tiltak finansieres 

gjennom felles låneopptak i sameiet, vil låneopptaket fremkomme som gjeld i balansen og 

nedbetales gjennom fremtidige felleskostnader. 

NOTE: 17

PANT- OG GJELDSBREVLÅN

OBOS-BANKEN 

Lånet er et annuitetslån med flytende rente. 

Rentesatsen pr. 31.12.17 var 3,55 %. Løpetiden er 23 år. 

Opprinnelig 2016 -13 522 882

Nedbetalt tidligere 190 925

Nedbetalt i år 390 938

-12 941 019

-12 941 019
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NOTE: 18

ENERGIAVREGNING

INNTEKTER

Forskuddsinnbetalinger (a konto) -740 100

SUM INNTEKTER -740 100
. 

KOSTNADER

Administrasjon 32 310

Vedlikehold 20 319

Fjernvarme 572 609

SUM KOSTNADER 625 238
. 

Uoppgjorte avregninger 2016/avregnes i februar 2018 -94 820
.

SUM ENERGIAVREGNING -209 683
.

Oppstillingen ovenfor viser hvilke energikostnader som avregnes etter hver enkelts forbruk. 

For å dekke de løpende kostnadene, krever selskapet inn et forskuddsbeløp fra hver enkelt. 

På fastsatte frister, blir deretter inntektene avregnet mot kostnadene. For lite innbetalt blir 

krevd inn, og for mye innbetalt blir tilbakebetalt. På den måten betaler hver enkelt kun for 

sitt eget forbruk. 
. 

Ettersom disse inntektene og kostnadene avregnes etter hver enkelts forbruk, blir de bokført i 

balansen, og ikke via resultatregnskapet. De påvirker derfor likviditeten, og ikke resultatet. 
.

NOTE: 19

ANNEN KORTSIKTIG GJELD

Tilgodebeløp brensel (utflyttere-utbetalt januar 2018) -12 122

SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD -12 122
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Sak 5: Pumpekumløsning B2 
Det er vedtatt å etablere nye parkeringsplasser på grøntarealet ved pumpestasjonen/-
kummene utenfor B2. I forbindelse med planlegging av disse har styret fått utredet mulige 
alternative avløpsløsninger for B2 (vedlegg 1). Styret vil med denne saken informere 
årsmøtet om resultat av utredningen, og gi styrets vurdering og anbefaling om å 
videreføre eksisterende pumpestasjon for B2 med årlig service og oppfølging.  

Fire alternativer er utredet:  
1. Benytte eksisterende tilknytningspunkt på hovedledning. Pumpestasjon fjernes. 

Senke rørledning utvendig. 
2. Tilknytte eksisterende spillvann lenger ned i Blindernveien 2 til hovedledning. 
3. Tilknytte eksisterende spillvann lenger ned i Blindernveien 2 til Blindernveien 4. 
4. Tilknytte eksisterende spillvann nede på Marienlyst idretts park/v Barnehagen. 

1. Benytte eksisterende tilknytningspunkt på hovedledning. Pumpestasjon fjernes. 

Senke rørledning utvendig  

Alternativet gir IKKE tilstrekkelig høyde for avløp med selvfall eller overvann, og er 
vurdert som uaktuelt. Høydeforskjellen er på 2,33m, og avløpsvann pumpes opp 2,33m 
fra pumpestasjonen. Overvannet ligger ca 40 cm dypere og har 40cm høyere 
pumpehøyde.  

2. Tilknytte avløpsløsning lenger ned i Blindernveien til hovedledning  

Dette alternativet er mulig. Men for å få det til må alle rør i kjelleren heves opp til takene 
for å få nødvendig fallhøyde. Det laveste avløpsrøret i kjelleren vil bli ca 1m ned fra taket 
på det laveste nivået. Dette vil gi stort inngrep på kjellerens funksjonalitet og 
avløpsrørene vil gi hindringer i tilgang til kjellerarealene. Avløpet må føres ut på vestsiden 
av bygningen to steder før det samles rett på utsiden av bygget der det føres nedover 
tomten og tilkobles ved SP bunn renne 4. Dette vil da også berøre Blindernveien 4 i stor 
grad. Alternativet vurderes som uaktuelt.  

3. Tilknytte avløpsløsning lenger ned i Blindernveien til stikkledning Blindernveien 4   

Dette alternativet er mulig. Men med store konsekvenser for kjellerarealene i B2 (se 
over). Tilkobling for dette alternativet vil bli noe lenger ned enn alternativ nr 2. Alternativet 
vurderes som uaktuelt. 

4. Tilknytte avløpsløsning nede på Marienlyst idrettspark/v Barnehagen 

Dette alternativet er mulig, men koster mye og forutsetter godkjenning fra kommunen, 
noe som er usikkert om sameiet får. Avstanden er ca 200 m fra Blindernveien 2. 
Fallhøyden er god, ca 10 m. Innhentet overslag på antatte kostander er på ca kr. 1.5 mill.  

I tillegg til disse antatte kostandene (graving, rørleggerarbeid) kommer kostnader til å 
fase ut pumpestasjonen i B2, blant annet sanering og igjenfylling av kummene. Mulig 
overskuddsmasser etter gravingen kan eventuelt fylles i kummene. Det er også 
usikkerhet knyttet til geologiske forhold og ikke synlige elementer og ukjente hindringer 
som er vanskelig å forutse med tanke på kostnader og omfang. For eksempel sier Myhrer 
at under inngangspartiet i B2 er avløpsrøret strømpekjørt. Røret har en knekk og en 
svanke i dette området. Om svanken kan utbedres uten bygningsmessige inngrep er ikke 
avklart, da røret ligger dypt og måleinstrumentet gir uklare signaler på grunn av 
forstyrrelser i grunnen. Ved søknadspliktige arbeider kan det komme tilleggskrav fra 
etater.  
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5.Videreføre nåværende avløpsløsning med pumpekummer/-stasjon for B2 
Myhrer VVS, som utredet og vurderte alternativene, vurderte også videreføring av 
eksisterende avløpsløsning for B2, med pumpekum med tilbakeslagsventiler og 
varslingssystemer som forhindrer tilbakeslag og oversvømmelser. Rutinemessige 
kontraktfestede service avtaler og tilsyn av stasjonen er anbefalt. Sameiet gjør dette per i 
dag gjennom serviceavtale med Xylem.  

Under befaringen med Oslo vann- og avløpsverk ble det påpekt behov for å sikre 
kumlokkene bedre enn de er nå. Styret vil derfor ta initiativ til å få sikret kummene bedre. 
Det kan gjøres samtidig med at vi innhenter tilbud på og gjennomfører etablering av nye 
parkeringsplasser. Alternativer for løsning kan være dobbelt kumlokk eller lås på lokkene.  

Oppsummering og anbefaling 
Styret vurderer at det er en mulig løsning å gå videre med alternativ nr. 4, med 
avløpsløsning for tilknytning i Marienlystparken. Styret vurderer allikevel at denne 
muligheten er relativt usikker og kostbar, minimum 1,5 mill. Usikkerheten knytter seg 
blant annet til om kommunen vil godkjenne såpass omfattende oppgraving m.m. ned mot 
Marienlyst, og kostnadsmessig usikkerhet om mulige ekstrakostnader på grunn av 
grunnforholdene. Derfor mener styret, som Myhrer også anbefaler, at eksisterende 
avløpsløsning for B2 beholdes, og at styret følger opp med nødvendig rehabilitering, og 
årlig ettersyn og kontroll, og vurderer fast avtale om årlig tømming.  

Styrets forslag til vedtak:  
Årsmøtet i Sameiet Blindernveien 2 og 4 tar saken til orientering og slutter seg til styrets 
vurderinger og anbefaling.  
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Sak 6: Revisjon av sameiets vedtekter etter ny eierseksjonslov fra 1.1.2018 
Ny eierseksjonslov ble iverksatt 1.1.2018. Den gjør det nødvendig med noen endringer i 
ord og begreper i sameiets vedtekter. I hovedsak er behovet for å endre følgende:  

• Sameiermøte, må endres til «årsmøte».  
• Sameier må endres til «seksjonseier».  
• Fellesutgiftene må endres til «felleskostnader» 

Ellers er forslag til endring: 
• § 5, 4 avsnitt 2. setning 

«Styret har fullmakt til, med en måneds varsel å regulere fellesutgiftenes a konto 
beløp» 
På grunn av utviklingen som skjer, er det nå mulig å legge inn endringer i 
fellesutgiften hvilken som helst måned.  

• § 7 Mislighold 
Pålegg om salg i ny lov, er lovhjemmel § 38, og fravikelse er lovhjemmel § 39  

• §8 
Sameiets sikkerhet (legalpant) økes til 2 G. 

• § 10 
Ordinært årsmøte må holdes innen utgangen av juni måned. 

• § 20 
Eierseksjonsloven, 29.05.2017 nr.91. 

Endret tekst er markert i kursiv.  

Styret foreslår også en endring i § 16 Sameiestyret. Endring gjelder lengde på 
valgperiode for styrets medlemmer til to år, for å sikre kontinuitet i styret bedre.  

Reviderte vedtekter for Sameiet Blindernveien 2 og 4 

§ 1 Omfang og fordeling 

Eierseksjonssameiet Blindernveien 2 og 4 (gårdsnummer 46, bruksnummer 88 i Oslo) ble 
opprettet 01.01.2016. Sameiet ble opprettet som Marienlyst boligbyggelag/Marienlyst 
borettslag i 1959, og ble omdannet til to separate boligsameier i 1983 (Sameiet 
Blindernveien 2 og Sameiet Blindernveien 4). Sameiene ble deretter fusjonert til ett 
boligsameie ved årsskiftet 2015/2016. 

Eierbrøken utgjør til sammen 73 686 og er fordelt på følgende 90 seksjoner: 

• 40 seksjoner hver på 938 andeler, i alt 37 520 andeler 

• 36 seksjoner hver på 815 andeler, i alt 29 340 andeler 

• 4 seksjoner hver på 654 andeler, i alt 2 616 andeler 

• 2 seksjoner hver på 560 andeler, i alt 1 120 andeler 

• 2 seksjoner hver på 545 andeler, i alt 1 090 andeler 

• 2 seksjoner hver på 470 andeler, i alt 940 andeler 

• 2 seksjoner hver på 310 andeler, i alt 620 andeler 

• 2 seksjoner hver på 220 andeler, i alt 440 andeler 

Areal for hver andel er 0,1 m² etter gammel målemetode fra 1959. 
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§ 2 Rettslig råderett 

Den enkelte sameier seksjonseier har full rettslig rådighet over sin seksjon, for eksempel 

til salg og pantsettelse med de begrensninger som fremkommer for øvrig i vedtektene. 

Ingen kan erverve mer enn 2 seksjoner i eierseksjonssameiet. 

Erverver av seksjon og leietaker av bruksenhet må godkjennes av styret. Godkjennelse 
skal foreligge før erverv og utleie. Godkjennelse kan i det enkelte tilfelle bare nektes når 
det foreligger saklig grunn til det. Erverver av seksjon og leietaker skal godta sameiets 
vedtekter og de til enhver tid gjeldende husordensregler som bindende for seg ved 
påskrift på vedtektene. 

Ved erverv påløper gebyr for eierskifte fastsatt av forretningsfører. 

Seksjonseier har ingen eksklusiv disposisjonsrett over biloppstillingsplassene i sameiet. 

§ 3 Fysisk råderett 

Seksjonen må bare benyttes til boligformål slik at bruken ikke er til unødig eller urimelig 
ulempe for brukerne av andre seksjoner. Fellesanlegg eller fellesareal må ikke nyttes slik 
at andre brukere unødig eller urimelig hindres i den bruk av anlegget eller arealet som er 
avtalt eller forutsatt. 

Beboerne plikter å følge de husordensregler som til enhver tid er fastsatt, og er innforstått 
med at brudd på disse anses som brudd på sameiernes seksjonseiernes forpliktelser 

ovenfor sameiet. Styret har fullmakt til å vedta midlertidige endringer av og tillegg til 
husordensreglene. Slike endringer og tillegg skal uten unntak behandles og vedtas på 
første ordinære eller ekstraordinære sameieårsmøte. 

Vedlikehold av seksjonen påhviler den enkelte sameier seksjonseier og omfatter 

boligarealet inkl. boder, utskifting/vedlikehold av vinduer og entrédører, samt ordinært 
vedlikehold av balkong/ terrasse. 

Den enkelte sameier seksjonseier har en særlig vedlikeholdsplikt når det gjelder våtrom 

og våtromsinstallasjoner. Vedlikeholdet skal generelt utføres på en fagmessig god og 
forsvarlig måte slik at lekkasjeskader unngås. Den enkelte sameier seksjonseier har 

således plikt til fagmessig installasjon og vedlikehold av tilkoblinger til rørnettet for 
maskiner som benytter vann, samt plikt til å vedlikeholde gulv med fuktsperre, sluk og rør 
frem til sluk. 

Vedlikehold og/eller forandringer som påvirker byggets eksteriør eller interiør mot ute- og 
fellesarealer, for eksempel antenner eller skilt, må godkjennes av styret før tiltaket 
iverksettes. Styret kan i slike forhold pålegge sameieren seksjonseieren å velge løsninger 

bestemt av styret, for eksempel vindus- og eller dørtype. 

Bygningsmessige forandringer i vegger, gulv og tak, herunder forandringer i 
ventilasjonssystemer og røropplegg er ikke tillatt. Styret kan etter forutgående søknad gi 
samtykke til slike forandringer når særlig tungtveiende grunner taler for det. 

Styret kan kreve at søknaden vedlegges offentlige tillatelser, uttalelse fra bygningskyndig 
som anerkjent byggeteknisk konsulent, offentlig bygningskontroll eller lignende. 

Dersom styret gir tillatelse til slike forandringer, skal berørte seksjonseiere varsles i 
rimelig tid, arbeidet utføres fagmessig forsvarlig og med så små ulemper som mulig for de 
berørte seksjonseiere. 



28  Sameiet Blindernveien 2 og 4

Unnlater sameieren seksjonseieren å foreta det vedlikehold som er nødvendig for å 

bevare eiendommens verdi eller å avverge skader eller ulemper, kan sameierne 
seksjonseierne ved styret sørge for vedlikeholdet for vedkommendes regning. Det 

samme gjelder retting av forandringer som styret ikke kan godkjenne. 

§ 4 Ettersyn 

Den styret gir fullmakt, skal ha adgang til de enkelte bruksenheter for å foreta ettersyn, 
installasjoner og reparasjoner, når dette er nødvendig av hensyn til sameiet eller noen av 
de øvrige sameiere seksjonseiere, og at det tas rimelig hensyn til vedkommende sameier 
seksjonseier. 

§ 5 Fellesutgifterkostnader 

Eiendommens inntekter og utgifter som ikke knytter seg til den enkelte bruksenhet, 
fordeles mellom sameierne seksjonseierne etter sameierbrøken. Endring av denne 
bestemmelse krever tilslutning fra sameierårsmøtet. 

Utgifter direkte knyttet til den enkelte seksjon betales av den enkelte seksjonseier, med 
unntak for utgifter til sentralvarme og varmtvann som oppkreves og innbetales til sameiet 
for særskilt avregning. 

Sameiets inntekter brukes til dekning av fellesutgifterkostnader i samsvar med vedtatt 
budsjett. Med fellesutgifterkostnader menes samtlige utgifter vedrørende driften, herunder 

skatter og offentlige avgifter, forsikringer, vedlikeholdsutgifter, administrasjonsutgifter og 
lignende og påkostninger på de deler av eiendommen som tjener til felles bruk. 

Til dekning av omkostninger som ovenfor nevnt betales et månedlig à konto beløp 
forskuddsvis, den første i hver måned. Styret har fullmakt til, med en måneds varsel, å 
regulere det månedlige à konto beløpet pr. 1. januar eller 1. juli. Ved forsinkelse betales 
vanlig forsinkelsesrente etter Lov om forsinkelsesrente regnet fra forfall. 

Etter vedtak med 2/3 flertall i sameierårsmøtet kan det kreves at sameierne 
seksjonseierne innbetaler ekstraordinære beløp etter samme fordelingsnøkkel til dekning 

av større vedlikeholds- og fornyelsesarbeider. 

§ 6 Ansvar for felles forpliktelser 

For sameiets felles forpliktelser er den enkelte sameier seksjonseier ansvarlig i forhold til 

sameierbrøken. Sameiets kreditorer må først gjøre sine krav gjeldende mot fellesskapet. 
Dersom kreditorene innen fjorten dager fra påkrav ikke oppnår dekning av sameiets 
fellesmidler, eller det er åpenbart at dette ikke kan betales, kan de kreve sameierne 
seksjonseierne direkte. 

En seksjonseier er ansvarlig for tidligere seksjonseiers forpliktelser overfor sameiet. 

§ 7 Mislighold 

Hvis en sameier seksjonseier til tross for skriftlig advarsel vesentlig misligholder sine 

forpliktelser, kan styret pålegge vedkommende å selge seksjonen. For den skriftlige 
advarsel, pålegget om salg og gjennomføringen av salget, gjelder reglene i 
eierseksjonsloven av 1997 §26 2017 § 38. 

Medfører sameiernes seksjonseieres oppførsel fare for ødeleggelse eller vesentlig 
forringelse av eiendommen, eller er sameiernes seksjonseiernes oppførsel til alvorlig 
plage eller sjenanse for eiendommens øvrige brukere, kan sameiets styre kreve 
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fravikelse av seksjonen etter reglene i tvangsfullbyrdelsesloven kap. 13, jfr. 
Eierseksjonsloven av 1997 § 27 2017, § 39. Styret kan også kreve fravikelse i forhold til 
bruker som ikke er sameier seksjonseier.  

§ 8 Sameiets panterett 

De andre sameierne seksjonseiere har panterett i den enkelte seksjon for ubetalte 

fellesutgifter med beløp som for hver bruksenhet svarer til folketrygdens grunnbeløp 
(12G) på det tidspunkt da tvangsdekning besluttes gjennomført. Denne panteretten kan 
gjøres gjeldende av styret og den enkelte sameier seksjonseier som har dekket mer enn 
sin andel av fellesutgifterkostnader.  

Sameiet har ikke plikt til å vike prioritet med denne panterett til fordel for 
panteobligasjoner eller sikkerhetsstillelser sameieren seksjonseieren ønsker å tinglyse på 

seksjonen. 

Sameiet har også panterett i den enkelte seksjon med kr. 50.000,- til sikkerhet for 
seksjonseiernes økonomiske forpliktelser ovenfor sameiet. 

Panteretten har pant med første prioritet i den enkelte seksjon.  

§ 9 Sameier Årsmøte 

Den øverste myndighet i sameiet utøvers av sameierårsmøte. Alle sameiere 
seksjonseiere har rett til å delta i sameierårsmøte med forslags-, tale- og stemmerett. 
Sameiers Seksjonseiers ektefelle, samboer eller et annet medlem av sameiers 
seksjonseiers husstand har rett til å være tilstede og til å uttale seg. 

Styremedlemmene og forretningsfører har rett til å være tilstede og til å uttale seg. 

En sameier seksjonseier kan møte ved fullmektig. Fullmektigen skal legge frem skriftlig 
og datert fullmakt. Fullmakten gjelder førstkommende sameierårsmøte, med mindre det 

fremgår at annet er ment. Fullmakten kan når som helst tilbakekalles. 

Styret og forretningsfører har plikt til å være tilstede på sameierårsmøte med mindre det 

er åpenbart unødvendig eller det foreligger gyldig forfall. 

Forslag som en sameier seksjonseier ønsker behandlet på sameierårsmøte skal sendes 

inn skriftlig til styret senest 21 dager før møtet. For at forslag som krever 2/3 flertall av de 
avgitte stemmer skal kunne behandles på møtet, må hovedinnholdet i forslaget være 
beskrevet i møteinnkallingen. 

Styret skal på forhånd varsle sameierne seksjonseierne om dato for sameierårsmøte og 

om siste frist for innlevering av saker som ønskes behandlet på dette. 

§ 10 Innkalling til sameierårsmøte 

Ordinært sameierårsmøte (årsmøte) holdes hvert år innen utgangen av april juni måned. 

Styret innkaller skriftlig til årsmøte med minst 14 og høyst 20 dagers varsel. Innkallingen 
skal angi tid og sted for møtet, samt dagsorden, herunder forslag som skal behandles på 
møtet. Med innkallingen skal også følge styrets årsrapport med revidert regnskap. 

Hovedinnholdet i eventuelle forslag må være beskrevet i innkallingen til sameierårsmøte. 
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§ 11 Ekstraordinære sameierårsmøter 

Ekstraordinært sameierårsmøte holdes når styret finner det nødvendig, eller når minst 
1/10 av sameierne seksjonseierne skriftlig krever det og samtidig oppgir hvilke saker de 
ønsker behandlet. Styret innkaller skriftlig til ekstraordinære sameierårsmøte med minst 8 

og høyst 20 dagers varsel. Innkallingen skal angi tid og sted for møtet og de saker som vil 
bli behandlet. 

Hovedinnholdet i forslaget skal være beskrevet i innkallingen. 

§12 Om sameierårsmøte  

Det ordinære sameierårsmøte skal behandle: 

1. Styrets årsrapport og regnskap. 

2. Spørsmål om godkjenning av regnskap og ansvarsfrihet for styret. 

3. Anvendelse av overskudd eller dekning av tap. 

4. Større vedlikeholds- og fornyelsestiltak eller påkostninger av eiendommen, enten 
disse dekkes innen budsjettet eller krever ekstraordinære innbetalinger. 

5. Budsjett for ett driftsår. 

6. Andre saker som er nevnt i innkallingen. 

Valg av leder, styremedlemmer og varamedlemmer. 

Det ekstraordinære sameierårsmøte skal behandle saker som er nevnt i innkallingen. 

§13 Ledelse og protokollering av sameierårsmøte  

SameierÅrsmøtet ledes av styrets leder eller av en møteleder valgt blant de 
tilstedeværende sameiere. SameierÅrsmøte velger referent/protokollfører og to 

medlemmer til å medundertegne referat/protokoll. 

§14 SameierÅrsmøtets kompetanse 

I et sameie har sameierne seksjonseierne stemmerett med 1 stemme for hver seksjon de 

eier. Blanke stemmer anses som ikke avgitt. Står stemmene likt, avgjøres saken ved 

loddtrekning. 

SameierÅrsmøtet er beslutningsdyktig når minst 1/3 – en tredjedel – av seksjonseierne er 
representert ved fremmøte eller fullmakt. Ved gjentatt innkalling til sameierårsmøte med 

samme saksliste gjelder ikke denne begrensning. 

Alle beslutninger treffes med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Det kreves minst 
2/3 flertall av de avgitte stemmer for vedtak om: 

• Ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten som 
etter forholdene i sameiet går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold 

• Omgjøring av fellesarealer til nye bruksenheter eller utvidelse av eksisterende 
bruksenheter 

• Salg, kjøp, bortleie eller leie av fast eiendom, herunder seksjon i sameiet som 
tilhører eller skal tilhøre sameierne seksjonseierne i fellesskap 

• Andre rettslige disposisjoner over fast eiendom som går ut over vanlig forvaltning 
• Samtykke til endring av formål av en eller flere bruksenheter fra boligformål til 

annet formål eller omvendt 
• Samtykke til reseksjonering som angitt i eierseksjonsloven av 1997 § 12 2017 § 20

2. ledd 2. pkt. 
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• Tiltak som har sammenheng med sameiernes seksjonseiernes  bo- eller 
bruksinteresser og som går ut over vanlig forvaltning eller vedlikehold når tiltaket 
fører med seg økonomisk ansvar eller utlegg for sameiernes seksjonseiernes på 
mer enn 5 % av de årlige fellesutgiftenekostnadene.

• Endring av vedtektene med mindre annet er særskilt fastsatt. 

Vedtak om salg eller bortfeste av hele eller vesentlige deler av eiendommen, samt vedtak 
som innebærer vesentlige endringer av sameiets karakter, krever tilslutning fra samtlige 
sameiere seksjonseiere. 

Årsmøtet fastsetter husordensregler for sameiet med alminnelig flertall. 

Bytte av forretningsfører krever beslutning av sameierårsmøte. Beslutningen treffes med 

alminnelig flertall. 

§ 15 Inhabilitet 

Ingen kan som sameier seksjonseier eller fullmektig delta i noen avstemming på 
sameierårsmøte om rettshandel overfor seg selv eller om eget ansvar. Heller ikke kan 

noen delta i avstemming om rettshandel overfor tredjemann eller om tredjemanns ansvar, 
dersom vedkommende har en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i 
saken. 

§ 16 Sameiestyret 

Styret velges av sameierårsmøte. Styret består av 1 leder, 4 medlemmer og 1-2 

varamedlemmer. Styrets leder velges særskilt.  Funksjonstiden for styreleder og 
styremedlemmer er 2 år og for varamedlem 1 år. Gjenvalg kan finne sted.  
Årsmøtet kan fravike valgperioden på 2 år for styreleder og styremedlemmene når dette 
er hensiktsmessig.  Styret består av 1 leder, 4 medlemmer og 1-2 varamedlemmer. 
Styrets leder skal velges særskilt. Funksjonstiden for styreleder, styremedlemmer og 
varamedlem er på 2 år. Gjenvalg kan finne sted.  

Årsmøtet kan fravike valgperioden på 2 år for styreleder og styremedlemmene når dette 
er hensiktsmessig.  

§ 17 Innkallelse til styremøte 

Det innkalles til styremøte av styrelederen etter behov eller når minst to styremedlemmer 
forlanger det. Innkallingen skal angi tid og sted for møtet og de saker som vil bli 
behandlet. 

§ 18 Styrets kompetanse m.v. 

Styret skal sørge for vedlikehold og drift av sameiets eiendom og/eller sørge for 
forvaltning av sameiernes seksjonseiernes fellesanliggender i samsvar med lov, 
vedtekter, husordensregler og vedtak av sameierårsmøte. 

Styremøtet ledes av styrelederen, ved dennes forfall av nestlederen, ved begges forfall 
av en valgt møteleder. 

Styret skal føre protokoll over sine forhandlinger. Denne skal underskrives av de 
fremmøtte styremedlemmer. 

Styret representerer sameierne seksjonseierne og forplikter dem med sin underskrift av 

styrelederen og ett av de øvrige styremedlemmer i saken som gjelder sameiernes felles 
rettigheter og plikter, herunder gjennomføring av vedtak truffet av sameierårsmøtet eller 
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styret og rettigheter og plikter som angår fellesareal og fast eiendom for øvrig. I saker 
som gjelder vanlig forvaltning og vedlikehold, kan forretningsfører representere 
sameierne seksjonseierne på samme måte som styret. Avgjørelser som kan tas av et 
vanlig flertall i sameierårsmøtet, kan også tas av styret om ikke annet følger av lov, 
vedtekter eller sameierårsmøtets vedtak i det enkelte tilfelle. Styret har plikt til å treffe alle 

bestemmelser som ikke loven eller vedtektene har lagt til andre organer. 

Styret ansetter, sier opp og avsetter funksjonærer, gir instruks for dem, fastsetter lønn og 
fører tilsyn med at de oppfyller sine forpliktelser. 

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er tilstede. 

Vedtak treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet gjør møtelederens stemme 
utslaget. I fellesanliggender representerer styret sameierne seksjonseierne og forplikter 

dem med underskrift av styrets leder og et medlem i felleskap. 

Styremedlem eller forretningsfører må ikke delta i behandling eller avgjørelse av noe 
spørsmål som vedkommende har en fremtredende personlig eller økonomisk 
særinteresse i. 

Styret skal sørge for en ordentlig og tilstrekkelig regnskapsførsel. Regnskapet skal 
revideres av revisor, valgt på sameierårsmøtet. Revisor skal være registrert eller 

statsautorisert. 

§ 19 Erstatningsansvar 

Ved skade som skyldes forsett eller uaktsomhet fra seksjonseier, seksjonseiers husstand 
eller den han har overlatt sin seksjon og som dekkes av sameiets forsikring, kan sameiet 
kreve egenandel og andre direkte utlegg som følge av skaden dekket av seksjonseier. 

§ 20 Eierseksjonsloven 

Forøvrig kommer lov av 20. mars 1997 nr. 31 eierseksjonsloven,  29.05.2017 nr.91 med 
senere endringer til anvendelse. 

Styrets forslag til vedtak:  
Årsmøtet i Sameiet Blindernveien 2 og 4 vedtar reviderte vedtek 



År Type Kategori Tekst Pris Pris basert på

Vedlikeholds- og oppgraderingsplan 2018
2018 Ekstra Uteareal Etablere nye parkeringsplasser utenfor B2 og B4, innhente tilbud på asfaltering400 000 Overslag styret basert på tidligere tilbud

2018 Ekstra Ventilasjon Rense ventilasjonsanlegget, vedlikehold av vifter 70 000 Tilbud

2018 Ekstra Fellesareal Nytt ringeklokkeanlegg 250 000 Tilbud

2018 Hvert år Brannsikring Kontroll brannslokkingsapparat i fellesareal, årlig gjennomgang i leiligheter, service sentralt brannvarslingsanlegg40 000 Serviceavtale

2018 Hvert år Heis Serviceavtale, Euroheis 24 000 Serviceavtale

2018 Hvert år Kloakk Serviceavtale, inspeksjon/rense kloakkummene i B2 8 500 Serviceavtale

Foreløpig plan 2019-2030 med årlige serviceavtalar (tall basert på 2016) 
2019 Ekstra Uteareal Asfaltering, uteareal 800 000 Overslag styret, innhente til og vurdere igangsatt samtidig med parkeringsplasser

2019 Ekstra Uteareal Skur til papirbeholdere/sykkelbod, uteareal 150 000 Overslag styret

2019 Hvert år Brannsikring Serviceavtale, norsk brannvern 40 000 Serviceavtale

2019 Hvert år Kloakk Serviceavtale, inspeksjon/rense kloakkummene i B2 8 500 serviceavtale

2019 Hvert år Heis Serviceavtale Euroheis 24 000 Serviceavtale

2019 Ekstra Fellesareal Oppstart, gradvis oppgradering av oppganger/fellesareal 200 000 Overslag styret

2020 Hvert år Brannsikring Serviceavtale, Norsk brannvern 40 000 Serviceavtale

2020 Hvert år Kloakk Serviceavtale, inspeksjon/rense kloakkummene i B2 8 500 Serviceavtale

2020 Hvert år Heis Serviceavtale Euroheis 22 500 Serviceavtale

2020 Ekstra Fellesareal Gradvis oppgradering av oppganger/fellesareal 200 000 Overslag styret

2021 Hvert 5. år Brannsikring Serviceavtale, Norsk brannvern 40 000 Serviceavtale

2021 Hvert år Kloakk Rense kloakkummene i B2 15 000 Overslag styret

2021 Hvert 10. år VVS Skite kloakkpumpene, bare B2 60 000 Overslag styret

2021 Hvert år Heis Serviceavtale Euroheis 22 500 Serviceavtale

2021 Ekstra Fellesareal Gradvis oppgradering av oppganger/fellesareal 200 000 Overslag styret

2022 Hvert 10. år Brannsikring Skifte nødlysbatterier 2 000 Overslag styret

2022 Hvert år Brannsikring Serviceavtale, Norsk brannvern 40 000 serviceavtale

2022 Hvert år Brannsikring Serviceavtale, Norsk brannvern 40 000 serviceavtale

2022 Hvert år Kloakk Serviceavtale, inspeksjon/rense kloakkummene i B2 8 500 serviceavtale

2023 Hvert år Brannsikring Serviceavtale, Norsk brannvern 40 000 serviceavtale

2023 Hvert år Kloakk Serviceavtale, inspeksjon/rense kloakkummene i B2 8 500 serviceavtale

2024 Hvert 5. år Brannsikring Serviceavtale, Norsk brannvern 40 000 serviceavtale

2024 Hvert 7. år Ventilasjon Rense ventilasjonsanlegget, vedlikehold av vifter 80 000 Pris fra Powerclean

2024 Hvert år Brannsikring Serviceavtale, Norsk brannvern 40 000 serviceavtale

2024 Hvert år Kloakk Serviceavtale, inspeksjon/rense kloakkummene i B2 8 500 serviceavtale

2025 Hvert år Brannsikring Serviceavtale, Norsk brannvern 40 000 serviceavtale

2025 Hvert 10. år Bygg Skifte dekke på tak 100 000 Overslag styret

2025 Hvert år Kloakk Serviceavtale, inspeksjon/rense kloakkummene i B2 8 500 serviceavtale

2026 Hvert 10. år VVS Skifte kloakkpumpene, bare B2 60 000 Overslag styret

2026 Hvert år Brannsikring Serviceavtale, Norsk brannvern 40 000 serviceavtale

2026 Hvert år Kloakk Serviceavtale, inspeksjon/rense kloakkummene i B2 15 000 Overslag styret

2027 Hvert 15. år Bygg Vedlikehold av fasadene: Maling og utskifting av dårlig betong 800 000 Overslag styret

2027 Hvert 5. år Ventilasjon Rense ventilasjonsanlegget, vedlikehold av vifter 80 000 Pris fra Powerclean

2027 Hvert år Brannsikring Serviceavtale, Norsk brannvern 40 000 serviceavtale

2027 Hvert år Kloakk Serviceavtale, inspeksjon/rense kloakkummene i B2 15 000 serviceavtale

2028 Hvert år Brannsikring Serviceavtale, Norsk brannvern 40 000 serviceavtale

2028 Hvert år Kloakk Serviceavtale, inspeksjon/rense kloakkummene i B2 15 000 serviceavtale

2029 Hvert 5. år Brannsikring Serviceavtale, Norsk brannvern 40 000 serviceavtale

2029 Hvert år Brannsikring Serviceavtale, Norsk brannvern 40 000 serviceavtale

2030 Ekstra VVS Rørfornying (legge strømper på innsiden av alle større rør) 2 000 000 Overslag styret
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9. Valg til styre, vaskerikomité, hagekomité og valgkomité 

Valgkomiteen har bestått av 
- Anne Sælebakke, B2  

- Kristin Edibe , B4 

- Erik Bolstad, B2 

Valgkomitéens innstilling: 
- Anine Terland, B4, styreleder (gjenvalg), velges for 1 år  

- Ann Elin Braset, B2, styremedlem (gjenvalg), velges for 1 år  

- Nina Bakken, B4, styremedlem (gjenvalg), velges for 2 år 

- Gunvor Aase, B2, styremedlem (gjenvalg), velges for 2 år  

- Simen Roaas, B4, styremedlem (ny), velges for 2 år  

- Hanne Skallerud, B2, varamedlem (ny), velges for 2 år  

- Trond Mathiesen B4, varamedlem (ny), velges for 1 år 

Hagekomite 
- Agnes Heen, B4 (gjenvalg) 

- Thomas Velle, B4 (ny) 

- Therese Wang, B4 (ny) 

- Fengshu Liu, B2 (ny) 

Vaskerikomite 
- Hanne Bjørnstad, B2 (gjenvalg) 

- Einar Nygård, B2 (gjenvalg) 

- Nina Bakken, B4 (gjenvalg) 

Styret har ansvar for å foreslå valgkomite og foreslår følgende:  
Anne Sælebakke, B2 (gjenvalg) 
Erik Bolstad, B2 (gjenvalg) 
Kristin Edibe, B4 (gjenvalg) 


