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Huseby Senior Residens Borettslag 
 
Referat fra borettslagets styremøte nr 4 den 14. januar 2014 

 
Til stede:  Einar P. Vågen  

                 Eva Michelsen  

                 Kirsti Mork     

                 Harald Pedersen  

                 Roald Skram 

I saker som angår Eiendomsgruppen deltok også Erik Martinsen i møtet. 

 
Til behandling forelå følgende saksliste: 

 

1. Referat fra styremøtet 10. desember 2013 

2. NRBR – Ansvar og roller for styrets kontaktpersoner 

3. Serviceavtale for ventilasjonsanlegg i garasje 

4. Service av filtre i leilighetene - forespørsel rettet til BORI 

5. Registrering av feil og mangler - erfaringer fra undersøkelsen 

6. Brannvarsling - mulige forbedringspunkter 

7. Komfyrvakt i leilighet 20 

8. Dørhåndtakenes funksjonalitet 

9. Tilpasninger i leilighet 27 

10. Eventuelt 

 

Punkt 1:   Referat fra styremøtet 10. desember 2013 

 

Til punkt 6 i referatet kunne Harald opplyse at det som følge av de siste dagenes lave 

temperaturer, hadde dannet seg is på innsiden av alle glassflatene i rommet foran 

heisen i andre etasje i Marta Korsets vei 2.  Til sammenligning var det ingen is å se på 

tilsvarende glassflater i første og tredje etasje.  Martinsen ville se nærmere på saken i 

løpet av dagen. 

 

Punkt 2:  NRBR – Ansvar og roller for styrets kontaktpersoner 

 

Etter Haralds eget forslag ble det i styremøtet den 10. desember besluttet at han skulle 

ta kontakt med NRBR med sikte på å få definert ansvar og roller for borettslagets 

kontaktpersoner mot brannvesenet.  Etter en nærmere gjennomgang av avtalen med 

NRBR var imidlertid Harald kommet til at denne avtalen var klar nok i forholdet til 

brannvesenet.  

Når det gjelder "kontaktpersonene ved utløst alarm" er ansvar og roller beskrevet i 

punktet "Rutiner ved utløst alarm".  Her heter det at "Dersom det skulle være 

nødvendig med sikring av bygning i forbindelse med brann, vil oppgitt kontaktperson 

kontaktes".  Styret går ut fra at brannvesenet vil avklare hva som konkret ligger i 

"sikring av bygning" i hvert enkelt tilfelle der slik kontakt blir tatt. Utover dette er det 

ingen ting i avtalen som berører "kontaktpersonene ved utløst alarm". 

Når det gjelder ansvar og rolle for "kontaktperson/ansvarshavende/brannvern-
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ansvarlig" dreier det seg hovedsakelig om spørsmål av teknisk art relatert til 

brannvarslingsanlegget. Dette er forhold som Harald vil søke avklart med Sørlie hos 

Carlsen & sønn. Se nærmere om dette under punkt 6.   

 

Punkt 3:  Serviceavtale for ventilasjonsanlegg i garasje 

 

Med en årlig kostnadsramme på kr 4.790,- ekskl. moms, har Einar signert og 

oversendt avtale om ventilasjon i garasjen til VenTek. Avtalen er foreløpig ikke 

kommet i retur med VenTeks underskrift.    

 

Punkt 4:  Service av filtre i leilighetene - forespørsel rettet til BORI 

 

Einar har forespurt BORI når det gjelder årlig rengjøring eller bytte av filtre på 

aggregatene for leilighetenes ventilasjonsanlegg som er plassert inne i kjøkkenhetta i 

de aller fleste leilighetene. I de aller største leilighetene er aggregatet plassert i boden.  

Einar avventer tilbud med pris fra Bori.   

 

Punkt 5:  Registrering av feil og mangler - erfaringer fra undersøkelsen 

 

Etter som Kegesa (firmaet i Litauen som har bygget husene for Eiendomsgruppen) 

ikke har vært til stede på Husebyjordet siden styret hadde sitt forrige møte, og fordi 

ingen feil har vært ansett som tidskritiske, er det for tidlig å oppsummere erfaringene 

fra undersøkelsen.  Kegesa vil imidlertid være tilbake på byggeplassen i løpet av få 

dager, hvoretter dette arbeidet kan komme i gang.  

 

Særlig Kirsti (trolig fordi hun er nevnt foran Roald i tidligere gitt skriftlig informasjon 

til beboerne) får alt for mange henvendelser og klager fra beboere som har ulike 

problemer i leilighetene sine.  Det er derfor nødvendig å presisere både hva som kan 

påklages, og til hvem henvendelsene og klagene skal rettes. 

 

Hovedreglene er disse: 

 Reklamasjoner, det vil si mangler ved den enkelte beboers leilighet eller utstyr 

som fulgte med leiligheten, skal rettes til Erik Martinsen. 

 Reklamasjoner på fellesområder, det vil si mangler som påvirker flere beboere, 

skal rettes til Kirsti eller Roald for å unngå at Erik Martinsen får det som trolig er 

den samme klagen, fra flere beboere. 

 For klager som berører vaktmestertjenestene som BORI utfører, er hovedregelen 

den samme som nevnt ovenfor.  Det vil si at klager som angår enkeltbeboer skal 

rettes direkte til BORI, mens klager som angår flere beboere rettes til Roald eller 

Kirsti 

 

Styret forventer at beboerne er selvhjulpne når det gjelder den normale bruken av 

leilighetene, som for eksempel å kunne "lufte" radiatorene, normalstille sikringene 

etter sikringsbrudd, eller tilbakestille komfyrvakten når denne har virket etter sin 

hensikt og kuttet strømmen til platetoppen ved overoppheting.  Lufting av radiatorene 

forutsetter at det er tilgjengelig nøkkel/verktøy for dette.  Martinsen undersøker 

mulighetene for å utstyre leilighetene med slik nøkkel.  

 

Alternativet er at beboere som ikke kan gjøre dette selv, bør søke hjelp hos 
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eksempelvis elektriker, familie, venner eller naboer.  Dette kan ikke Kirsti og Roald 

påta seg å gjøre som del av den rollen de har som kontaktpersoner. 

 

Punkt 6:  Brannvarsling - mulige forbedringspunkter 

 

Både for å få drillet beboernes adferd når brannalarmen går, og for å få verifisert 

brannalarmens tekniske parametre som for eksempel fire minutters fristen fra 

røkvarsler i leilighet starter til full brannalarm blir utløst, var det enighet om at Harald 

skulle kontakte Sørlie hos Carlsen & sønn med sikte på å få gjennomført en 

brannvernøvelse.  I samme forbindelse ville Harald be Sørlie om å gi opplæring i noen 

gjøremål som han kan bli bedt om å utføre på anlegget som følge av kontrakten 

borettslaget har inngått med NRBR. 

 

Punkt 7:  Komfyrvakt i leilighet 20 

 

Med stor velvilje fra alle parter, er denne saken løst til alles tilfredshet. 

 

Punkt 8:  Dørhåndtakenes funksjonalitet 

 

Det har vist seg at en liten setskrue på dørhåndtakene på leilighetenes innerdører har 

en tendens til å løsne.  Dette kan medføre at dører ikke lar seg åpne, med 

innestengning som resultat.  Styret har derfor bestemt at alle borettslagets dører av 

den aktuelle typen, skal kontrolleres.  Denne kontrollen vil bli utført så snart folkene 

fra Kegesa er tilbake på Husebyjordet.  Det skal dreie seg om dager, ikke uker.  

 

 

Punkt 9:  Tilpasninger i leilighet 27 

 

Et forslag til løsning som er utformet i samforståelse mellom byggekomiteen i DES 

og styret i HSR Borettslag ble forelagt Per Bonesvoll i epost av 18. desember 2013. 

Til dette hadde Bonesvoll en del merknader og spørsmål som Einar har henvist til 

Eiendomsgruppen som rette vedkommende. 

 

Punkt 10:  Eventuelt 

 

Etter mottatte klager på at varmvannet ikke var varmt nok, kunne Erik opplyse at  

temperaturen nå er skrudd opp til 57 grader, noe som i følge flere styremedlemmer 

hadde medført en merkbar bedring. 

 

Erik som hadde med seg nøklene til branndørene på svalgangene, overleverte disse til  

Eva som er borettslagets nøkkelansvarlige. 

 

Harald Pedersen (sign) 

sekretær  
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Huseby Senior Residens Borettslag 

 
Referat fra borettslagets styremøte nr 5 den 11. februar 2014 

 

Til stede:  Einar P. Vågen  

                 Eva Michelsen  

                 Kirsti Mork     

                 Harald Pedersen  

                 Roald Skram 

 

Til behandling forelå følgende saksliste: 

 

1. Referat fra styremøtet 14. januar 2014 

2. Orientering til beboerne om hva som skal gjøres når brannalarmen går   

3. Tilbud på utskiftning av filtre i leilighetenes ventilasjonsaggregater 

4. Tilbud på omprogrammering av brannalarmen 

5. Årlig kontroll av brannalarmen: Hva må vi huske på? 

6. Avtalen med BORI: Hvordan fungerer selskapets tjenester 

7. Tilpasninger i leilighet 27 

8. Årsmøtet i borettslaget, tidspunkt, sted og saksliste 

9. Eventuelt 

 

Punkt 1:  Referat fra styremøtet 14. januar 2013 

 

Til punkt 1 angående isdannelse på innsiden av glassflatene i rommet foran heisen i 

andre etasje i Marta Korsets vei 2, har ikke styret fått noen tilbakemelding fra 

Martinsen etter at han skulle se nærmere på saken. I ettertid har styret registrert at 

situasjonen er den samme i Marta Korsets vei 4, det vil si at det også her dannes is på 

glassflatene i andre etasje, men ikke i første og tredje etasje.  Ved mildvær forvandles 

isen til dogg. 

 

I punkt 5, fjerde avsnitt står det at:  Lufting av radiatorene forutsetter at det er 

tilgjengelig nøkkel/verktøy for dette.  Martinsen undersøker mulighetene for å utstyre 

leilighetene med slik nøkkel. Ventilen i radiatoren kan også åpnes og lukkes med en 

vanlig skrutrekker, men spesialnøkkel er trolig å foretrekke.   

 

Til punkt 8:  Mye tyder på at ikke alle andelseiere har fått kontrollert sine dørhåndtak. 

Kirsti skal ha informert Martinsen om dette, men har så langt ikke fått noe svar på 

hvordan saken står. 

 

Punkt 2:  Orientering til beboerne om hva som skal gjøres når brannalarmen går  

 

Den 3. januar 2014 distribuerte styret informasjonsskrivet Hva gjør jeg når det går 

brannalarm i min leilighet?  For å øke oppmerksomheten var informasjonen gitt på èn 

side med blå tekst og rød overskrift.  Vi skal være forsiktige med å trekke forhastede 

slutninger, men, bank i bordet, etter den tid har det ikke vært flere falske alarmer. 
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Punkt 3:  Tilbud på utskiftning av filtre i leilighetenes ventilasjonsaggregater 

 

Med forbehold om årsmøtets godkjenning vil styret inngå kollektiv servicekontrakt 

med VenTek om filterbytte/vedlikehold av leilighetenes ventilasjonsanlegg.  

Årsmøtets godkjenning er nødvendig fordi ansvaret, uten slik godkjenning, vil tilligge 

den enkelte andelseier.   

Av avtalen fremgår det at VenTek for hvert aggregat/system, skal utfylle og 

oversende kontrollskjema etter hvert besøk. Einar vil undersøke hva kontrollskjemaet 

inneholder og forsikre seg om at det dekker det rutinemessige vedlikeholdet 

produsenten av anlegget har foreskrevet. 

Fra før av har Borettslaget avtale med VenTek om vedlikehold av 

ventilasjonsanlegget i garasjen, og dermed fått en rabattert og konkurransedyktig pris. 

 

Punkt 4:  Tilbud på omprogrammering av brannalarmen 

 

Styret har inngått avtale med M. Carlsen & Sønn om å skille brannalarmene for 

henholdsvis Marta Korsets vei 2 og 4.  Dette krever en omprogrammering av det 

eksisterende felles anlegget for brannalarmering.  Omprogrammeringen vil ventelig 

finne sted i løpet av en 14 dagers tid.  Da denne omprogrammeringen gir oss mulighet 

til å få utført den tekniske testen og den opplæringen som lå til grunn for vårt ønske  

om en brannvernøvelse, er det ikke lenger aktuelt å avholde brannvernøvelsen. 

 

Punkt 5:  Årlig kontroll av brannalarmen: Hva må vi huske på? 

 

Borettslaget må selv bestille og avtale tidspunkt for den årlige kontrollen, og 

sørge for at anlegget et tilgjengelig for service.  

 

Punkt 6:  Avtalen med BORI: Hvordan fungerer selskapets tjenester 

 

Erfaringene med BORI er entydig gode.  I følge kontaktpersoner og andre beboere, er 

BORI kjennetegnet ved stor imøtekommenhet og hyggelige medarbeidere. 

 

Særlig ved underkjølt regn kan det bli is og glatt på svalgangene.  Eva vil undersøke 

hva som er gjort for å løse problemet i et annet borettslag med samme type svalgang.  

I mellomtiden vil styret i informasjon til beboerne, gjøre det klart at strøing på 

svalgangene ikke må forekomme, verken med strøsand, salt eller andre midler.  Er det 

helt nødvendig, er det faktisk bedre at svalgangen blir utsatt for brodder på skoene. 

 

Punkt 7:  Tilpasninger i leilighet 27 

 

Styret følger den uavklarte dialogen mellom vedkommende andelseier og 

Eiendomsgruppen AS. 

 

Punkt 8:  Årsmøtet i borettslaget, tidspunkt, sted og saksliste 

 

Tidspunktet for årsmøtet 2014 er fastsatt til onsdag den 21. mai kl 18.30. 

Forpakterboligen på Huseby Gård er foreløpig booket som møtested, men andre 

muligheter blir vurdert. 
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Styret tar sikte på å få sendt ut innkallingen til årsmøtet den 5. mai. 

Forhåndsvarsel om årsmøtet sendes ut så snart det er praktisk mulig. Her varsles også 

fristen for innsending av forslag som ønskes behandlet på årsmøtet.  Denne fristen er 

satt til andre mai. 

Sakslista er ellers gitt i borettslagets vedtekter.  Harald skriver årsmeldingen mens 

Martin Staurem tar seg av regnskap og budsjett. 

 

På forespørsel har Roald Nygård sagt seg villig til å ta vervet som leder av 

valgkomiteen.  På forespørsel har også Torill Gjessing sagt ja til å være med i 

Valgkomiteen.  

 

Punkt 9:  Eventuelt 

 

Harald vil gjøre Erik Martinsen oppmerksom på at det under det siste regnværet, igjen  

var ganske mye vann på det laveste punktet i kulverten mellom Marta Kortsets vei 4 

og garasjen.  Så snart det regner blir det også en vanndam på kulvertsiden av døren 

mellom kulverten og garasjen.  Det er også vedvarende mye vann på garasjeplass nr 5.  

Det kan skyldes vann som dras inn som snø under bilen, men mye tyder på at det også 

kommer inn vann i skjøten mellom veggen og gulvet.  

 

Neste møte er berammet til forpakterboligen, tirsdag den 11.03.2014 kl 10.00 

 

Harald Pedersen (sign) 

sekretær   
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Huseby Senior Residens Borettslag 

 
Referat fra borettslagets styremøte nr 6 den 11. mars 2014 

 

Til stede:  Einar P. Vågen  

                 Eva Michelsen  

                 Kirsti Mork     

                 Harald Pedersen  

                 Roald Skram 

 

Erik Martinsen fra Eiendomsgruppen AS var til stede under behandlingen av punkt 1 

og 2 på dagsordenen.  

John Bakke fra Eiendomsfornying AS, deltok i møtet under punkt 3. 

 

Til behandling forelå følgende saksliste: 

 

1. Referat fra styremøtet 11. februar 2014 

2. Oppfølgingssaker:  

-   Årsaken til isdannelse på glassflatene i heissjaktene.  

-   Tilgang til spesialnøkler for lufting av radiatorene.  

-   Er kontrollen av alle dørhåndtak i leilighetene gjennomført? 

3.  Servicekontrakt leilighetenes ventilasjonsanlegg 

4.  Årsmøtet 21. mai 2014 

5.  Eventuelt 

 

Punkt 1:  Referat fra styremøtet 11. februar 2013 

 

Ti punkt 9 Eventuelt i referatet for forrige styremøte kunne Erik Martinsen opplyse at 

man ville forsøke å få lagt en dreneringsledning mellom dreneringen i MK2-4 og 

dreneringen for den delen av byggetrinn 2 som vender mot Marta Korsets vei.  

Dreneringen i byggetrinn 2 ligger 10 cm lavere enn i MK2-4.  Dersom man på denne 

måten ikke lykkes med å få drenert bort vannet fra MK2-4, må det injiseres 

tetningsmiddel fra innsiden i kjelleretasjen i MK2-4.  Å grave opp fra gatenivå langs 

grunnmuren i MK2-4 byr på meget store problemer. 

 

Med denne orienteringen ble møtereferatet godkjent.  

 

Punkt 2:  Oppfølgingssaker:  

                 -   Årsaken til isdannelse på glassflatene i heissjaktene.  

                 -   Tilgang til spesialnøkler for lufting av radiatorene.  

                 -   Er kontrollen av alle dørhåndtak i leilighetene gjennomført? 

 

Årsaken til isdannelse på glassflatene i heissjaktene.  

Når det gjelder isdannelsen på innsiden av glassflatene i rommene foran heisen i andre 

etasje i MK2 og MK4 reiste Martinsen spørsmålet om dette egentlig var noe problem.  

Harald som ser dette rommet daglig, repliserte at uansett årsaken til problemet så er 

det et uakseptabelt kosmetisk problem å ha klare glassvegger og dør som på innsiden 
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er dekket med is fra gulv til tak når det er minusgrader og med dogg i fuktig mildvær. 

Harald kunne også opplyse at det i MK2 er "lysåpning" mellom  dør og dørkarm i 

dette rommet som med trelags isolerglass forutsettes å være fullisolert.  Harald minnet 

også om at det under regnvær fremdeles drypper vann fra taket i dette rommet. 

 

Tilgang til spesialnøkler for lufting av radiatorene.  

Martinsen hadde med seg 5 nøkler for lufting av radiatorer.  Disse ble tildelt 

styremedlemmene.  I MK2 har Eva og Harald slik nøkkel.  Det samme har Kirsti og 

Roald i MK4.  Beboerne vil bli informert om dette. 

 

Er kontrollen av alle dørhåndtak i leilighetene gjennomført? 

I følge den informasjonen Martinsen hadde fått fra Kegesa skulle dørhåndtakene nå 

være kontrollert i alle leiligheter. Styret vil informere andelseierne om dette og be om 

at eventuelle avvik blir rapportert. 

 

Punkt 3:  Servicekontrakt leilighetenes ventilasjonsanlegg 

 

Med forbehold om årsmøtets godkjenning besluttet Styret i forrige styremøte å inngå 

serviceavtale med VentTek om  filterbytte/vedlikehold av leilighetenes 

ventilasjonsaggregater.  Fra før av har borettslaget tilsvarende avtale med samme 

firma om  vedlikehold av ventilasjonsanlegget i garasjen.  I mellomtiden har VentTek 

gått konkurs.  Firmaet blir imidlertid videreført under navnet Eiendomsfornying AS. 

Daglig leder i firmaet, John Bakke, gjorde rede for konkursen i det gamle selskapet og 

presenterte det nye.  

Med samme forbehold om årsmøtets godkjenning, samme vilkår og priser som i de 

tidligere avtalene, besluttet styret å akseptere Eiendomsfornyings tilbud om å 

videreføre avtalene i det nye selskapet. 

Styrelederen undertegnet avtalene. 

 

Punkt 4:  Årsmøte 

 

Einar har bestilt Farseggen på Skedsmosenteret som møtelokale for årsmøtet 2014 

som er berammet til onsdag den 21. mai kl 18.30.  Rommet er utstyrt med sitteplasser 

til 30 personer, men i tillegg er det plass til 15-20 stoler som er tilgjengelige fra 

nærliggende rom.  Det er kjøkken i tilknytning til møtelokalet. 

Kirsti sørger for kringle og kaffe/te for 50 personer. 

 

I tillegg til vedtektsbestemte poster på dagsordenen vil Styret foreslå at Borettslaget 

tar kollektivt ansvar for filterbytte og vedlikehold av leilighetenes 

ventilasjonsaggregater. Dette gjelder ikke fettfilteret som er plassert nederst i 

kjøkkenhettene.  Harald kommer med forslag til formulering av forslaget. 

 

 

punkt 5:  Eventuelt  

 

Lading av el-biler 

Eiendomsgruppen har fått en forespørsel om muligheten for lading av el-bil.  Styret 

ser dette slik at eventuell lading må skje på den parkeringsplassen andelseieren får 

tildelt, og slik at installasjonen og ladestrømmen kan faktureres på vedkommende 
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andelseier.  Eiendomsgruppen og M. Carlsen & Sønn vurderer mulige løsninger. 

 

 

Brannvarslingsanlegget 

Mandag den 24. februar foretok Honeywell/Eltek en vellykket oppsplitting på 

brannalarmene fra henholdsvis MK2 og MK4. Fra borettslaget var Harald og Roald 

med på testen av anlegget. 

Av flere grunner må styret revidere den tidligere gitte veiledningen Hva gjør jeg når 

det går brannalarm i min leilighet?  Dette vil sekretæren gjøre så snart det kommer 

svar fra NRBR/110-sentralen på borettslagets spørsmål om hvordan vi må eller kan 

forholde oss til brannalarmen som pr i dag har en forsinkelse på 2 minutter. 

 

Informasjon til beboerne 

Det var enighet om å orientere andelseierne om følgende saker i samlet og 

rutinemessig "Informasjon fra styret til beboerne (nr. 3-2013-14)":  

 

 Leilighetenes ventilasjonsanlegg - om avtalen og det gule lyset på 

betjeningspanelet. 

 Om dørhåndtakene som  nå skal være kontrollert og eventuelt sikret - 

Tilbakemelding hvis så ikke er tilfelle. 

 Om varmvannet som nå er skrudd opp til 57 grader, noe som i følge flere beboere 

har  medført en merkbar bedring. 

 Om hvor nøkler til lufting av radiatorer er tilgjengelige 

 Forhåndsvarsel om årsmøtet. Her varsles også fristen for innsending av forslag 

som ønskes behandlet på årsmøtet og informasjon om valgkomite. 

 Om mulige løsninger på problemet med innsig av vann i underetasjen langs Marta 

Korsets vei. 

 

Informasjon til beboerne på eget ark: 

Når vi får svar på borettslagets spørsmål til NRBR/110-sentralen angående 

tidsforsinkelsen på brannalarmen, skriver Harald en oppdatert versjon av 

veiledningen:  Hva gjør jeg når det går brannalarm i min leilighet?   

 

 

Neste møte avholdes tirsdag den 8. april kl 10.00, som vanlig i forpakterboligen på 

Huseby Gård. 

 

 

Harald Pedersen (sign) 

Sekretær 
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Huseby Senior Residens Borettslag 

 
Referat fra borettslagets styremøte nr 7 den 8. april 2014 

 

Til stede:  Einar P. Vågen  

                 Eva Michelsen  

                 Kirsti Mork     

                 Harald Pedersen  

                 Roald Skram 

 

Til behandling forelå følgende saksliste: 

 

1.  Referat fra styremøtet 11. mars 2014 

2.  Problemene med ytterdører og terrassedører i MK2 og MK4 

3.  Brannvarsling 

4.  Vedlikehold av leilighetenes ventilasjonsanlegg -  

 behov for vedtektsendring (4.2/4.3)?   

5.  Fullmakt til styret for å omfordele parkeringsplasser - 

 behov for vedtektsendring (5.3)? 

6.  Seniorsakens bofellesskapsprosjekt 

7.  Godkjennelse av ny andelseier 

8.  Ladekontakter for el-biler (jfr. sak 5) 

9.  Framdrift byggetrinn 2 

10.  Eventuelt 

 

 

Punkt 1:  Referat fra styremøtet 11. mars 2014 

 

Til punkt 2 Oppfølgingssaker kunne Kirsti opplyse at det fremdeles er to andelseiere 

som ikke har fått kontrollert sine håndtak på innerdørene. Forholdet er rapportert til 

Martinsen. 

 

Til punkt 5. Eventuelt, kunne sekretæren opplyse at beboerne var blitt informert slik 

styret hadde besluttet. 

 

Med disse opplysningene ble møtereferatet godkjent.  

 

 

Punkt 2: Problemene med ytterdører og terrassedører i MK2 og MK4. 

 

Harald kunne opplyse at Kalvik i leilighet nr 4 i MK2 fremdeles har "solslyng" i 

ytterdøra som i solskinn gjør det vanskelig å komme både ut og inn av leiligheten. 

"Den er som plombert"  for å bruke hans egne ord.  Kalviks dør er det ikke gjort noe 

med. 

 

Nygård i leilighet nr 15 i MK4 har ei terasse/skyvedør der problemet med sol er om 

mulig verre enn det er på ytterdørene i MK2. Dette har vært forsøkt utbedret, men 
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uten ønsket resultat. 

Pedersen i leilighet nr 5 i MK2 har fått sin ytterdør justert slik at den nå fungerer greit 

i solskinn, men justeringen er etter hans mening gjort på den måten at karmen er 

"utvidet" slik at det nå er plass til døra når den er deformert av solslyng.  Til gjengjeld 

er det som om døra "henger og slenger i karmen" når sola går ned og døra får tilbake 

sin opprinnelige form.  Justeringen er med andre ord ingen fagmessig utført utbedring. 

 

 

Punkt 3:  Brannvarsling 

 

Etter skriftlig og muntlig dialog med NRBR om tidsforsinkelse og rutiner for hvordan 

borettslaget skal agere når automatisk brannalarm blir utløst fra røkvarslere i boligene, 

har styret besluttet å fjerne tidsforsinkelsen slik at det vil gå alarm til 110-sentralen 

med en gang en røkvarsler blir utløst.  Begrunnelsen for  dette er at tidsforsinkelsen 

må være så lang hvis den skal gi beboerne reell mulighet til å tilbakestille alarmen, at 

tidsforsinkelsen i et virkelig branntilfelle kan få meget alvorlige konsekvenser.  

Styret v/sekretæren vil distribuere en ny versjon av "Hva gjør jeg når brannalarmen 

går" så snart tidsforsinkelsen på dagens anlegg er fjernet. 

 

 

Punkt 4:  Vedlikehold av leilighetenes ventilasjonsanlegg -  behov for 

vedtektsendring (4.2/4.3)?  

  

Harald presenterte utkast til styrets vedtak om å foreslå vedtektsendring som flytter 

vedlikeholdsansvaret for leilighetenes ventilasjonsaggregater fra den enkelte 

andelseier til borettslaget, uten at det medfører omfordeling av kostnadene for 

vedlikeholdet. 

Forslaget ble godkjent etter en klargjørende diskusjonsrunde slik at det kan forelegges 

generalforsamlingen med en enstemmig innstilling fra styret. 

 

 

Punkt 5:  Fullmakt til styret for å omfordele parkeringsplasser - 

 behov for vedtektsendring (5.3)? 

 

Overfor Eiendomsgruppen som har fått en forespørsel om muligheten for lading av el-

biler, har Styret tidligere signalert at eventuell lading må skje på den parkerings-

plassen den enkelte andelseier er blitt tildelt, og slik at installasjonen og ladestrømmen 

kan faktureres på vedkommende andelseier.   

Når det nå vurderes mulige tekniske løsninger for dette,  har det vist seg langt 

billigere å forberede og eventuelt etablere ladestasjon(er) på et sammenhengende 

begrenset felt  av garasjen, enn å spre ladepunktene ut over hele garasjeanlegget etter 

hvert som behov for lading oppstår.  Dette betinger imidlertid at styret får hjemmel for 

å omfordele parkeringsplasser slik at andelseiere som anskaffer el-bil kan tildeles 

parkeringsplass der det er lagt til rette for lading.  

Til kommende generalforsamling vil Styret derfor foreslå et tillegg til borettslagets 

vedtekter punkt 5.3 om parkering, som vil gi styret en slik hjemmel. Selv om det er el-

bilenes behov for lading som utløser det akutte behovet, var det av praktiske grunner 

enighet om å utforme tillegget som en generell hjemmel.  

Med et innspill fra Roald påtok Einar seg å komme tilbake med forslag til 
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formulering.   

 

Punkt 6:  Seniorsakens bofellesskapsprosjekt 

 

Gjennom presseoppslag er det blitt kjent at kommunens administrasjon stiller seg 

positiv til at Seniorsaken blir tildelt tomt til 70 seniorboliger på Husebyjordet.  Dette 

er for øvrig 35 boliger mer enn det Seniorsaken ønsket i utgangspunktet. 

I denne saken der Huseby Senior Residens Borettslag er nabo med sammenfallende 

formål, ville det ikke vært unaturlig at borettslaget hadde et syn på denne saken. 

Imidlertid er det også slik at uansett hva dette synet måtte bli, ville det kunne utlegges 

slik at H.S.R.B "kun pleier sine egne særinteresser".  I denne situasjonen og på dette 

tidspunktet finner styret det derfor mest fornuftig å ikke flagge noe syn på saken. 

 

 

Punkt 7:  Godkjennelse av ny andelshaver 

 

Som nye andelseiere av leilighet nr 17. i MK4 kan styret ønske velkommen 

Ragnhild Karine Pavels Skogvang og 

Bjørgvin Bernhard Skogvang som 

tidligere har bodd i Åsenhagen. 

 

I tråd med vedtektenes punkt 2.3 har styret godkjent de nye andelseierne. 

 

 

Punkt 8:  Ladekontakter for el-biler (jfr. sak 5) 

 

Se Punkt 5 ovenfor 

 

 

Punkt 9:  Fremdrift i byggetrinn 2 

 

Fremdriften i byggetrinn 2 går som planlagt.  Monteringen av leilighetsmodulene vil 

begynne i siste halvdel av juni.  Den første blokka (vis av vis MK2) er ventet 

innflyttingsklar medio november.  Deretter følger den skråstilte blokka med 

innflytting medio desember mens den siste (vinkelblokka) blir klar for innflytting 

medio januar 2015. 

 

Beboerne i byggetrinn 1 følger aktiviteten i byggetrinn 2 med stor interesse.  Styret vil 

derfor forsøke å få Bjørn Michelsen til å illustrere byggeprosessen med en løpende 

fotomontasje plassert i inngangssonene i MK2 og MK4.  Bjørn har allerede lagt ut 

noen bilder på DES-klubbens hjemmeside, men det er ikke alle som har anledning til 

å se disse.  Borettslaget vil selvfølgelig dekke alle kostnader Bjørn måtte ha med en 

tiltalende oppsetning. 

 

 

Punkt 10: Eventuelt 

 

BORI inviteres til et snarlig møte om sommervedlikehold av grøntarealer.  
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Oppfordring til beboerne om at de ikke skal kjøre bil, eller tillate andre å kjøre bil 

på hellene foran MK4.  Underlaget er ikke lagd for å tåle dette.  Resultatet vil derfor 

bli nedtrykte og sprukne heller.  Oppfordringen vil beboerne få i neste 

"Informasjonsskriv til beboerne". 

 

Kirsti orienterte om problemer hun møter som mottaker av reklamasjoner/klager fra 

beboerne. Hun finner det urimelig at vi må vente i dage- og ukevis på håndverkere fra 

Kegesa/Litauen i saker der en lokal håndverker kunne løst problemene på kort tid til 

det som burde være en overkommelig pris. 

Einar tar spørsmålet opp med Martinsen. 

 

 

Det er så langt ikke kommet til løsning i saken mellom Eiendomsgruppen og Per 

Bonesvoll  

 

 

Neste møte  

 

Neste møte avholdes tirsdag den 29. april kl 0930.  Kirsti stiller velvillig sin egen 

leilighet til disposisjon som møtested da forpakterboligen på Huseby Gård er opptatt 

denne dagen.  Skulle du ha det travelt denne morgenen kan det være greit å vite at hun 

bor i MK4, leilighet nr 23 som er andre leilighet til venstre når du kommer ut av  

heisen i tredje etasje. 

 

 

Harald Pedersen (sign) 

sekretær 
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Huseby Senior Residens Borettslag 

 
Referat fra borettslagets styremøte nr 8 den 29. april 2014 

 

Til stede:  Einar P. Vågen  

          Eva Michelsen  

          Kirsti Mork     

          Harald Pedersen  

          Roald Skram 

 

I saker som angår Eiendomsgruppen deltok også Erik Martinsen i møtet. 

 

Til behandling forelå følgende saksliste: 

 

1.  Referat fra styremøtet nr 7 den 8. april 2014 

2.  Ventetiden på utbedring av feil og mangler 

3.  Foreslåtte vedtektsendringer 

4.  Sprinkleranlegget - jfr. mail av 21.04.2014 fra Harald 

5.  Saker til årsmøtet 21.05.2014 

6.  Eventuelt 

 

 

Punkt 1:  Referat fra styremøtet 7. den 8. april 2014 

 

Til punkt 2 om problemene med ytterdører som deformeres når de utsettes for 

solvarme, kunne Martinsen opplyse at saken er til vurdering hos produsenten. 

 

Til punkt 3 om brannvarsling kunne Harald opplyse at M. Carlsen & Sønn ikke har 

gitt noe endelig svar på borettslagets forespørsel av 11. april om fjerning av 

tidsforsinkelsen. 

 

Til punkt 9 om fremdrift i byggetrinn 2 kunne Eva opplyse at Bjørn (forekommende 

som vanlig, sekretærens bemerkning) hadde sagt ja til styrets anmodning om å 

illustrere fremdriften med fotografier i inngangssonene. 

 

Med disse opplysningen ble protokollen fra styremøtet 8. april 2014 godkjent. 

 

 

Punkt 2: Ventetiden på utbedring av feil og mangler 

 

Einar nevnte skruene i håndtakene på innvendige dører og lekkasjer innenfor husenes 

ytterkledning som eksempler på at det hadde tatt lang tid å få rettet på forholdene.  For 

borettslaget kunne det i hastesaker være ønskelig å kunne benytte lokale håndverkere 

når Kegesa ikke hadde folk til stede på Husebyjordet. 

 

Martinsen kommenterte både disse to sakene spesielt og situasjonen med mangler og 

reklamasjoner generelt.  Generelt var det viktig å skjelne mellom det som kunne vente 
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til ettårs-befaringen uten at mangelen utviklet seg til det verre, og det som måtte 

avhjelpes snarest mulig for å unngå uheldige følger og ytterligere skade.  Til denne 

siste kategorien hører skruene i håndtakene på innerdørene som Martinsen mente var 

håndtert på en forsvarlig måte.  Når det gjaldt lekkasjene under ytterkledningen hadde 

det på grunn av langvarig godvær med mangel på regnvær, ikke vært mulig med 

tilstrekkelig sikkerhet å fastslå årsaken til lekkasjene og nøyaktig hvor det lakk.  Dette 

skal nå være klarlagt.  Det gjenstår å se hvordan det skal utbedres. 

 

Generelt skal det mye til før borettslaget kan engasjere lokale håndverkere for å 

utbedre reklamerte feil og mangler.  Eiendomsgruppen/Kegesa har en lovmessig rett 

til å utbedre feil og mangler i løpet av rimelig tid.  Hva som er rimelig tid er ikke 

definert, men Eiendomsgruppen mener bestemt at kravet til rimelig tid overholdes 

selv om ikke Kegesa er kontinuerlig til stede i lokalområdet.  Det er derfor ikke 

aktuelt å gi borettslaget noen generell anledning til å innhente andre håndverkere for å 

utbedre feil og mangler. 

 

 

Punkt 3:  Foreslåtte vedtektsendringer 

 

Se punkt 5. Saker til årsmøtet 21.05.2014 

 

 

Punkt 4:  Sprinkleranlegget - jfr. mail av 21.04.2014 fra Harald 

  

Martinsen vil avtale møte/befaring med leverandøren av sprinkleranlegget der 

borettslaget vil få diskutert behovet for vedlikeholdsavtale for sprinkleranlegget og 

om borettslaget bør ha mulighet for å få stengt anlegget dersom et sprinkelhode skulle 

bli utløst på grunn av teknisk feil eller et uhell som ikke har noe med brann å gjøre.  

 

Punkt 5:  Saker til årsmøtet 21.05.2014 

 

 Innkalling  

 

Det forelå skriftlig forslag til innkalling.   

 

Innkallingen skal ikke inneholde fortegnelse over dokumenter som vedlegges 

innkallingen.  Ellers ingen merknader. 

 

 Dagsorden 

 

Det forelå skriftlig forslag til dagsorden.   

 

Konstituering:  

Navneopptak og fullmakter slettes under konstituering.  I stedet vil Eva registrere 

andelseierne og eventuelle fullmakter ved frammøte. 

 

Styrets årsberetning:   

Det forelå skriftlig forslag til årsberetning.   
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Beretningen har ikke med beskrivelse av hvordan borettslaget forholder seg til 

HMS.  Staurem vil bidra med tekst til dette.  Det tas ikke med noe om økonomi i 

beretningen. Ellers er beretningen ok, men oppdateres og justeres noe på enkelte 

mindre viktige punkter 

 

Regnskap for 2013:    

Det forelå Resultatregnskap, Balanse Eiendeler og Balanse Egenkapital og Gjeld 

samt tilhørende Noter.  Regnskapet som ikke er revidert ble gjennomgått av 

Staurem.  Revidert regnskap vil bli utsendt, men noe senere enn Innkallingen som 

er annonsert utsendt 7. mai.  Spesifisert regnskap og balanse ble ikke gjennomgått.  

Dette vil heller ikke bli sendt til andelseierne. 

 

Budsjettet for et ett driftsår som ble tatt til orientering på den ekstraordinære 

generalforsamlingen den 10. september, var undertegnet av Eiendomsgruppen og 

konferert med BORI.  Med bakgrunn i regnskapet er det så langt ingen grunn til å 

reise spørsmål om dette budsjettets realisme verken når det gjelder inntekts- eller 

utgiftssiden. Budsjettet kan således legges til grunn også for 2014.  

  

Imidlertid er det slik at det ikke er samsvar mellom budsjettets anslag for inntekt 

fra andelseiernes husleie og den husleia som  Eiendomsgrupen stipulerte i sin pris- 

og kostnadsmodell av 25.04.2012.  Ikke på noe tidspunkt er det sagt eller skrevet 

noe som skulle tilsi at den husleia som Eiendomsgruppen stipulerte i 2012 

mangler ganske mye på å gi den inntekten Eiendomsgruppen budsjetterte med i 

2013.  Når borettslaget i sin tur har krevd inn husleia etter den stipulerte pris- og 

kostnadsmodellen, viser regnskapet at den gjennomsnittlige husleia 

gjennomsnittlig har vært kr 822,- for lav, noe mindre for de rimeligste leilighetene 

og noe mer for de dyreste leilighetene.  Konsekvensen av dette er at husleia må 

økes med X% som vil gi en gjennomsnittlig månedlig økning på kr 950,-. 

 

Det viser seg at den eksisterende ordningen med individuelle nedbetalinger av 

husbanklån for andelseiere i borettslag, foreløpig bar gjelder for borettslag som er 

tilsluttet Norges Boligbyggelags Landsforbund.  DES-klubben er ikke 

boligbyggelag og derfor ikke tilsluttet NBBL.  Følgen av dette er at andelseierne i 

Huseby Senior Residens Borettslag trolig må vente til tidligst 2015 før denne 

muligheten blir gjort tilgjengelig. 

 

Økningen av husleia og muligheten for nedbetaling av husbanklån er ikke tema 

for diskusjon/behandling i generalforsamlingen.  Dette dreier seg om rene 

informasjonssaker som styret vil informere skriftlig om i eget skriv. 

 

 

Godtgjørelse til styret og andre tillitsvalgte: 

 

Det forelå skriftlig forslag til godtgjørelse for styret og andre tillitsvalgte.  Dette 

forslaget var helt i tråd med anbefalingen DES-klubben har gitt for sine borettslag. 

Det var enighet om å redusere den anbefalte graden av spesifikasjon, men med en 

mindre justering legge fram forslag til godtgjørelser som i sum er i tråd med DES-

klubbens anbefaling.  Harald gjør de nødvendige endringer slik at forslaget kan 

vedlegges innkallingen. 
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Forslag om vedtektsendring som muliggjør overføring av vedlikeholdsansvar fra 

andelseierne til borettslaget 

Det forelå skriftlig begrunnet forslag til vedtektsendringen.  Det var ingen merknad til 

denne. 

 

Forslag om vedtektsendring som gjør det mulig for styret å omfordele 

parkeringsplasser 

Det forelå skriftlig begrunnet forslag til vedtektsendringen.  Det var ingen merknad til 

denne. 

 

Valg 

Det foreligger skriftlig innstilling på styreleder, øvrige styremedlemmer og 

varamedlem.  Med unntak for Kirsti som ikke er på valg, gjenvelges de øvrige for 2 

år.   (Utenfor protokollen antar jeg at ingen er valgt for tiden etter sammenslåing av 

borettslagene for byggetrinn 1 og 2, og at alle kan motsette seg slikt valg)   

Av lett forståelige grunner har ikke Valgkomiteen forslag på medlemmer til 

valgkomite.  Det vil styrelederen foreslå muntlig i møtet.  

 

Budsjett for 2014 

Det foreligger skriftlig budsjett for 2014.  Dette budsjettet sendes ut sammen med 

regnskapet når dette er revidert.  Se for  øvrig andre avsnitt under punktet Regnskap 

for 2013 ovenfor 

 

Punkt 6:  Eventuelt 

 

Kirsti med eventuell hjelp fra Eva ordner med kringle og kaffe m/fløte og te til 40 

personer. 

 

I forbindelse med kommende møte med BORI om vedlikehold av fellesområdene i 

sommersesongen vil også et mulig opplegg for rengjøring av gulvet i garasjen bli et 

tema. 

 

I forbindelse med en ødelagt lås som trolig var resultat av et innbruddsforsøk i 

garasjen, reiste Kirsti spørsmål om vi burde sikre garasjen med innbruddsalarm 

ettersom dette i så fall var det andre innbruddsforsøket på kort tid.  Harald mente at vi 

kanskje også burde vurdere innbruddssikring for leilighetene der det ikke synes 

spesielt vanskelig verken  å ta seg inn i byggene eller å forsere de låste ytterdørene.  

Videoovervåking ble også nevnt som en mulighet.  Det ble ikke konkludert, men 

problemstillingen bør holdes varm.    

 

Harald Pedersen (sign) 

sekretær 



19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Scannet versjon) 
 
Huseby Senior Residens Borettslag 

 
Referat fra borettslagets styremøte nr 9 den 3. juni 2014 

 

Til stede: Einar P. Vågen 

Eva Michelsen 

Kirsti Mork 

Harald Pedersen 

Roald Skram 
 

Til behandling forelå følgende saksliste: 

 

1. Referat fra styremøtet 29. april 12014 

2. Evaluering av årsmøte i borettslagetet. 21 mai 2014 

3. Vedlikehold av grøntanlegget i Marta Korsets vei2-4 (BORI) 

4. Sprinkleranlegget - gjennomgang onsdag 4. juni kl 15.00 

5. Rengiøring av garasjegulvet (avsluttet?) 

6. Rengiøring/vedlikchold av ventilasjonsaggregatene (når?) 

7. Innbruddsikring/alarm/videoovervåking 

8. Kunst/veggpynt i foajeene (ifr Bjørn M's bilder) 

9. Eventuelt 

 

Punkt 1: Referat fra styremøtet29. april2014 

 

Til punkt 2 om brannvarsling kunne Harald opplyse at vi på tross av purring, 

fremdeles ikke har fått svar fra M. Carlsen & Sønn på borettslagets forespørsel av 11. 

april om fjerning av tidsforsinkelsen. 

Einar vil følge opp saken mot Martinsen. 
 

Punkt 2: Evaluering av årsmøtet i borettslaget 2l. mai 2014 

 

Det var enighet om at årsmøtet hadde forløpt saklig og problemfritt. 
 

Punkt 3: Vedlikehold av grøntanlegget i Marta Korsets vei 2-4 (BORI) 

 

Foreliggende avtale med pristilbud fra BORI ble akseptert. 

Einar undertegner avtalen som dermed kan tre i kraft umiddelbart. 
 

Punkt 4: Sprinkleranlegget - giennomgang onsdag 4. juni kt 15.00 

 

Onsdag den 4. juni vil Henrik Grønstad hos EG Rør etter avtale med Erik Martinsen, 

gi borettslagets styre en visning og orientering om eventuelt behov for vedlikehold 

og/eller tilsyn med anlegget. Fra styret møter Eva, Harald og Roald. Einar må 

muligens melde forfall. 
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Punkt 5: Rengjøring av garasjegulvet (avsluttet?) 

 

I tråd med borettslagets avtale om renhold av garasjen hadde BORI i forkant av 

styremøtet allerede vasket garasjegulvet. Styret kunne derfor bare konstatere at 

vaskingen var godt utført selv om andelseierne fikk et uakseptabelt kort varsel for å 

flytte sine biler mens vaskingen pågikk. 
 

Punkt 6: Rengjøring/vedlikehold av ventilasjonsaggregatene (når?) 

 

Harald har registrert at det er temmelig skittent rundt de utvendige luftinntakene til 

ventilasjonsanleggene. Dette gir grunn til å tro at det har samlet seg mye skitt også i 

filtrene som filtrerer denne lufta. Det kan derfor haste med å få filtrene byttet selv om 

de normalt bør kunne holde ett år. Einar har vært i kontakt med Eiendomsfornying 

som med et foreløpig forbehold har antydet at firmaet kan foreta filterbyttet i uke 25. 

Einar er i kontakt med Eiendomsfornying med sikte på å få en endelig og kanskje mer 

presis tidsangivelse. 

Det var enighet om at Harald skal legge en melding i andelseiernes postkasser med 

informasjon om at filterbytte vil finne sted, og hvilke dager (2-3 dager har vært 

antydet) som er aktuelle. I meldingen vil det bli informert om at alle andelseierne vil 

bli oppsøkt av et styremedlem som vil avtale et mer nøyaktig tidspunkt og sikre at 

leiligheten på dette tidspunktet er tilgjengelig for servicepersonale. Harald vil 

oppsøke andelseierne i MK2, Kirsti i den sorte delen av MK4 mens Roald vil oppsøke 

andelseierne i den hvite delen av MK4. 
 

Punkt 7: Innbruddsikring/alarm/videoovervåking 

 

Etter at borettslaget har vært utsatt for ett innbrudd og trolig også ett forsøk på 

innbrudd i garasjen, har styret i løselige former ved tidligere anledninger diskutert 

behov og muligheter for innbruddsikring av borettslagets garasje og boliger. 

Einar refererte tilbud byggetrinn 2 har fått på en løsning med videoovervåkning av 

garasje og alle hovedinnganger. Styret kunne foreløpig konkludere med at et 

tilsvarende tilbud ikke vil dekke sikringsbehovet for boligene i byggetrinn 1. Styret 

avventer og følger utviklingen i byggetrinn 2 når det gjelder sikring av garasje og 

boliger. 
 

Punkt 8: Kunst/veggpynt i foajeene (ifr Bjørn M's bilder) 

 

Sammen med Bjørn M som utøvende kunstner påtok Eva og Kirsti seg oppgaven med 

å organisere og utforme en billedlig fremstilling av byggeprosessen på Husebyjordet. 

Det var enighet om at bildene burde være daterte og at de burde ha en forklarende 

tekst. 

I tillegg til at Bjøm M selvfølgelig far dekket sine utgifter, skal han også honoreres 

innenfor den nøkternhet som borettslaget ellers legger til grunn for sine honorarer. 
 

Punkt 9: Eventuelt 
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Aksjonspunkter 

 

Roald meldte om løse pakningstister under dørene foran heisen i første og tredje etasje 

i MK4. Roald melder fra til Martinsen.  

 

Kirsti hadde registrert og også fått reaksjoner på at en andelseier hadde satt opp en 

sittegruppe på fellesområdet/hellene foran MK4. Det var enighet om at det må 

gjøres meget klart for andelseierne at det er styrets oppgave å møblere og pynte 

fellesområdene. Styret vil med takk ta imot forslag til anvendelse av 

fellesområdene, men konkrete tiltak er det styrets oppgave å iverksette. 

Dette vil bli nevnt i neste informasjonsskriv til beboerne. 

I mellomtiden vil Roald (som den fødte diplomat) ta en vennlig prat med den 

aktuelle andelseieren som selvfølgelig har gjort dette i aller beste mening. 
 

Informasjonsaker: 

 

På spørsmål fra Einar kunne Harald opplyse at Sverre Gunnar Stranne (uten at han 

var til stede) ble ønsket velkommen som andelseier i borettslaget på 

generalforsamlingen den 21. mai. I tillegg er denne velkomsten referert i 

protokollen fra generalforsamlingen.  

 

Det er satt opp nye navnelister ved ringeklokkene. Det går nå tydelig fram hvem 

som bor i henholdsvis MK2 og MK4. 

Petter Ellefsen vil sette opp nummerskilt på MK2 og 4 i løpet av inneværende uke. 

Kommunen har lovet å sette opp gateskilt i løpet av kort tid.  

 

Kirsti har befart "innfarten" til MK4 sammen med Martinsen og Almeli. Det er 

enighet om at Almeli skal få fjernet to raster med heller langs den gruslagte 

kjøreveien. Videre skal hellene fjernes i en firkant foran hovedinngangen slik at 

biler kan kjøre der uten å kjøre på hellene. Hellene skal erstattes med et fast 

gruslag. 
 

 

Tid og sted for neste møte: Tirsdag den 19. august kl 0930 i forpakterboligen på 

Huseby Gård. 

 

 

Harald Pedersen (sign) 

Sekretær 
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Huseby Senior Residens Borettslag 

 
Referat fra borettslagets styremøte nr 10 den 19. august 2014 

 

Til stede:  Einar P. Vågen  

                 Eva Michelsen  

                 Kirsti Mork     

                 Harald Pedersen  

                 Roald Skram 

 

Til behandling forelå følgende saksliste: 

 

1. Referat fra styremøtet 3. juni 2014 

 

2. DES-klubbens representanter i styret i HSR Borettslag   

 

3. Vedlikehold av grøntanlegg og beplantninger, jfr. avtalen med BORI 

 

4. Sprinkleranlegget, jfr. referat fra befaring 4. juni 2014 

 

5. Avtale om drift og vedlikehold av felles nedkjørsel til parkeringskjeller, avtale 

mellom Skedsmo kommune og HSR Borettslag 

 

6. Brannvarslingsanlegget – betaling for fjerning av tidsforsinkelsen på 2 

minutter, jfr Haralds email av 4. august 2014 

 

7. Rengjøring av innsugingsventilen på ventilasjonsanlegget i leilighetene 

 

8. Ny service (filterbytte) på ventilasjonsaggregatene allerede i høst? 

 

9. Skilting av veg og boliger i Marta Korsets vei 2-4 

 

10. Store nedbørsmengder og påfølgende lekkasjer i sommer 

 

11. Oppfølging av inngåtte vedlikeholds- og serviceavtaler 

 

12. Framdrift byggetrinn 2 

 

13. Eventuelt 

 

Punkt 1:  Referat fra styremøtet nr 9 den 3. juni 2014 

 

Da uavklarte saker fra styremøte 3. juni var satt på sakslista for videre behandling i 

dagens møte, var det ingen kommentarer til referatet fra styremøte 3. juni  
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Punkt 2:  DES-klubbens representanter i styret i HSR Borettslag  

  

I DES-klubbens styremøte 18. juni 2014 ble Einar Vågen og Asle Johansen oppnevnt 

som DES-klubbens representanter i styret i HSR Borettslag, sistnevnte som 

vararepresentant. Asle blir innkalt til styremøtene og stiller når og hvis han kan/ønsker 

det. Han tilstilles også referat fra møtene. 

 

Den praktiske konsekvensen av styrets oppnevning er at styret nå har to 

varamedlemmer der Roald har møteplikt mens Asle møter når han selv finner det 

formålstjenlig 

   

Punkt 3:  Vedlikehold av grøntanlegg og beplantninger, jfr. avtalen med BORI 

 

Kirsti rapporterte om betydelige problemer når det gjelder forståelsen av avtalen med 

BORI der partene har ulikt syn på hvilke forpliktelser BORI har når det gjelder 

vedlikehold/stell av beplantningen. Mye tyder på at BORI forstår avtalen slik at 

beplantningen utelukkende omfatter det som er plantet i kassene, mens borettslaget 

mener at det også må omfatte beplantningen langs husene i MK4. Heller ikke det som 

er gjort i kassene svarer til borettslagets forventninger til avtalen og det som ble sagt 

under befaringen som gikk forut for avtalen.  Når dette er sagt skal BORI ha ros for at 

de er hyggelige å ha med å gjøre, og at de har strukket seg lenger enn deres egen 

forståelse av avtalen skulle tilsi, uten å ta ekstra betalt for dette.  Einar vil ta kontakt 

med Jørn Hansen med sikte på å få til en omforent forståelse og eventuelt 

reforhandling av avtalen for neste sommersesong. 

 

Når det gjelder opplegg for hagevanning er vi nå kommet så langt i sommersesongen 

at spørsmålet settes på vent til vi til våren kan få et opplegg som dekker det samlede 

behovet etter sammenslåingen med borettslaget i byggetrinn 2. 

 

Når Harald etter dagens styremøte tar sikte på å skrive neste "Informasjonsskriv til 

beboerne" vil han etterlyse kontakt med beboere med grønne fingre som fra neste års 

hagesesong kan tenkes å ville benytte disse til beste for borettslagets kollektive trivsel.  

I første omgang vil det være spørsmål om å invitere hageinteresserte beboere til en 

diskusjonsgruppe som får i oppdrag å organisere et hagelag slik at tidligere hageeiere 

som føler at det klør i de grønne fingrene når våren nærmer seg, skal slippe å ligge på 

sofaen i sine nye leiligheter og bare får lov til å drømme om det fristende ugraset som 

gror så frodig og uforstyrret på bakkeplanet.  

Tiden vil vise om det på et noe senere tidspunkt vil bli aktuelt å samarbeide med våre 

kommende naboer på andre siden av Marta Korsets vei om dette velferdstilbudet, men 

for disse vil det trolig være for tidlig å inngå et slikt samarbeid i mars/april da vårt 

hagelag sannsynligvis er oppe og går med jord under neglene.    

  

 

 

 

Punkt 4:  Sprinkleranlegget, jfr. referat fra befaring 4. juni 2014 

 

Onsdag den 4. juni arrangerte Erik Martinsen fra Eiendomsgruppen og Henrik 
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Grønstad fra EG Rør en visning og orientering om sprinkleranlegget slik borettslagets 

styre hadde bedt om.  Hensikten var å få klarlagt om det var behov for regelmessig 

vedlikehold og/eller tilsyn med anlegget. Fra styret møtte Einar, Eva, Harald og 

Roald.   

 

Styrets medlemmer fikk skriftlig rapport fra befaringen umiddelbart etter befaringen.  

Svaret på styrets spørsmål er at 

-  det er ikke behov for regelmessig avtalefestet vedlikehold 

-  det er forutsatt at brannvesenet rykker ut i alle tilfeller der et automatisk 

   varslingsanlegg utløser alarm.  Det er videre forutsatt at brannvesenet er ankommet 

   før borettslagets folk har fått gjort den forundersøkelsen som må gjøres før 

   sprinkleranlegget kan stenges, og at det således ikke er nødvendig for noen i  

   styret/borettslaget å vite hvordan dette gjøres 

 

Da det på den annen side ikke er noe til hinder for at styret vet hvordan anlegget 

stenges, er stengeprosedyren beskrevet i rapporten fra befaringen.  

  

Punkt 5:  Avtale om drift og vedlikehold av felles nedkjørsel til parkerings- 

                 kjeller, avtale mellom Skedsmo kommune og HSR Borettslag 

 

Einar orienterte om at DES-klubben v/byggekomiteen for Husebyjordet, forhandler 

med Skedsmo kommune om felles vedlikehold og kostnadsfordeling når det gjelder 

nedkjørsel til garasjeanleggene.  I avtalen inngår brøyting, feiing og annet 

vedlikehold. Selv om det er DES-klubben som fremforhandler avtalen, ligger det i 

sakens natur at borettslagene må bære kostnaden avtalen medfører. 

 

Punkt 6:  Brannvarslingsanlegget – betaling for fjerning av tidsforsinkelsen  

                 på 2 minutter, jfr Haralds email av 4. august 2014 

 

Vi har fortsatt ikke fått svar på vår henvendelse til Martinsen med spørsmål om hvem 

som skal betale for fjerningen av den gjenværende tidsforsinkelsen på anlegget for 

brannvarsling.  Einar vil avklare dette med Martinsen.   

 

Harald innhenter oppdatert pristilbud på service(avtale) for brannavarslingsanlegget. 

Da det om utførelsen av kontrollen med anlegget i fjorårets pristilbud (som ikke 

lenger er gyldig) kun er sagt at denne "er i henhold til offentlige brannforskrifter og 

regelverk" vil Harald og Roald være til stede for å få et innblikk i hva kontrollen 

konkret innebærer. 

 

Punkt 7:  Rengjøring av innsugingsventilen på ventilasjonsanlegget i leilighetene 

 

Kirsti undersøker med Jack Martinsen om BORI kan påta seg oppgaven med 

rengjøring av innsugingsventilene i MK4. I MK2 der ventilene er plassert lett 

tilgjengelige ved ytterdørene antar styret at beboerne selv kan organisere og foreta 

rengjøringen. Harald vil ta et initiativ for å få til dette. 

 

Da det er tilfeldig hvilke andelshavere som har innsugingsventilen lagelig plassert ved 

ytterdøren og hvem som har den plassert der den i verste fall bare er tilgjengelig med 

lift fra bakkeplanet, og fordi innsuginsventilene uansett sitter på utsiden av 
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ytterveggene der borettslaget normalt har ansvaret for vedlikeholdet, besluttet styret at 

borettslaget skal dekke kostnaden for rengjøringen i MK4.   

  

 

Punkt 8:  Ny service (filterbytte) på ventilasjonsaggregatene allerede i høst? 

 

I sin tilbakemelding til borettslaget etter bytte av filtrene i leilighetenes 

ventilasjonsaggregater i siste halvdel av juni i år, har Eiendomsfornying (tidligere 

VenTek)  bedt borettslaget vurdere spørsmålet om filtrene i ventilasjonsaggregatene 

kanskje bør byttes igjen allerede i høst.  I betraktning av at forurensningen fra 

omgivelsene må antas å ha vært betydelig større i byggeperioden som ligger bak oss 

enn i den perioden som ligger foran oss, har styret funnet det fornuftig å vente til 

våren da det kanskje kan være aktuelt å skifte filtrene også i byggetrinn 2.  

 

Punkt 9:  Skilting av veg og boliger i Marta Korsets vei 2-4 

 

Gateskiltet "Marta Korsets vei" er på plass og montert på toppen av trafikkskiltet som 

på hjørnet av Husebyveien informerer om parkeringen i Marta Korsets vei.  

Borettslaget venter fremdeles på at "Lås & Prosjekt AS" skal bytte og flytte 

husnummerne. 

 

Punkt 10:  Store nedbørsmengder og påfølgende lekkasjer i sommer 

 

Einar refererte korrespondanse med Eiendomsgruppen angående lekkasjer som følge 

av flere tilfeller av ekstreme nedbørsmengder i det siste.   

 

Harald mente at det var lekkasjene ved små og moderate nedbørsmengder som var 

problemet.  Han viste til tilfeller der denne typen lekkasjer skulle vært utbedret og 

som i en kort periode tydet på at de var utbedret, men som ganske snart dukket opp 

igjen.  Han var redd for at det kunne ha vært benyttet metoder for tetting som ikke 

løste problemene på lang sikt.  Han antydet at borettslaget kanskje burde lage sin egen 

kartlegging og mangelliste slik at vi til en hver tid vet hva som er nye og hva som er 

gamle lekkasjer som dukker opp igjen.  Dette kan det være viktig å vite når ulike 

utbedringstiltak på et senere tidspunkt skal evalueres. 

 

Det var enighet om at dette kanskje kunne vise seg hensiktsmessig på et senere 

tidspunkt, men at borettslaget i mellomtiden avventer Eiendomsgruppens reaksjon og 

utbedringstiltak på mangler/lekkasjer som allerede er rapportert.  

 

 

Punkt 11:  Oppfølging av inngåtte vedlikeholds- og serviceavtaler 

 

Med unntak for serviceavtalen for brannvarslingsanlegget, er det den annen avtalepart 

som har ansvaret for at borettslagets vedlikeholds- og serviceavtaler blir etterlevd som 

avtalt.  Jfr. punkt 6 ovenfor. 

 

Punkt 12:  Fremdrift i byggetrinn 2 

 

Einar kunne rapportere at fremdriften i byggetrinn 2 er som planlagt.  Det vil si 
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innflytting i det første huset 15. november 2014, i det andre huset 15. desember 2014 

og i det tredje og fjerde huset 15. januar 2015.  Nummereringen av husene er som 

angitt i salgsprospektet for byggetrinn 2. 

 

Det tas sikte på å avholde ekstraordinær generalforsamling i borettslaget for 

byggetrinn 2 i løpet av oktober 2014. 

 

Punkt 13:  Eventuelt 

 

Styret har fått spørsmål om det er tillatt å grille på terrassene.  At beboerne "spør før 

de graver, for ikke å si griller" styrker styret i troen på at vårt borettslag kan være uten 

den pekefingeren skrevne regler for hensynsfull adferd representerer.  

Svaret på spørsmålet er at elektrisk grill på terrassene er ok, mens kull- og gassgriller 

er både ugreit og farlig.  Dette vil bli kunngjort i informasjonsskriv til beboerne i god 

tid før neste års grillsesong. 

 

For beboere som er lite fornøyd med sin yttervegg på svalgangen på grunn av den 

medfarten beisen har fått under bygge- og innflyttingsperioden, er det for egen 

kostnad tillatt å beise veggen på nytt forutsatt at det benyttes beis av samme merke, 

type og farge som i følge husets FDV (forvaltning, drift og vedlikehold) er benyttet av 

produsenten av husene.  Det er ikke tillatt å beise treverk som ikke er beiset fra før.   

Dette vil bli tatt med i neste informasjonsskriv til beboerne. 

 

Etter at det ble oppdaget at bolten i et hengsle var på vei til å gli ut av sylinderen på en 

av dørene på brannveggene som det er flere av på svalgangene, bes beboerne være 

oppmerksomme på dette og informere styret hvis de ser noe unormalt ved disse 

hengslene.   

Dette vil det bli informert om i neste informasjonsskriv til beboerne.  

 

Neste møte 

 

Tid og sted for neste møte:  Torsdag den 18. september kl 1400 i forpakterboligen på 

Huseby Gård.  Merk at ukedag og klokkeslett fraviker det normale. 

 

Harald Pedersen (sign) 

sekretær 
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Huseby Senior Residens Borettslag 

 
Referat fra borettslagets styremøte nr 11 den 18. september 2014 

 

Til stede:  Einar P. Vågen  

                 Eva Michelsen  

                 Kirsti Mork     

                 Harald Pedersen  

                 Roald Skram 

 

Under punkt 10 deltok også Roald Nygård i møtet. 

 

Til behandling forelå følgende saksliste: 

 
1. Referat fra styremøtet 19. august 2014 

2. Avtalene med BORI – status og eventuelle behov for regulering 

3. Hvor skal beboerne henvende seg ved behov for faglig hjelp? 

4. Adresser på leilighetene i byggetrinn 2 

5. Stiftelsesmøte for HSRB 2 

6. Leie av møterommet i HSR, jfr. henvendelse fra framtidig beboer 

7. Brannvarslingsanlegget, jfr. punkt 6 i referatet fra siste styremøte 

8. Ettårsbefaring i leilighetene i uke 41 og 42 

9. Regulering av regnvannet i MK4 (inngangspartiet og leilighet nr. 15) 

10. Valg av kandidater til styret i HSRB 2 

11. Eventuelt 

 

Punkt 1:  Referat fra styremøtet 10 den 19. august 2014 

 

Det var ingen merknader til referatet fra styremøtet 19. august 2014.  

 

 

Punkt 2:  Avtalene med BORI – status og eventuelle behov for regulering 

 

Einar og Kirsti har vært i kontakt med Jørn Hansen og blitt enige om at BORI nokså 

omgående skal skifte jord og "ruske opp litt" i beplantningskassene.   

I betraktning av at det nå nærmer seg slutten på sommersesongen og at vi til neste 

sommersesong vil ha behov for en ny avtale for et nytt og større borettslag, finner 

ikke styret det hensiktsmessig å regulere avtalen med BORI for vårt nåværende 

borettslag.  

   

 

Punkt 3:  Hvor skal beboerne henvende seg ved behov for faglig hjelp? 

 

Bakgrunn 

Da vannet av en eller annen grunn sprutet ukontrollert fra blandebatteriet i dusjen fra 

en av leilighetene i borettslaget, ringte beboeren BORIs vaktnummer og ba om hjelp.  
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Så langt var dette en varslingsmåte som er helt i tråd med informasjonen som er gitt til 

andelseierne om hvordan de skal forholde seg i slike situasjoner.  (At beboeren ikke 

visste hvor stoppekranen er plassert er en annen sak, men likevel bekymringsfullt. 

Denne gangen gikk det bra siden baderommet har sluk i gulvet. Det hadde antakelig 

ikke gått like bra hvis det hadde vært blandebatteriet på kjøkkenbenken som sviktet)  

BORI som ikke selv kunne ta oppdraget rekvirerte ekstern rørlegger, trolig i samråd 

med beboeren. Styret har i etterhånd forstått det slik at beboeren ikke ville betale for 

oppdraget, hvoretter rørleggerfirmaet skal ha varslet at de vil fakturere BORI som er 

den formelle oppdragsgiveren.  For styret er det foreløpig uklart hvem som skal 

betale. 

 

Styrets behandling 

For å hindre flere tilfeller av at andelshavere eller BORI tilkaller eksterne firma for 

utbedring av skader på utstyr som omfattes av garantier og/eller driftsavtaler 

borettslaget har med sine leverandører, besluttet styret i sitt møte den 19. august å 

innskjerpe rutinene for denne typen saker.    

I gjeldende informasjon til beboerne heter det at "Dersom BORI ikke selv kan løse 

problemet, vil BORI i samråd med styret/kontaktpersonene avgjøre om assistanse fra 

den aktuelle leverandøren skal tilkalles".   

Da styret forsøkte å få denne rutinen verifisert hos BORI viste det seg at BORI hadde 

følgende forståelse av rutinen:  "BORI kan formidle kontakt til håndverker (snekker, 

elektriker, rørlegger eller andre profesjoner), hvis selskapet ikke selv har kapasitet til 

å løse problemet". 

Det står ikke i noen skriftlig avtale hva som er den riktige forståelsen.  At BORI har 

forstått det slik at ekstern (tilfeldig) rørlegger kan tilkalles uten konsultasjon med  

borettslagets styre/kontaktpersoner har medført en betydelig og unødvendig kostnad. 

For å hindre at dette skjer igjen må borettslagets og BORIs forståelse av rutinen 

omforenes.   

 

 

Punkt 4:  Adresser på leilighetene i byggetrinn 2 

 

Byggene i byggetrinn 2 får disse gateadressene: 

Husebyjordet 2-6 (nytt boligbygg A3-3)  (bygget mot Trondheimsveien) 

Marta Korsets vei 1 (nytt boligbygg A3-1) (bygget vis a vis MK2 

Marta Korsets vei 3 (nytt boligbygg A3-2) (det hvite skråstilte bygget)  

Husebytorget 2-8 (nytt boligbygg A3-4)  ( hjørnehuset og huset mot Gjerdrumsveien)    

 

 

Punkt 5:  Ekstraordinær generalforsamling i borettslaget for byggetrinn 2 

                  

Borettslaget for byggetrinn 2 vil avholde sin ekstraordinære generalforsamling torsdag 

den 23. oktober kl 1800.  Generalforsamlingen finner sted i møtelokale "Meieriet" i 

Samfunnshuset på Skedsmokorset. 

Det er ønskelig at flest mulige av styremedlemmene i vårt borettslag møter som 

observatører i byggetrinn 2's ekstraordinære generalforsamling.  
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Punkt 6:  Leie av møterommet i HSR, jfr. henvendelse fra framtidig beboer 

 

Fra fremtidig andelshaver i byggetrinn 2 har borettslaget mottatt forespørsel om leie 

av felleslokalet som ventes å bli ferdigstilt og tatt i bruk  etter at borettslagene i 

byggetrinn 1 og 2 er slått sammen på ettervinteren eller våren 2015. 

Einar har gitt et optimistisk svar, men bedt andelshaveren om å ta spørsmålet opp 

igjen når den tid kommer.  

 

 

Punkt 7:  Brannvarslingsanlegget, jfr. punkt 6 i referatet fra siste styremøte 

 

Harald har bedt Carlsen & Sønn om pristilbud på lovpålagt årskontroll og 

serviceavtale for et etterfølgende år.  I forespørselen er det presisert at vi spesielt 

venter at serviceavtalen inneholder oppetider for feilmottak og tidsrom for når 

feilretting skal være påbegynt. 

 

Harald vil når pristilbudet foreligger, gjenta anmodningen om at den gjenværende 

tidsforsinkelsen blir fjernet.  Etter at Carlsen & Sønn i et halvt år har trenert 

spørsmålet om hvem som skal betale for fjerningen av forsinkelsen, har ikke lenger 

svaret på dette spørsmålet noen økonomisk interesse.  Fjerningen vil bli tatt i 

forbindelse med årskontrollen, og dermed er det i realiteten vi som betaler selv om 

Martinsen har informert Einar om at Eiendomsgruppen vil betale.  

 

 

Punkt 8:  Ettårsbefaring i leilighetene i uke 41 og 42 

 

Fra Eiendomsgruppen har andelseierne i sine postkasser fått skriftlig varsel om 

klokkeslett og dato for ettårsbefaringen av sine leiligheter. 

 

 

Punkt 9:  Regulering av regnvannet i MK4 (inngangspartiet og leilighet nr. 15) 

 

Etter behandling i byggekomiteen er det besluttet at nedløpet for regnvann langs 

veggen i inngangspartiet i MK4 skal forlenges slik at det kommer utenfor hellene.  

Bakken under utløpet skal dreneres for å hindre isdannelse foran inngangen.  

Videre skal takrenna på terrassen for leilighet 27 forlenges til nedløp som er montert 

på vegg. 

 

 

Punkt 10:  Valg av kandidater til styret i HSRB 2 

 

På forhånd var borettslagets valgkomite og styremedlemmer bedt om å gjennomgå 

beboerliste for byggetrinn 2 med sikte på å få identifisert mulige kandidater til 

styreverv som skal besettes i det nye borettslagets ekstraordinære generalforsamling 

som skal avholdes den 23. oktober.  Det ble lagt særlig vekt på kandidater til vervet 

som styreleder som skal velges direkte av generalforsamlingen. Etter en lengre 

diskusjon med vurdering av et større antall mulige, ble det enighet om en begrenset 

liste over prioriterte kandidater som DES-klubben blir anbefalt å kontakte med 

anmodning om å påta seg vervene som leder eller alternativt styremedlemmer.  Møtet 



30 

 

 

 

 

 

 

 

 

antok at også kandidatene til vervene som nestleder, sekretær og styremedlemmer, 

som utpekes av og i det valgte styret etter at alle er valgt inn som styremedlemmer, er 

å finne på den aktuelle kandidatlista.  

 

 

Punkt 11:  Eventuelt 

 

Innbo i det endelige borettslagets felles aktivitetslokaler 

Det allerede eksisterende borettslaget for byggetrinn 1 har utpekt Eva og Kirsti som 

konsulenter i forholdet til Eiendomsgruppen når det gjelder anskaffelse av møbler, 

kjøkkenutstyr og annet løsøre i det endelige borettslagets felles aktivitetslokaler.  

 

Innkjøringen foran MK4 

Skedsmo kommune har nå satt opp kantstein i skillet mellom fortau og kjørebane i 

Marta Korsets vei. Det er imidlertid ikke lagt til rette for at utrykningskjøretøyer og 

andre nødvendige transporter til inngangssonen i Marta Korsets vei 4 skal kunne 

krysse kantsteinen mellom Marta Korsets vei 2 og 4. Kommunens folk lovet å ta 

saken videre og sørge for at kantsteinen ble senket.  

Eva og øvrige styremedlemmer som ferdes i området vil følge med og påse at dette 

blir gjort før veien blir asfaltert.  

 

Informasjon fra styret til beboerne - skriv nr 5 

Det var ingen merknader til informasjonen som ble distribuert til beboernes postkasser  

den 10. september 2014 

 

Tid og sted for kommende møter:   

 

Ordinært styremøte:  Tirsdag den 21. oktober kl 0930 

 

Ordinært styremøte:  Tirsdag den 25. november kl 0930 

 

Styre- og julemøte:   Onsdag den 10. desember kl 1900 - 2300 

 

Sted for alle møtene er forpakterboligen på Huseby Gård.   

 

 

Harald Pedersen (sign) 

sekretær 
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Huseby Senior Residens Borettslag 

 
Referat fra borettslagets styremøte nr. 12 den 21. oktober 2014 

 
Til stede: Einar P. Vågen  

        Eva Michelsen  

        Kirsti Mork     

        Harald Pedersen  

        Roald Skram 

 

Under punkt 4 deltok også Helge Baisgård fra BORI i møtet. 

 

Til behandling forelå følgende saksliste: 

 

1. Referat fra styremøte nr. 11 den 18. september 2014 

2. Protokoll fra ettårsbefaring av utomhusanlegg og garasjekjeller  

3. Brev av 29. september 2014 fra forretningsfører Martin Staurem om fratredelse 

som forretningsfører for borettslaget med virkning fra kommende årsskifte 

4. Tilbud fra BORI av 2. oktober 2014 om overtakelse av forretningsførselen  

5. Kontroll og serviceavtale for brannvarslingsanlegget 

6. Erfaringer fra gjennomført ettårsbefaring i leilighetene 

7. Kandidater til styret i HSRB 2 

8. Eventuelt 

 

Punkt 1: Referat fra styremøte nr. 11 den 18. september 2014 

 

Under punkt 3 i referatet er det gjort grundig rede for situasjonen som oppsto da 

BORI tilkalte eksternt rørleggerfirma da blandebatteriet i dusjen til en av leilighetene 

sviktet. I dag kan vi konstatere at rutinene ikke var gode nok. Einar har snakket med 

Jørn Hansen som vil sørge for at BORI ikke tilkaller eksterne håndverkere før dette er 

godkjent av Kirsti eller Roald. 

Da ingen kan lastes for feilen som ble gjort vil borettslaget betale regningen.    

 

Det er ikke kommet noen avklaring med kommunen når det gjelder "Innkjøringen 

foran MK4". Kirsti presenterte et dokument som kan tyde på at det foreligger et 

lovmessig påbud om å tilrettelegge for bilkjøring fram til inngang på den type 

bygning som MK4 representerer. Kirsti vil bringe klarhet i om dette dokumentet har 

gyldighet. I så fall vil dette dokumentet bli forelagt kommunen.  

 

Punkt 2: Protokoll fra ettårsbefaring av utomhusanlegg og garasjekjeller 

 

Ingen ting er gjort når det gjelder nedløpet fra terrassen til leilighet nr. 27. Når det 

gjelder utløpet langs veggen i inngangssonen i MK4 er dette forlenget, men ikke langt 

nok, og det er heller ikke gravd/drenert for å få bort avløpsvannet. I tillegg lekker det 
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fortsatt i overgangen mellom den vertikale og horisontale delen av nedløpet. Når det 

ikke står noe i protokollen fra ettårsbefaringen om disse manglene, antar styret at 

årsaken er at manglene er påpekt tidligere og at Eiendomsgruppen har lovet utbedring. 

 

For hus 1-2 står det ingen ting om at døren i forrommet til heisen i andre etasje må 

justeres. Dette har vært påpekt flere ganger når forrommet har vært befart i 

forbindelse med lekkasje i taket og isdannelse på veggene. 

At det flyter vann inn mot leilighetenes ytterdører når regnværet står på mot 

svalgangene må alle regne med. Et annet spørsmål er om vi skal måtte regne med at 

det alltid er vann foran ytterdørene fordi deler av gulvene på enkelte svalganger har 

fall innover mot husveggen. Som eksempel kan nevnes leilighet nr. 5 der det foran 

døra er en ubygd terrasse på svalgangen. Fordi det ikke er noe tak over denne 

terrassen og fordi de fleste av gulvbordene har fall innover, er det alltid vann foran 

utgangsdøra når det regner. Selv om dette ikke gjør noen skade på bygningen er det 

ikke hyggelig å ha vann der når det regner, og det virker jo heller ikke særlig 

intelligent å anlegge et golv med fall innover mot veggen.   

   

Punkt 3: Brev av 29. september 2014 fra forretningsfører Martin Staurem om 

        fratredelse som forretningsfører for borettslaget med virkning fra 

        kommende årsskifte 

 

For at borettslaget skal kunne få IN-avtale med Husbanken må lagets forretningsførsel 

skje i et boligbyggelag som er tilsluttet "Norske Boligbyggelags Landsforbund". For 

ikke å stå i veien for en slik avtale har vår nåværende forretningsfører, advokat Martin 

Staurem, funnet det nødvendig å fratre som borettslagets forretningsfører med 

virkning fra kommende årsskifte. Det er med beklagelse styret finner å måtte ta 

Staurems fratreden til etterretning. 

Staurem inviteres særskilt til styrets møte tirsdag den 25. november kl 0930. 

 

Punkt 4: Tilbud fra BORI av 2. oktober 2014 om overtakelse av 

        forretningsførselen 

 

I tråd med nåværende forretningsførers anbefaling har styret innhentet tilbud på 

forretningsførsel hos BORI. I den anledning var organisasjonssjef Helge Baisgård til 

stede for å redegjøre for, og svare på spørsmål om tilbudet.  

Så langt ser det ut til at borettslaget tilfredsstiller de formelle kravene for å kunne søke 

IN-løsning, men det gjenstår å få tidfestet når første nedbetaling kan skje. 

BORI har forsikringsavtale med If Skadeforsikring som borettslagene kan benytte seg 

av, mens vårt borettslag har sin nåværende forsikring hos Gjensidige Forsikring. 

BORI kan forholde seg til begge selskapene, men for begge parter synes det å være 

praktiske fordeler med å ha forsikringen hos BORIs avtalepartner. Styret vil foreta en 

nærmere vurdering av dette spørsmålet. 

 

I BORIs kontraktsforslag er det tatt utgangspunkt i at BORI kan ivareta rutiner i 

forbindelse med salg av leiligheter og godkjenning av nye andelseiere. Dette er 

imidlertid forhold som ifølge både DES-klubbens og borettslagets vedtekter tilligger 

DES-klubben. BORI vil ta kontakt med Staurem (i egenskap av forretningsfører i 

DES-klubben) for å få kontraktens ordlyd i overensstemmelse med nevnte vedtekter.  
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Med forbehold om tilsvarende aksept i HSRB 2’s ekstraordinære generalforsamling 

den 23. oktober 2014 vil styret akseptere BORIs tilbud og undertegne avtalen om 

forretningsførsel.  

 

 

Punkt 5: Kontroll og serviceavtale for brannvarslingsanlegget 

 

Harald kunne opplyse at Carlsen & Sønns tilbud om kontroll og serviceavtale for 

brannvarslingsanlegget var akseptert. Det gjenstår imidlertid å få tidfestet når 

kontrollen kan foretas. Harald purrer på saken. 

 

Punkt 6: Erfaringer fra gjennomført ettårsbefaring i leilighetene 

 

Ettårsbefaringen og etterfølgende utbedringsarbeider er så langt gjennomført uten 

rapporterte problemer. 

 

Punkt 7: Kandidater til styret i HSRB 2 

 

Etter at styret, og særlig styrelederen har utvist stort engasjement i arbeidet med å få 

identifisert gode kandidater til styret i HSRB 2, tyder alt på at også dette borettslaget 

vil få et kompetent styre. 

 

Punkt 8: Eventuelt 

 

Regnskap for 3. kvartal ble gjennomgått og tatt til etterretning uten vesentlige 

merknader. 

Etter at borettslaget i perioden f.o.m oktober 2013 t.o.m mai 2014 krevde inn kr 

178.000 for lite i husleie, har vi blant annet på grunn av reduserte renter til Husbanken 

hentet inn en vesentlig del av dette underskuddet. Med det manglende restbeløpet 

midlertidig "lånt fra andelskapitalen" har vi et borettslag med likvide midler som 

budsjettert. 

 

Neste møte 

 

Som tidligere besluttet er neste møte fastsatt til tirsdag den 25. november kl 0930. 

Som vanlig finner møtet sted i forpakterboligen på Huseby gård. 

 

 

Harald Pedersen (sign) 

sekretær 
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Huseby Senior Residens Borettslag 

 
Referat fra borettslagets styremøte nr. 13 den 25. november 2014 

 
Til stede: Einar P. Vågen  

        Eva Michelsen  

        Kirsti Mork     

        Harald Pedersen  

        Roald Skram 

 

Som innledning til møtet ble advokat Martin Staurem som var spesielt invitert for 

anledningen, takket av som borettslagets nåværende forretningsfører. Formelle krav 

som Husbanken stiller til borettslag som vil benytte bankens tilbud om IN-løsning 

(Individuell nedbetaling av andelseiers del av borettslagets felles gjeld) gjør at en 

frittstående advokat som Martin Staurem ikke kan fortsette som borettslagets 

forretningsfører. Styrets leder, Einar Vågen, takket Staurem for godt samarbeid i hans 

rolle som forretningsfører og juridisk rådgiver for borettslaget. Som et synlig tegn på 

dette ble Staurem overrakt blomster. At Staurem ikke kan fortsette som borettslagets 

forretningsfører betyr imidlertid ikke et definitivt farvel da han fortsatt vil være DES-

klubbens forretningsfører.  

 

Staurem takket for blomster, gode ord og ga styret en innføring i hva som ligger i 

Husbankens IN-løsning. Kort sagt kan det sies at andelseiers nedbetaling av sin andel 

av borettslagets felles gjeld, gir andelseierne større økonomisk sikkerhet enn hvis det 

hadde vært nedbetaling av andelseierens egen gjeld (ikke andel av felles gjeld).  

 

Til behandling i styremøtet for øvrig, forelå følgende saksliste: 

 

1. Referat fra styremøte nr. 12 den 21. oktober 2014 

2. Serviceavtale – Automatisk brannvarslingsanlegg  

3. Forretningsførerkontrakt pr 1. januar 2015 

4. Anskaffelse av inventar/utstyr til felles møterom  

5. Samarbeid med styret i HSRB-2 

6. Framdrift i byggetrinn 2 

7. Kjørevei inn til hovedinngang i MK4 

8. Eventuelt 

 

Punkt 1: Referat fra styremøte nr. 12 den 21. oktober 2014 

 

Til referatets punkt 4 angående forsikring i "Tilbud fra BORI om overtakelse av 

forretningsførselen" var det enighet om å beholde borettslagets forsikring hos 

Gjensidige Forsikring så lenge borettslaget består av kun byggetrinn 1. Forsikringen 

overføres til If Skadeforsikring ved sammenslutningen av borettslagene i byggetrinn 1 

og 2. 

Ellers kunne styrelederen opplyse at kontrakten med BORI er brakt i 

overensstemmelse med DES-klubbens regler for omsetning av boliger i borettslaget. 
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Med disse merknadene ble referat nr 12 fra 21. oktober 2014 godkjent. 

    

 

Punkt 2: Serviceavtale - automatisk brannvarslingsanlegg 

 

Harald kunne opplyse at borettslaget den 12 oktober 2014 hadde akseptert Carlsen & 

Sønns tilbud på serviceavtale og lovpålagt årskontroll. I denne aksepten ligger det 

også en forutsetning om at tidsforsinkelsen på alarm til 110-sentralen skal fjernes i 

forbindelse med årskontrollen. Etter flere purringer er borettslaget i e-post av 9. 

november 2014 underrettet om at kontrollen "skal tas i år". 

 

 

Punkt 3: Forretningsførerkontrakt pr 1. januar 2015 

 

Styrelederen har undertegnet kontrakt med BORI som overtar borettslagets 

forretningsførsel med virkning fra 1. januar 2015. Det vil si at advokat Staurem er 

borettslagets forretningsfører til og med 31. desember 2014. Staurem vil som tidligere  

benytte revisjonsfirmaet Nitschke AS som revisor for regnskapet 2014.  

 

Staurem som har fått forespørsel om juridisk bistand i forbindelse med 

sammenslåingsprosessen takker for tilliten, men anbefaler at de to borettslagene 

overlater denne prosessen til BORI som har ekspertise på denne typen prosesser. I 

denne forbindelsen gjør Staurem oppmerksom på at det må foreligge avsluttede 

regnskaper fra begge borettslagene når sammenslutningen finner sted, og at dette kan 

bety at sammenslutningen ikke kan fullføres så tidlig som borettslagene ellers kunne 

ønsket seg. 

 

Kirsti og Eva som har fått BORIs databaserte støttesystem demonstrert, kunne fortelle 

at systemet virket enkelt og brukervennlig. Borettslaget får tilgang/passord for 2 

brukere. (antar at det blir tilgang/passord for 2x2 brukere så lenge vi er 2 borettslag)    

 

 

Punkt 4: Anskaffelse av inventar/utstyr til felles møterom 

 

Styret fant å måtte avvise Eiendomsgruppens foreliggende tilbud på møbler til 

borettslagenes felles møte- og selskapslokale. Tilbudet tilfredsstiller ikke på noe vis 

kravene til den møbleringen styret ser for seg. 

 

(I mellomtiden fant styret å ville gå videre med en mulighet for at borettslaget kunne 

overta bord, stoler og sittegrupper med anslagsvis femti sitteplasser fra 

telepensjonistenes forening som ikke lenger har anvendelse for disse møblene. Harald 

vil avtale tidspunkt for befaring av disse møblene. (Jeg foreslår at vi dropper dette 

avsnittet ettersom disse møblene mistet sin interesse allerede før det var avtalt noen 

befaring)) 

 

 

Punkt 5: Samarbeid med styret i HSRB-2 

 

Når det allerede ved etableringen av HSRB-2 er kjent at borettslaget skal fusjonere 
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med HSRB-1 allerede til våren, ligger det i sakens natur at begge borettslagene må 

agere koordinert med tanke på en så smidig fusjonsprosess som mulig. Like naturlig 

er det at HSRB-2 trekker på HSRB-1's erfaringer med driften så langt. Særlig viktig er 

det at utformingen av leverings-, drift- og serviceavtaler er sammenfallende så langt 

det er mulig. I denne sammenhengen har Einar som styreleder i HSRB-1 og 

styremedlem i HSRB-2 en viktig formidlerrolle.   

 

 

Punkt 6: Framdrift i byggetrinn 2 

 

Overtakelse av leilighetene i byggetrinn 2 vil bli gjennomført  

-  i begynnelsen av uke 49 (første uka i desember) for hus nr 1 og 2, og  

-  i midten av januar for hus nr 3 og 4. 

 

Kirsti opplyste at Eiendomsgruppen vil sørge for at søppelcontainerne blir fjernet når 

det nye søppelanlegget blir tatt i bruk som planlagt i løpet av desember.    

 

 

Punkt 7: Kjørevei inn til hovedinngang i MK4 

 

Borettslagets nye fremstøt overfor kommunen via Flåt og hans kontaktpersoner i 

kommunen, ga ikke det ønskede resultatet. Etter en rundgang i kommunen endte 

saken hos saksbehandleren som ga borettslaget det opprinnelige skriftlige svaret der 

ønsket om innkjøringsmulighet til hovedinngang i MK4 ble avvist med vising til 

reguleringsplanen der det sies at kun brannvesenet skal kunne kjøre inn mellom MK4 

og omsorgsboligene. Svaret fra saksbehandleren som denne gangen ble gitt telefonisk 

var det samme som han tidligere har avgitt skriftlig. 

 

For å slippe prosedyren og formalitetene med en søknad om dispensasjon fra 

gjeldende reguleringsplan, vil Kirsti samle tungtveiende argumenter for at kjøring må 

tillates også for andre enn brannvesenet. Med dette som utgangspunkt vil Einar 

forsøke å tale kommunen til fornuft.    

 

 

Punkt 8: Eventuelt 

 

Beboeren i leilighet nr 3 (nærmest nedkjørselen til garasjen i første etasje i MK2) 

klager på kraftig støy fra ventilasjonsviftene som vis a vis hans terrasse på 

svalgangsiden er montert i veggen på bygget for omsorgsboligene. Eva som har erfart 

støyen er enig i at det ikke er mulig å oppholde seg på denne terrassen når viftene 

støyer på det verste.  

Eva vil ta kontakt med vaktmesteren i omsorgsboligene for å få undersøkt hva som 

kan gjøres.   

Neste møte 

Som tidligere besluttet avholder styret sitt julemøte onsdag den 10. desember kl 1900. 

Møtet finner sted i forpakterboligen på Huseby gård. 

 

Harald Pedersen (sign) 

Sekretær 
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Huseby Senior Residens Borettslag 

 
 

Referat fra borettslagets styremøte nr. 14 den 10. desember 2014 

 
Til stede: Einar P. Vågen  

        Eva Michelsen  

        Kirsti Mork     

        Harald Pedersen  

        Roald Skram 

        Asle Johansen  

 

Til behandling forelå følgende saksliste: 

 

1. Referat fra styremøte nr. 13 den 25. november 2014 

2. Fusion av borettslagene  

3. Eventuelt 

 

Punkt 1: Referat fra styremøte nr. 13 den 25. november 2014 

 

Referatet ble godkjent uten merknader. 

 

Punkt 2: Fusion av borettslaget 

 

Til grunn for behandlingen lå brev fra advokatfirmaet Haavind AS med 

"Oppdragsbeskrivelse – sammenslåing av to borettslag – sak nr. 59642-001". 

 

Oppdragsbeskrivelsen ble tatt til etterretning. 

 

Punkt 3: Eventuelt 

 

Innkjøring til inngangen i MK4 

Problemet med innkjøring til MK4 er inntil videre løst med en asfaltrampe mellom 

kjørebane og kantstein.  Det gjenstår å se om dette blir den endelige løsningen. 

 

Fellesmøte mellom styrene i HSRB 1 og 2 

Styrelederne i borettslagene 1 og 2 er blitt enig om å avholde et felles styremøte i 

løpet av januar 2015 for spesielt å treffe beslutninger angående borettslagenes felles 

møte/selskapslokale og gjesteleilighet. 

Stikkordsmessig bes styremedlemmene tenke gjennom problemstillinger angående 

blant annet:  

- Møblering – anskaffelse av møbler 

- Hva lokalene skal/kan anvendes til 

- Vilkår og priser for leie av lokaler og gjesteleilighet  

 

Harald Pedersen (sign) 

sekretær 


