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Huseby Senior Residens Borettslag 
 
 

Protokoll fra borettslagets styremøte nr 1 den 4. oktober 2013. 

 
Til behandling forelå følgende saksliste: 

1.  Konstituering av styret 

2.  Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling 10. september 2013 

3.  Driftsavtale med BORI  

4.  Kontrakt med NRBR 

5.  Eventuelt 

 

Punkt 1: Konstituering 

 

Møtet ble ledet av borettslagets leder, Einar P. Vågan. 

Fra et fulltallig styre var i tillegg disse til stede: 

-  Eva Michelsen, styremedlem 

-  Kirsti Mork, styremedlem 

-  Harald Pedersen, styremedlem 

-  Roald Skram, varamedlem 

 

Til stede var også DES-klubbens forretningsfører, advokat Martin Staurem. 

 

Under behandlingen av sakslistas punkt 3 og 4 deltok Jørn Hansen fra BORI og Erik 

Martinsen fra Eiendomsgruppen. 

 

I tråd med vedtektenes punkt 7.8 som tillegger styret å utpeke sin nestleder og 

sekretær, ble Kirsti Mork og Harald Pedersen utpekt som henholdsvis nestleder og 

sekretær. 

 

Styrets varamedlem møter fast i styrets møter. 

 

Punkt 2:  Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling 

 

Ingen merknad. 

 

 

Punkt 3:  Driftsavtale med BORI 

 

Til grunn for behandlingen forelå tilbud om driftsavtale med BORI. Tilbudet var 

basert på det samme servicenivået som lå til grunn for budsjettet for vedlikehold og 

vaktmestertjenester/renhold som ble vedtatt i den ekstraordinære generalfor- 

samlingen den 10. september 2013. I tillegg til det budsjetterte beløpet vedtatt i 

generalforsamlingen, tilkommer mindre kostnader for tilleggsytelser nevnt nedenfor. 
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Merknader til avtalen: 

 

 Driftsavtalen omfatter ikke plenklipping og eventuelt hagestell. Dette vil styret 

komme tilbake til våren. 

 BORI kan i begrenset grad innenfor driftsavtalen, yte enkel hjelp til den enkelte 

beboer. Dette kan bare skje i forbindelse med BORIs rutinemessige 

oppdrag/besøk i borettslaget. BORI vil sette opp en "postkasse" i hvert bygg der 

beboerne kan legge beskjed om hvor og hva det ønskes hjelp til.   

 BORI vil på egnet sted i inngangssonene sette opp en oppslagstavle for 

informasjon fra styret til beboerne, og for meddelelser mellom beboerne. 

 Anlegget for mottak/nedkast av søppel vil ikke bli ferdigstillet før byggetrinn 2 er 

innflyttingsklart.  I mellomtiden vil det bli satt opp konteiner som skal benyttes 

felles for både papir og restavfall. 

 Det er ok at beboere setter inn "kikkhull" i leilighetens ytterdør. 

 BORI kan parkere på biloppstillingsplass som ellers er forbeholdt NRBR. 

 Styret har utpekt Kirsti Mork og Roald Skram som kontaktpersoner mot BORI. 

Alle beboere har anledning til å kontakte BORI angående vedlikehold og 

vaktmestertjenester/renhold, men i generelle spørsmål som gjelder borettslaget i 

sin helhet, skal henvendelser skje via kontaktpersonene.  

 FDV-dokumentene (forvaltning, drift og vedlikehold, dvs. driftsinstrukser, 

vedlikeholdsinstrukser og beskrivelse av materialer og løsninger som følger med 

ved overlevering av bygningsmassen fra Eiendomsgruppen v/Erik Martinsen til 

borettslaget) vil bli gjort tilgjengelig for styret og BORI. 

 

Tilleggsytelser til avtalen: 

 

 Styret aksepterte tilbud fra BORI på mottak og videre oppfølging av alarmer fra 

borettslagets heiser.  Med denne løsningen får borettslaget ett og samme 

telefonnummer å forholde seg til når det gjelder vaktmestertjenester for både heis 

og øvrige eiendom. 

 Borettslaget har 3 utvendige ikke-frostsikre vannkraner.  Styret besluttet å la 

BORI ta ansvaret for å stenge/tømme disse for vinteren og åpne dem igjen til 

våren/sommeren. 

 

Med disse bemerkningene/tilleggsytelsene besluttet styret at borettslaget ved styrets 

leder, umiddelbart kunne undertegne driftsavtalen.  Dermed er vaktmestertjenestene 

operative "fra nå". 

 

Punkt 3:  Kontrakt med NRBR 

 

Styret har utpekt Harald Pedersen som "kontaktperson/ansvarshavende/-

brannvernansvarlig" samt Kirsti Mork og Roald Skram (prioritert orden) som 

"kontaktpersoner ved utløst alarm".  

 

Dermed kan styreleder undertegne  kontrakten med NRBR. 

 

Det vil bli forsøkt å få til et besøk fra NRBR der styret/kontaktmenn kan få  forklart 

og stilt spørsmål om anlegget for brannvarslingen og hva som forventes av 
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styret/kontaktpersonene. 

 

Det presiseres at det går 4 minutter fra røkvarsler utløses til det går alarm til 110-

sentralen.  I løpet av disse fire minuttene har beboerne mulighet for å lufte 

ut/normalisere situasjonen som utløste røkvarsleren.  Av lett forståelige grunner er det 

ingen forsinkelse hvis et sprinklerhode skulle bli utløst. 

 

 

Punkt 4:  Eventuelt 

 

4.1  Forretningsførsel 

 

I byggefasen har DES-klubben ved sin forretningsfører advokat Martin Staurem 

ivaretatt borettslagets forretningsmessige interesser.  I tråd med punkt 7.12 i 

borettslagets vedtekter har styret besluttet å engasjere Staurem som borettslagets  

forretningsfører.  Samtidig er Staurem meddelt prokura.  (For ordens skyld opplyses 

det at Staurem ikke deltok i behandlingen av denne saken) 

 

Staurem opplyste at det er inngått forsikringsavtale med Gjensidige Forsikring til en 

pris som er lavere enn budsjettert.   

 

Videre kunne Staurem opplyse at borettslaget har fått dispensasjon fra Husbankens 

krav om innmelding i sikringsordning for fellesgjeld som forutsetning for å  få 

husbanklån.  Begrunnelsen for dispensasjonen er DES-klubbens mangeårige og gode 

historikk som viser at det aldri har vært nødvendig for noen beboer å måtte svare for 

annet enn sin egen andel av borettslagets fellesgjeld.  

 

 

4.2  Dekning av styremedlemmenes utgifter 

 

Etter vedtektenes punkt 7.6 tilligger det generalforsamlingen å fastsette styrehonorar. 

Første ordinære generalforsamling skal etter vedtektenes punkt 7.1 avholdes innen 

utgangen av juni hvert år.  I mellomtiden fram til første ordinære generalforsamling 

har styret besluttet at borettslaget skal dekke styremedlemmenes utgifter 

skjønnsmessig satt til kr 4000,- for styrets leder og kr 1000,- for øvrige 

styremedlemmer og varamedlem.  I tillegg kan vesentlige legitimerte utgifter dekkes. 

I denne saken er det vektlagt at arbeidsmengden i styret er særlig belastende i bygge- 

og etableringsfasen. 

 

4.3  Annen informasjon 

 

I mappen beboerne fikk overlevert fra Privatmegleren i kontraktsmøtet på 

sensommeren 2012 var det blant annet vedlagt et dokument med tittelen "Forslag til 

trivselsregler for Borettslaget Huseby Senior Residens".  Hentet fra et annet borettslag 

er dette dokumentet kun å betrakte som et eksempel på slike regler .  "Reglene" har 

følgelig ingen relevans til Huseby Senior Residens Borettslag.  Så langt har heller 

ikke styret sett noe behov for å foreslå at regler av denne art blir innført i borettslaget.  

 

 

4.3  Møtedager 
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Tirsdager fra kl. 0930 er valgt som dag og tid for styrets møter.  Det antas at 

månedlige møter vil være tilstrekkelig. Første møte er bestemt til tirsdag 5. november 

kl. 0930. 

 

Protokollene fra styrets møter distribueres ikke til beboerne, men informasjon fra 

møtene som antas å være av interesse for beboerne skal det informeres om. 
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Huseby Senior Residens Borettslag 
 

 
Protokoll fra borettslagets styremøte nr 2 den 5. november 2013. 

 
Til stede:  Einar P. Vågen  

                 Eva Michelsen  

                 Kirsti Mork     

                 Harald Pedersen  

                 Roald Skram 

 
Til behandling forelå følgende saksliste: 

 

1:   Referat fra styremøtet 4. oktober 2013 

2:   Inngåtte drifts- og serviceavtaler 

      -    BORI 

      -    NRBR - Brannalarm og nøkkelsafe, idriftsettelse 

      -    Hafslund - Strømleveranse 

      -    ROAF - Avfallshåndtering (containere) 

      -    Akershus Energi Varme - Leveringsavtale 

      -    StarLift - Serviceavtale heiser 

      -    M. Carlsen & Sønn AS - Serviceavtale brannalarm 

      -    Lås & Prosjekt AS - Rutine Nøkkelbestillinger 

      -    Portservice Oslo Akershus AS - Serviceavtale  

3.  Protokoll fra overlevering tekniske anlegg 23.10.2013 

4.  Reklamasjonssaker - påviste lekkasjer, eventuelt andre saker 

5.  Eventuelt 

 

Punkt 1:   Referat fra styremøtet 4. oktober 2013 

 

Til punkt 3, andre kulepunkt, ble det opplyst at BORI har satt opp postkassene der 

beboerne kan legge beskjeder/anmodninger om enklere hjelp når BORI er på sine 

rutinebesøk.  Postkassene er imidlertid ikke merket.  Disse bør merkes med BORI og 

en kort tekst som beskriver formålet med postkassen.  (Som kontaktperson antar 

sekretæren at Kirsti tar kontakt med BORI)  

 

Til punkt 4 (det står feilaktig punkt 3 i referatet) var det enighet om at alle 

styremedlemmene bør være drillet i prosedyren for å normalisere/nullstille 

brannvarslingsanlegget etter at en røkvarsler har utløst alarm som er deaktivert i 4-

minutters perioden før alarm går til 110-sentralen.  Det kan ikke forventes at alle 

beboerne selv kan gjøre dette.  Det er også behov for at de tre dedikerte 

kontaktpersonene mot brannvesenet, får konkret informasjon om hva  NRBR 

forventer av kontaktpersonene. Erik Martinsen har denne saken på "blokka". 

Styrelederen forhører seg om status. 

 

Med dette ble referatet fra møtet den 4. oktober godkjent. 
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Punkt 2:  Inngåtte drifts- og serviceavtaler 

 

BORI:  Avtalen er ok og undertegnet.  Som tidligere bestemt vil spørsmålet om å 

utvide avtalen til også å omfatte hagearbeid/plenklipping, bli tatt opp til våren. 

 

NRBR:  Gjenstående spørsmål angående nøkkelsafen er nå avklart. Kontrakten med 

NRBR har dermed trått i kraft. 

 

Hafslund:  Etter at Eiendomsgruppen tegnet beboeravtaler om nettleie og el fra 

Hafslund, står det den enkelte beboer fritt å skifte el-leverandør når det måtte passe.  

Med det lille strømforbruket fellesområdene har, finner ikke styret det med nåværende 

strømpriser, bryet verdt å "jakte" billigste el-leverandør for deretter å måtte forholde 

seg til forskjellige nett- og el-leverandører.  

 

ROAF:  Med ROAFs enerett på den kommunale renovasjonen i Skedsmo kommune, 

har ROAF nå fått ansvaret for å levere containere og hente husholdningsavfallet fra 

borettslaget.  ROAF har satt opp to godt merkede containere for henholdsvis papir og 

restavfall. 

 

Akershus Energi Varme:  Leveringsavtale er undertegnet  

 

StarLift:   Serviceavtale er ok og undertegnet.   

Tidligere gitt opplysning om at henvendelser angående heisene kan formidles via 

BORIs telefonnummer for vaktmestertjenester, trekkes tilbake. Slike henvendelser 

skal gå direkte til StarLifts servicetelefon 90 12 21 11 som angitt på merking i 

heisene.   

Roald utpekes som kontaktperson i forholdet til StarLift.   

 

M. Carlsen & Sønn AS:  Serviceavtalen for brannvarslingsanlegget er ok og 

undertegnet. 

 

Lås & Prosjekt AS:  Rutinene for bestilling og registrering av nøkler til leilighetene 

er klare.  Bestillinger fra beboere skal som hittil gå gjennom Eva eller Kirsti som 

nøkkelansvarlige. Det er imidlertid Lås & Prosjekt AS som fører registeret over hvem 

som har fått hvilke nøkler.  Dette gjelder imidlertid ikke nøkler til fellesområder som 

utleveres til  ulike firma/etater som skal ha adgang til fellesområdene. Her må Styret 

v/Eva og Kirsti håndtere det hele. 

 

Beboere som ønsker flere nøkler til sin postkasse må ordne dette på egen hånd. Det er 

ingen restriksjoner på disse hos forretninger som filer nøkler. 

 

Portservice Oslo Akershus AS:  Etter at garasjeporten nå er installert, har Styret 

inngått serviceavtale for porten.  (Avtale eller ikke avtale har ingen betydning for de 

økonomiske konsekvensene av skaden porten ble påført ved innbruddet tidlig søndag 

morgen den 3. november. Serviceavtalen dekker ikke skade ved innbrudd og hærverk) 

Skaden kan imidlertid tenkes dekket av borettslagets forsikring, men det gjenstår å se 

om regningen for utbedring overstiger egenandelen ved skade) 

 

Serviceavtale ventilasjonsanlegg i leilighetene:  Styret vil undersøke om det er 
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hensiktmessig å inngå kollektiv serviceavtale for det foreskrevne årlige vedlikeholdet 

av leilighetenes ventilasjonsaggregat.  I så fall vil kostnaden for dette bli innbakt i 

"husleia".  

 

Punkt 3:  Protokoll fra overlevering tekniske anlegg 23.10.2013 

 

Til grunn for behandlingen lå rapport fra befaringen Eiendomsgruppen gjennomførte 

med deltakelse fra Styret i borettslaget, BORI,  EG rør, M. Carlsen & Sønn, VentTek 

og StarLift i forbindelse med "Overlevering tekniske anlegg Huseby A2" som fant 

sted den 23.10.2013. 

 

Fra borettslagets styre var Eva, Harald og Roald  med på befaringen. Kirsti var med 

på første delen.  

 

Under punktet "Elektriker" ble det fra Styret påpekt at det ikke var montert 

stikkontakt(er) i garasjekjellerens bodseksjon.  (Dette er nå gjort) 

 

Rapporten er ført i pennen og underskrevet av Erik Martinsen. 

 

For borettslagets styre ble rapporten underskrevet av Eva, Harald og Roald før den 

returneres til Eiendomsgruppen v/Erik Martinsen. 

 

Punkt 4.  Reklamasjonssaker:   

 

Harald opplyste at det i tillegg til lekkasjen han har rapport tidligere, også lekker inn 

vann fra taket i "glassrommet" foran heisdøren i andre etasje i Marta Korsets vei 2.  

Vannet drypper fra bjelken som bærer svalgangen i etasjen over.  Det var enighet om 

at Harald skal rapportere også denne lekkasjen til Erik Martinsen.   

  

Punkt 5: Eventuelt 

 

Utleie av garasje:  Begrenset til leietakere som er andelseiere i borettslaget, kan den 

enkelte beboer leie ut sin plass i garasjeanlegget.  Det står partene fritt å bestemme 

leiebeløpets størrelse, men som en kostnadsbasert pris anbefaler Styret kr 450,- pr 

måned. 

 

Tilgjengelighet for rullestolbruker:  Styret er kjent med at Eiendomsgruppen arbeider 

med spørsmålet om tilgjengelighet for eier av leilighet 27 som er rullestolbruker. Til 

neste styremøte vil Erik Martinsen bli bedt om å gi en muntlig orientering med status 

for dette arbeidet.  

 

"Trivselsregler":   Fra tid til annen har styremedlemmer fått spørsmål fra beboere om 

"ditt eller datt" er tillatt i borettslaget.  Så langt har ingen slike spørsmål vært av en 

slik art at styret har funnet det nødvendig å foreslå regler for hva som er tillatt og ikke 

tillatt. Styret har fortsatt tro på at "vårt borettslag" består av andelseiere som vet hva 

det vil si å ta hensyn til sine naboer, og at vi derfor ikke trenger skrevne regler for 

godt og omtenksomt naboskap. 

 

Utelys:   Erik Martinsen vil bli bedt om å se på mulighetene for å få bedret 

utebelysningen foran inngangspartiene i begge bygningene. 
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Neste møte er avtalt til tirsdag den 10. desember kl. 0930, som vanlig  i 

forpakterboligen på Huseby Gård. 

 

 

Harald Pedersen (sign) 

sekretær 
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Huseby Senior Residens Borettslag 
 
Protokoll fra borettslagets styremøte nr 3 den 10. desember 2013. 

 
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 5. november 2013 

2. NRBR – ny briefing av styrets kontaktpersoner 

3. Serviceavtale ventilasjonsanlegget 

4. Belysningen utomhus – særlig foran inngangspartiene 

5. Registrering av eventuelle feil og mangler etter initiativ av DES-klubben 

6. Kasse for oppbevaring av strøsand 

7. Montering av dørpumpe ved dør foran heisrom (bygning 4) 

8. Innbruddet i borettslagets garasje 

9. Overlevering av det interne kabelnettet 

10. Adkomstsituasjonen til leilighet 27 

11. Eventuelt 

 

Punkt 1:   Referat fra styremøtet 5. november 2013 

 

Det var ingen merknad til referatet. 

 

Punkt 2:  NRBR – ny briefing av styrets kontaktpersoner 

 

Erik Martinsen vil ta kontakt med Carlsen & Sønn for å avtale tid for en 

demonstrasjon av hvordan alarmpanelene i inngangssonene skal betjenes. 

Harald tar kontakt med NRBR med sikte på å få definert ansvar og roller for 

borettslagets kontaktpersoner mot brannvesenet. 

 

Punkt 3:  Serviceavtale ventilasjonsanlegget 

 

Ventilasjonsanlegget i leilighetene 

Å skifte filter i leilighetenes ventilasjonsaggregater er en forholdsvis enkel og lite 

tidkrevende operasjon, men likevel slik at mange beboere vil få problemer med dette.  

Ved å overlate dette ansvaret til den enkelte beboer er det også en fare for at filtre ikke 

vil bli skiftet på årlig basis slik leverandøren har foreskrevet.  Styret har derfor 

besluttet å ta ansvaret for at det årlig og samlet blir bestilt skifting av filter i alle 

leiligheter. 
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Ventilasjonsanlegget i garasjen 

Martinsen vil oversende utkast til serviceavtale med VentTek for ventilasjonsanlegget 

i garasjen.  Det var enighet om at det for å vinne tid, vil være hensiktsmessig å inngå 

en slik avtale uten ytterligere styrebehandling, det vil si at styrelederen kan 

undertegne avtalen dersom han finner at den er tilfredsstillende.  

 

Punkt 4:  Belysningen utomhus – særlig foran inngangspartiene 

 

Martinsen som hadde sett på mulighetene for å bedre utendørsbelysningen kunne 

opplyse at dette ikke var enkelt på grunn av at belysningen er en integrert del av  

områdets arkitektoniske uttrykk.  Dette kan verken Eiendomsgruppen eller 

borettslaget uten videre endre på. Det er utvilsomt også slik at det virker særlig mørkt 

fordi det ennå mangler gatebelysning i Marta Korsets vei.  Styret og 

Eiendomsgruppen regner med at gatebelysningen vil komme på plass når byggetrinn 

2 er ferdigstilt. Styret besluttet på denne bakgrunn å stille saken i bero til vi ser 

virkningen av gatelyset. 

 

Punkt 5:  Registrering av eventuelle feil og mangler etter initiativ av  

                 DES-klubben 

 

Som Styret og beboerne i borettslaget er kjent med, har DES-klubbens byggtekniske 

konsulent, sivilingeniør Hans Petter Brekkan, besøkt alle borettslagets leiligheter og 

intervjuet andelseierne med sikte på å kartlegge feil og mangler som ikke allerede er 

utbedret.  Resultatet av denne kartleggingen foreligger nå med et meget oppløftende 

resultat.  Det aller meste er feil som normalt forekommer i nybygg der materialene 

ennå ikke "har satt seg".  Dette er feil som vil bli rettet etter ettårsbefaringen. 

Totalt fem til åtte feil er av den art at det bør rettes på uavhengig av ettårsbefaringen. 

 

Så langt må det kunne sies at prosjektet i byggetrinn 1 har vært meget vellykket.  

Hva det skyldes skal ikke Styret ha noen oppfatning av, men det er trist at vi "på 

bygda" får høre at det i eldreboligene på Husebyjordet er opp til dobbelt så mange feil 

av til dels alvorlig karakter i en og samme leilighet, enn det Brekkan har avdekket i 

hele borettslaget. Styret håper i det lengste at ikke borettslagets egne beboere bidrar til 

at slike feilaktige opplysninger brer seg i lokalmiljøet. 

 

 

Punkt 6:  Kasse for oppbevaring av strøsand 

 

Styret hadde foreslått kassen plassert der containerne for papir og restavfall er 

plassert, men dette er ikke tatt til følge.  Årsaken til dette kan være at også disse 

containerne trolig må flyttes når gravingen på tomta for byggetrinn 2 starter i nær 

framtid.   

 

Punkt 7:  Montering av dørpumpe ved dør foran heisrom (bygning 4) 

(Se punkt 10)  

 

Punkt 8:  Innbruddet i borettslagets garasje 

 

Skaden på garasjeporten etter innbruddet i borettslagets garasje 2. november 2013 

beløp seg til kr 5.412,50.  Da borettslagets egenandel er på kr 6000,-, er det ikke 
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aktuelt å forfølge kravet som forsikringssak.  Styret har imidlertid anmodet 

påtalemyndigheten om å fremme fakturabeløpet som erstatningskrav i forbindelse 

med en eventuell straffesak. 

 

Punkt 9:  Overlevering av det interne kabelnettet for TV og bredbånd  

 

Styrelederen opplyste at det interne kabelnettet for TV og bredbånd nå var formelt 

overlevert til borettslaget fra Sønnico på vegne av Canal Digital. Overleveringsavtalen 

ble undertegnet av Einar P. Vågen for borettslaget og av Tommy Jensen for 

Sønnico/Canal Digital. Til stede ved overtakelsen var også Harald Pedersen.  Under 

overtakelsen ble det bemerket at røropplegget for nettet inne i de enkelte leilighetene 

ikke oppfyller forskriftsmessige krav til skille mellom svakstrøms- og 

sterkstrømsinstallasjonene i sikringsskapene. 

 

Når det gjelder eiendomsretten til det interne nettet kunne Martinsen opplyse at Canal 

Digital har enerett til bruken av nettet i 3 år.  Etter den tid kan borettslaget hvis 

ønskelig, velge annen leverandør av de aktuelle tjenestene.  Eiendomsgruppen var 

nødt til å inngå denne typen avtale for at TV- og bredbåndstjenestene skulle være 

tilgjengelige for beboerne ved innflyttingen.  Det ligger i avtalen at 

Eiendomsgruppens rettigheter og forpliktelser skulle overdras til borettslaget når dette 

ble etablert.  (For ordens skyld:  Det er ingen ting som tyder på at noen har ønske om 

å skifte leverandør).  Martinsen oversender kopi av avtalen mellom Eiendomsgruppen 

og Canal Digital til Einar Vågen. 

 

Punkt 10:  Adkomstsituasjonen til leilighet 27 

 

Selv om Eiendomsgruppen og borettslaget på alle punkter oppfyller forskriftens krav 

til universell utforming, gjenstår det en del utfordringer som må finne løsninger før 

andelseieren av leilighet nr 27 ser seg i stand til å flytte inn.  Det arbeides på ulike 

nivåer med å finne disse løsningene.  En skisse til løsning ventes å kunne forelegges    

andelseieren i løpet av kort tid. 

 

Punkt 11:  Eventuelt 

 

Styringsenhetene for heisene er plassert i skap til venstre for heisdørene i 

tredje/øverste etasje.  Det tekniske utstyret i disse skapene tåler ikke temperaturer 

under pluss 5 grader hvis funksjonaliteten skal kunne garanteres.  For å hindre at 

temperaturen blir for lav i den kalde årstiden, er det helt avgjørende at døren i 

rommene foran heisene blir holdt forsvarlig lukket.  At det er automatiske dørlukkere 

på disse dørene er ingen garanti for at dørene blir forsvarlig lukket. Det kan derfor 

være en god regel for beboerne å forvisse seg om dette når dørene har vært åpnet.  

Særlig viktig er dette når det er spesielt kaldt utendørs. 

Det ble for øvrig påpekt at det med lukket dør på begge steder, er synlige "glipper" 

mellom dør og dørkarm. 

 

Martinsen kunne opplyse  at det på nyåret vil bli montert automatisk åpner på døren 

inn til sonen for kjellerbodene. 

 

Sønnico vil få nøkkel for tilgang til sitt tekniske utstyr som er plassert i tekniske rom i 

begge bygg.  
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Martinsen så gjerne at beboerne lot være å ringe til ham i spørsmål som naturlig hører 

hjemme i vaktmestertjenesten/BORI, eller hos styrets utpekte kontaktpersoner i tråd 

med informasjon gitt i "Informasjon fra styret til beboerne (nr. 1-2013)".   

 

Det ble videre advart mot at beboere i gitte situasjoner kan tenkes å ville rekvirere 

ekstern hjelp fra eksempelvis tilfeldig valgt elektriker eller rørlegger.  Borettslaget har 

avtaler med leverandørene av de tekniske installasjonene i byggene.  Disse kjenner 

anleggene for både vann, varme, elektrisitet og svakstrøm, og skal følgelig vurderes 

tilkalt dersom BORI i samråd med representant for styret (Kirsti eller Roald) finner at 

ekstern hjelp (tredjepart) skal tilkalles.   

 

Det er oppdaget feil i "H-nummeret" for noen av leilighetene i borettslaget.  

Martinsen vil kartlegge omfanget av feil og sørge for at det blir rettet. 

 

Neste møte 

 

Neste styremøte er berammet til tirsdag den 14. januar kl 10.30 (merk klokkeslettet). 

Møtestedet er som vanlig forpakterboligen på Huseby Gård. 

 

 

Harald Pedersen (sign) 

sekretær 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


