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Huseby Senior Residens Borettslag 

 
Referat fra styremøte nr. 1/2017 avholdt den 17. januar 

 
 

Til stede: Arild Arildset 

        Einar Vågen 

        Eva Michelsen  

        Harald Pedersen 

        Per Egil Amble 

        Sven Andersen 

        Turid Westin 

         

                           

Til behandling forelå disse sakene: 

 

1) Referat fra styremøte nr 11 avholdt 20. desember 2016   

2) Generalforsamling/beboermøte. Diverse frister  

3) Aktivitetskomiteen 

4) Hvordan gikk befaringen  

5) Gjenstående arbeider 

6) Canal Digital 

7) Eventuelt 

-  Informasjon på branndisplay og oppslag i inngangssonene byggetrinn 2  

-  Reguleringsplan for Husebyjordet felt A7 

-  Informasjon/anbefaling til beboerne – lading av el-kjøretøyer  

 

Punkt 1: Referat fra styremøte nr 11 avholdt 20. desember 2016   

Til punkt 5 kunne Arild opplyse at "Opplæring – drift av overvåkningskamera" er avtalt med 

Atech til tirsdag den 24. januar. (Senere endret til mandag 30. januar kl 13.00) 

Til punkt 6. Eventuelt – "Generalforsamling 2017" kunne Arild opplyse at BORI/forretningsfører 

ikke lenger ser behov for å ha generalforsamlingen 2017 senere enn det som har vært normalt i 

borettslaget. Ny dato er bestemt til 30. mars 2017.  

Punkt 2: Generalforsamling/beboermøte. Diverse frister 

Forhåndsvarsel sendes ut snarest mulig på papir til alle og på e-post til andelseierne som har e-

postadresse. 

Generalforsamlingen avholdes i fellesrommet torsdag den 30. mars kl 18.00   

Fristen for innsendelse av forslag til generalforsamlingen settes til onsdag 15. februar.  
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Punkt 3: Aktivitetskomiteen 

Gustav Hilleren har trukket seg som medlem i Aktivitetskomiteen. 

Arild spør Roy Pettersen om han er villig til å overta. 

Punkt 4: Hvordan gikk befaringen? 

Det var stort sett sammenfall mellom borettslagets v/Brekkans observasjoner slik det fremgår av 

rapport fra befaringen "Fall på svalganger" som ble avholdt 22.11.2016 og Eiendomsgruppens 

"kontrollbefaring" som ble avholdt 16. januar 2017. 

Borettslagets konsulent siv.ing Hans P. Brekkan og Eiendomsgruppens takstmann Rune fra 

"Takst og befaringssenteret AS" var ikke enige om gjeldende tekniske krav til fall på svalganger. 

Rune hevdet at det med riktig valg av membran kan tillates inntil 3 mm motfall pr meter. 

Brekkan stilte seg uforstående til dette. 

Eiendomsgruppen ble bedt om å framlegge dokumentasjon for Runes forståelse av regelverket og 

opplysninger om membrantypen som er anvendt på svalganger og terrasser i borettslaget. 

Punkt 5: Gjenstående arbeider 

Arild venter på konkrete svar fra Erik i spørsmålet om hva som gjenstår og hva som skal skje 

med gjenstående arbeider.    

Punkt 6: Canal Digital 

 

Canal Digitals varslede prisøkning gir ingen grunn til å øke felleskostnaden. Det er derfor heller 

ingen grunn til å informere andelseierne om denne prisøkningen.  

Punkt 7: Eventuelt 

-  Brannvarsling – informasjon på branndisplay 

-  Reguleringsplan for Husebyjordet , felt A7 (Seniorsaken) 

-  Informasjon/anbefaling til beboerne – lading av el-kjøretøyer   

 

Brannvarsling – informasjon på branndisplay. Displayet på brannvarslingstablåene i byggetrinn 2 

gir ikke entydig identifikasjon av detektoren/leiligheten som har utløst alarm. Arild tar saken 

videre. 

Reguleringsplan for Husebyjordet , felt A7 (Seniorsaken) er lagt ut til offentlig ettersyn med 

svarfrist 25.02.2017. 

For borettslaget er det viktig at veien for anleggstrafikk i byggeperioden får en trase som er til 

minst mulig sjenanse for beboerne i borettslaget. Det fremgår ikke av den foreliggende planen 

hvor traseen er tenkt lagt. Einar vil undersøke/følge med på dette (og eventuelt andre ting som 

kan være av særlig interesse for borettslaget) slik at borettslaget kan gi sitt syn til kjenne når den 

tid kommer. 
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Informasjon/anbefaling til beboerne – lading av el-kjøretøyer. Det var enighet om at dokumentet: 

"Tanker og ideer om etablering av ladepunkter for el-bil, el-scooter og rullestol på alle 

parkeringsplasser i borettslagets garasjer", med enkelte presiseringer, skal distribueres på papir 

til alle andelseierne. I tillegg vil andelseiere som har epostadresse få dokumentet på elektronisk 

form. Et enstemmig styre besluttet at anbefalingen skal fremmes som forslag til den kommende 

generalforsamlingen.  

 

Sven (varamedlem) var uenig i både anbefaling og konklusjon. Ettersom alle styrets faste 

medlemmer var til stede og varamedlemmet derfor ikke hadde stemmerett, er styrets beslutning å 

anse som enstemmig. 

    

Skedsmokorset 20.12.2016 

 

 

Arild Arildset              Harald Pedersen           Einar Vågen  

styreleder                 styremedlem/sekretær       styremedlem 

 

 

 

 

Eva Michelsen             Turid Westin              Per Egil Amble             

styremedlem               styremedlem              varamedlem 

 

 

 

 

Sven Andersen 

varamedlem                             
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Huseby Senior Residens Borettslag 

 
Referat fra styremøte nr. 2/2017 avholdt den 16. februar 

 
 

Til stede: Arild Arildset 

        Einar Vågen 

        Eva Michelsen  

        Harald Pedersen 

        Per Egil Amble 

        Sven Andersen 

 

Fraværende: Turid Westin (varslet fravær) 

         

         

                           

Til behandling forelå disse sakene: 

 

1) Referat fra styremøte nr 1/2017 avholdt 20. januar   

2) Generalforsamling - Innkomne forslag - Beboermøte  

3) Aktivitetskomiteen 

4) Eiendomsgruppen/dører/målinger/gjenstående arbeider 

5) Utbygging Husebyjordet felt A7 

6) Eventuelt 

   

 

Punkt 1: Referat fra styremøte nr 1/2017 avholdt 20. januar   

Det var ingen merknader til referatet så langt, men flere saker er gjenstand for videre behandling.  

 

 

Punkt 2: Generalforsamling - Innkomne forslag - Beboermøte 

Ved innleveringsfristens utløp er det fra andelseierne ikke kommet inn noen forslag som ønskes 

behandlet i generalforsamlingen. 

 

Med vising til tidligere utsendt detaljert beskrivelse og diskusjonsgrunnlag i styrets anbefaling 

om etablering av ladepunkter for el-kjøretøyer, skriver Harald (i inn-stillingen til 

generalforsamlingen) utkast til forslaget som skal legges fram i general-forsamlingen. Dette 

gjøres i forbindelse med styrets behandling av utkastet til årsberetningen. 

Harald vil distribuere informasjon om beboermøte som styret har tenkt å arrangere umiddelbart 

etter at generalforsamlingen er formelt avsluttet. I den anledning vil beboerne bli bedt om å 
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komme med forslag til saker/spørsmål som ønskes behandlet eller belyst i møtet. Dette venter vi 

med til vi er ferdig med forberedelsene til generalforsamlingen. Hvis vi får ut innkallingen til 

generalforsamlingen innen medio mars kan vi annonsere beboermøtet i etterkant av denne. 

 

Punkt 3: Aktivitetskomiteen 

Roy Pettersen har på Arilds forespørsel takket ja til å bli med i Aktivitetskomiteen. 

Arild vil også spørre Olaug Pettersen om å bli med i komiteen.  

 

Punkt 4: Eiendomsgruppen/dører/målinger/gjenstående arbeider 

Borettslagets befaringer og kontrollmålinger v/siv. ing. Hans P. Brekkan og Eiendomsgruppens 

befaringer og kontrollmålinger v/bygningstekniker Rune Johansen viser sammenfallende og 

alarmerende resultater der Eiendomsgruppens egen engasjerte bygningstekniker konkluderer med 

nærmest gjennomgående feil på svalgangenes fall som i mer eller mindre grad reduserer 

membranets forventede levetid. 

Mistanken om at noe kunne være galt med flere svalganger ble vakt da tremmegulvet ble åpnet 

utenfor leilighet nr 9 i MK2. Befaringen som nevnt ovenfor med Hans P Brekkan bekreftet 

mistanken, hvoretter borettslaget krevde dokumentasjon fra Eiendomsgruppen på alle 

svalgangenes tilstand.  

Når vi nå kjenner resultatet av dette og vet at vi også har en "Amblesak" på terrassesiden hos 

Andersen i leilighet nr 71 på Husebytorget 2, vil borettslaget kreve full dokumentasjon med 

hensyn på fall på samtlige terrasser. 

Arild avventer Eiendomsgruppens reaksjon på de foreliggende rapportene og vil kreve en 

tilsvarende befaring og kontroll av alle terrassene. 

 

Punkt 5: Utbygging Husebyjordet felt A7 

Basert på et visuelt tiltalende informasjonsmateriale innhentet fra Skedsmo kommune ga Einar en 

kort presentasjon av hovedpunktene i "Reguleringsplanen for Husebyjordet felt A7" som er lagt 

ut til offentlig ettersyn med svarfrist 25.02.2017. 

For beboerne i HSRB vil, når vi ser bort fra anleggsperioden, trolig det mest merkbare bli økt 

trafikk i Marta Korsets vei fordi kjøreatkomsten til felles garasjeanlegg for felt A7 skal skje 

direkte fra Marta Korsets vei. (dvs i forlengelsen av dagens Marta Korsets vei) 

HSRB har avgitt høringsuttalelse som er ført i pennen av Einar. I uttalelsen er det gitt uttrykk for 

at det med Seniorsakens nittitalls eldreboligene i tillegg til de 73 som allerede er etablert i 

området, bør tilrettelegges for en normalbefolkning bestående av ungdom og barnefamilier i den 

videre utbyggingen av Husebyjordet.  
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Det går ikke fram av reguleringsplanen hvor anleggsveien i byggeperioden skal legges. HSRB 

har likevel i sin uttalelse pekt på andre muligheter enn en uønsket anleggsvei gjennom Marta 

Korsets vei som vil være til stor sjenanse for både borettslaget og Skedsmotun. 

Ellers ber styret også om at anleggets riggområde blir plassert til minst mulig sjenanse for de 

eksisterende boligene og institusjonene på Husbyjordet. 

Einar vil følge utviklingen i saken. 

En interessant opplysning å huske for Husposten eller Info til beboerne ved en passende 

anledning: Navnet på fylkesvei nr 120 langs Husebyjordet er Kirkeveien. Presthagaveien er 

navnet på "gangveien" på andre siden av støygjerdet langs husrekka på østsiden av veien.  

 

Punkt 6: Eventuelt 

        - Terrassedører i luftestilling 

 

For beboere med soveværelse uten annen luftemulighet enn åpen terrassedør, er det ønskelig å få 

dør som kan settes i låst luftestilling. Det ryktes at Vilius har sagt at dette kan la seg gjøre for en 

overkommelig pris (kr 990,-). Arild vil undersøke dette med Vilius. Hvis det er hold i ryktet kan 

det bli aktuelt å annonsere dette i borettslagets informasjon til beboerne.        

 

Skedsmokorset 16.02.2017 

 

 

 

Arild Arildset              Harald Pedersen           Einar Vågen  

styreleder                 styremedlem/sekretær       styremedlem 

 

 

 

 

Eva Michelsen             Per Egil Amble            Sven Andersen 

styremedlem               varamedlem              varamedlem 
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Huseby Senior Residens Borettslag 

 
Referat fra styremøte nr. 3/2017 avholdt den 21. mars 

 

Til stede: Arild Arildset 

        Einar Vågen 

        Eva Michelsen 

        Turid Westin   

        Harald Pedersen 

        Per Egil Amble 

 

Fraværende: Sven Andersen (varslet fravær) 

 

Anders Sørlie/Carlsen & Sønn deltok på sak 9 (Lading av el-kjøretøyer)         

 

       

                           

Til behandling forelå disse sakene: 

 

8) Referat fra styremøte nr 2/2017 avholdt 16. februar   

9) Generalforsamling  

10) Beboermøte 

11) Dører Eiendomsgruppen MK2 

12) Skifting av filter 

13) Vasking av MK4 

14) Aktivitetskomiteen 

15) Forandring av datoer på styremøter 

16) Eventuelt 

-  Lading av el-kjøretøyer   

 

Punkt 1: Referat fra styremøte nr 1/2017 avholdt 20. januar   

Til sak 9. opplyste Arild at han venter på svar fra Olaug Pettersen når det gjelder mulig deltakelse 

i Aktivitetskomiteen. 

Videre kunne Arild opplyse at han venter på svar fra Vilius på spørsmålet om muligheter og 

eventuell pris for en teknisk løsning som gjør det mulig å sette terrassedør på soverom i 

luftestilling.  

 

Punkt 2: Generalforsamling  

 

Alt synes å være under kontroll. 
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Hvis ikke deltakelsen blir vesentlig større enn fjorårets, skal det ikke bli problemer med å få plass 

til alle felleslokalet. Det blir imidlertid for trangt til at det kan serveres kaffe og noe å bite i. 

Punkt 3: Beboermøte 

Fem dager etter at beboerne ble oppfordret til å melde inn tema for behandling og diskusjon i 

beboermøtet, er det ikke kommet noen forslag. Det gjenstår ennå 4 dager til fristen går ut fredag 

den 24. mars. Hvis det ikke kommer noen forslag til den tid vil det bli 2 poster på dagsordenen: 

1. Styrelederen orienterer om aktuelle saker  

2. Eventuelt 

 

Punkt 4: Dører Eiendomsgruppen MK2 

Selv om Eiendomsgruppen fremdeles ikke har akseptert reklamasjonen på ytterdørene i Marta 

Korsets vei 2, sonderer nå Martinsen, med hjelp av Arild, mulighetene for å finne 

erstatningsdører i det norske markedet. Det skal fremdeles klages til Eiendomsgruppen når de 

aktuelle dørene ikke fungerer som de skal. 

    

Punkt 5: Bytte av filter i leilighetenes ventilasjonsanlegg 

Bytte av filter skal skje umiddelbart etter påske. Eva tar kontakt med ventilasjonsfirmaet Solland 

for å hjelpe til med underlag/organisering av arbeidet. 

 

Punkt 6: Vask av MK4 

Etter å ha innhentet pristilbud fra Kegesa vil Arild også be om tilbud fra NEAS. 

 

Punkt 7: Aktivitetskomiteen 

På anmodning fra Aktivitetskomiteen besluttet styret å overføre ansvaret for utleie av hybelen fra 

Aktivitetskomiteen til borettslagets styre. Denne oppgaven er for tiden ivaretatt av Turid som 

medlem i Aktivitetskomiteen. Turid har sagt seg villig til å videreføre denne oppgaven også i sin 

egenskap av styremedlem. Omorganiseringen har derfor ingen umiddelbare konsekvenser, men 

det må etableres rutine for utleie når Turid ikke er til stede. 

 

Punkt 8: Forandring av datoer på styremøter 

Det var enighet om at styret ikke skal imøtekomme ønske fra enkeltmedlemmer om flytting av 

styremøter som ligger langt fram i tid. Slike ønsker skal tidligst tas opp i siste styremøte før møtet 
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som ønskes flyttet. Etter som styret har fastmøtende varamenn som derfor er fullt oppdatert på 

sakene som er til behandling, bør ikke møter flyttes uten at det er en særlig grunn til det. 

Punkt 9: Eventuelt 

        -  Temperatur på varmvannet i byggetrinn 2  

        -  Lading av el-biler 

 

Temperatur på varmvannet i byggetrinn 2 

Det er mottatt klage på at vannet ikke er varmt nok i leilighetene. Dette skulle visstnok være 

tilfelle "over hele fjøla" ifølge klageren. Arild tar kontakt med Olaug Pettersen for nærmere 

forklaring og eventuell oppfølging. 

Lading av el-biler 

Anders Sørlie fra Carlsen & Sønn var til stede under behandlingen av dette punktet. 

 

Problembeskrivelse: Da Carlsen & Sønn den 30. mars 2016 beskrev lademulighetene i 

garasjekjellerne var det lovlig å lade el-biler med 16A på en vanlig husholdnings-kontakt. 

Omtrent samtidig (mars 2016) publiserte "Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 

(DSB)" veiledningen "Elbil – lading og sikkerhet" som forbyr hjemmelading på vanlig 

husholdningskontakt med større sikring enn 10A.  

(Det er tillatt ved sporadisk lading andre steder enn hjemme) Da borettslaget, uvitende om 

regelendringen, ba om pristilbud på lading basert på 16A-sikringskurser ble ikke 16A korrigert til 

10A i tilbudet. I god tro oppga derfor styret 16A-sikringskurs til ladepunktet i forslaget som 

generalforsamlingen nå skal ta stilling til. 

Harald hadde på forhånd sendt ut diskusjonsunderlag og forslag til løsning. 

 

Det var enighet om at:  

Når Carlsen & Sønn (etter bestilling fra andelseier via borettslagets styre) bytter 

husholdningskontakten til kontakt/ladeuttak/ladeutstyr som tillater ladestrøm inntil 16A, skal 

Carlsen & Sønn samtidig ta 10A-sikringsautomaten i innbytte og erstatte denne med 16A-

sikringsautomat.  

Ettersom dette gjøres samtidig med arbeidet på ladeuttaket bør dette ha en marginal merkostnad. 

 

Skedsmokorset 21.03.2017 

 

Arild Arildset              Harald Pedersen           Einar Vågen  

styreleder                 styremedlem/sekretær       styremedlem 

 

 

Eva Michelsen             Turid Westin              Per Egil Amble 

styremedlem               styremedlem              varamedlem 
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Huseby Senior Residens Borettslag 

 
Referat fra styremøte nr. 4/2017 avholdt den 25. april 

 

Til stede: Arild Arildset 

        Einar Vågen 

        Eva Michelsen 

        Turid Westin   

        Harald Pedersen 

        Per Egil Amble 

        Sven Andersen  

 

       

                           

Til behandling forelå disse sakene: 

 

1) Referat fra styremøte nr 3/2017 avholdt 21. mars   

2) Perioderegnskap (vedlagt dagsorden)  

3) Gjenstående arbeider 

4) Hvor skal vi måle helning på terrasser? 

5) Skifting av filter 

6) El-opplegg garasje 

-  Ladepunkter og kabel/føringsveier 

-  Disponering av garasjeplasser 

7) Vårpuss – diskusjonsnotat fra Sven 

8) Eventuelt 

 

Punkt 1: Referat fra styremøte nr 3/2017 avholdt 21. mars   

Kommentar til punkt 4: "Dører Eiendomsgruppen MK2":  

Selv om det ikke er meldt om beboere som er blitt direkte innestengte andre steder enn i Marta 

Korsets vei 2, har oppmerksomheten omkring dørene i MK2 også ført til reaksjoner fra beboere i 

andre hus som har problemer med ytterdørene når de utsettes for varme og sterk sol. Styret vil se 

nærmere på dette, og i mellomtiden varsle Eiendomsgruppen om at reklamasjoner fra andre hus 

enn MK2 ikke kan utelukkes. 

Med denne merknaden ble referatet fra styremøte nr 3 godkjent.       

 

Punkt 2: Perioderegnskap (presentert i møtet) 

 

Etter første kvartal viser perioderegnskapet god overenstemmelse mellom utgifter og budsjett. 
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Utgiftene ligger noe under budsjett. 

 

I styremøte den 18. oktober 2016 besluttet styret å etablere en konto for nyanskaf-felser (ikke 

forbruksmateriell) med startkapital fra midler som skriver seg fra salg av garasjeplasser og 

diverse sluttoppgjør etter byggeperioden, ca kr 300.000,-. 

Brorparten av disse pengene er brukt, blant annet til videoovervåkning av garasjene, men 

anslagsvis kr 125.000,- bør fremdeles være disponible. Styret kan ikke se hvor disse pengene 

befinner seg i regnskapet. Arild vil undersøke dette med Kirsti Dokken. 

 

Punkt 3: Gjenstående arbeider 

 

Eiendomsgruppen v/Kegesa har meldt at utskiftningen av ytterdører i MK2 vil bli påbegynt i 

inneværende uke (uke 17). 

Arild følger opp mot Martinsen når det gjelder tidligere reklamerte saker. 

 

Punkt 4: Hvor skal vi måle helning på terrasser? 

 

Det skal foretas stikkprøvekontroll på 20 % av terrassene. Styret vil foreslå for Eiendomsgruppen 

at kontrollen blir foretatt på terrassene som ikke har tak, det vil si terrassene i de øverste etasjene, 

nærmere bestemt i 

MK1 hos: Vågen, Knudsen, Wasa 

MK2 hos: Brubak, Johannesen, Amble 

MK3 hos: Løland, Aanes, Hammervold 

MK4 hos: Kirkeby, Mork, Jensen, Kristoffersen, Skram, Bonesvoll 

HT2 hos: Meland, Aarnes, Thomassen, Lilleskare, Pettersen 

(hentet fra prospekter og De Guleste Sidene. Leilighetene utgjør 27 % av det totale antallet. 

De berørte andelseierne vil bli informert når Eiendomsgruppen har akseptert lista. 

Punkt 5: Skifting av filter i ventilasjonsanleggene 

På grunn av stor arbeidsmengde hos Solland må utskiftningen av ventilasjonsfiltre i leilighetene 

utstå til slutten av mai måned. Eva holder i saken. 

 

Punkt 6: El-opplegg garasjer 

        -  Ladepunkter og kabel/føringsveier 

        -  Disponering av garasjeplasser 
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Styret har registrert 26 andelseiere som, med forbehold om akseptabel pris, vil bestille ladepunkt 

for el-kjøretøy på sine parkeringsplasser i garasjekjellerne. 

Bestillingene fordeler seg slik: 

- Marta Korsets vei 1 og 3 (felles teknisk rom): 6 + 3 = 9 bestillere 

- Marta Korsets vei 2:  6 bestillere 

- Marta Korsets vei 4:  5 bestillere 

- Husebytorget:       6 bestillere inkl. Sushijentene  

Styret har konkludert med at dette er mange nok til at det bør anlegges profesjonelt anlagte 

føringsveier for kabler fra alle tekniske rom. I betraktning av at føringsveiene vil være 

tilgjengelige med kapasitet for alle borettslagets andelseiere, har styret besluttet at føringsveiene 

skal bekostes av borettslaget og betales som felleskostnad. 

Harald følger opp saken mot Anders/Carlsen & Sønn. 

Med vising til gjeldende vedtekter er det kun styret som kan omfordele parkerings-plassene 

andelseierne er tildelt ved kjøp av leilighetene. Styret vil se positivt på ønske om bytte av 

parkeringsplasser når begge andelseiere har el-måler i samme tekniske rom. For andelseiere som 

har el-måler i forskjellige tekniske rom ligger det ikke til rette for bytte av parkeringplasser når 

den ene eller begge har ladepunkt for el-kjøretøy.   

 

Punkt 7: Vårpuss  

Det forelå skriftlig diskusjonsnotat fra Sven (se dette). 

Bytte knuste heller: Det skal først settes opp stengsel for bilkjøring i form av 

blomsterkasser/beplantning. 

Reparere ødelagte postkassedører: Sven bestiller reparasjon fra leverandøren. 

Fjerne dørbrytere og ledninger som ikke er i bruk: Arild snakker med vaktmester. 

Det er åpen adkomst til sikringsskap/målere Husebytorget via flere veier: En av disse veiene kan 

stenges med låst dør. Eva kontakter Ellingsen for å få dette gjort. 

Fjerne bule i gulvbelegg Husebytorget: En sak for Eiendomsgruppen. 

Finne annen plassering til snøskuffe og kost: Dette er plasseringen i alle hus og slik bør det være. 

Snøskuffa kan plasseres i kjelleren i sommerhalvåret.  

Få kommunen til å vedlikeholde parken: Lettere sagt enn gjort. Arild presser på så godt han kan. 

Trelemmen er borte/fjernet: Av praktiske grunner fjernes lemmen om vinteren. 
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Rengjøre heisdøren 0'te etasje Husebytorget: Står på agendaen. 

 

Utbedre veggene rundt heisdørene Husebytorget Står på agendaen. 

Glatt inngangsparti Husebytorget. Dette må og skal det gjøres noe med. Ulike midler og metoder 

vurderes. 

 

Punkt 8: Eventuelt 

Informasjon til nye andelseiere: 

Særlig med tanke på nye andelseiere men også med interesse for allerede etablerte andelseiere, 

vil Arild lage utkast til et hefte a la "Verdt å vite når du bor i Huseby Senior Residens 

Borettslag".    

Hvem skal vi kontakte/viktige opplysninger for driften av eiendommen  

For at alle styremedlemmene skal ha tilgang til oppdatert informasjon om borettslagets mange og 

skiftende eksterne firma/kontaktpersoner når uventede hendelser skjer, vil Arild lage en perm 

som tenkes oppbevart på kontoret.      

 

 

Skedsmokorset 25.04.2017 

 

 

 

Arild Arildset              Harald Pedersen           Einar Vågen  

styreleder                 styremedlem/sekretær       styremedlem 

 

 

 

 

Eva Michelsen             Turid Westin              Sven Andersen 

styremedlem               styremedlem              varamedlem 

 

 

 

 

Per Egil Amble 

varamedlem 
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Huseby Senior Residens Borettslag 

 
Referat fra styremøte nr. 5/2017 avholdt den 23. mai 

 

Til stede: Arild Arildset 

        Einar Vågen 

        Eva Michelsen 

        Harald Pedersen 

        Per Egil Amble 

        Sven Andersen 

 

Varslet fravær: Turid Westin 

       

              

Til behandling forelå disse sakene: 

 

1) Referat fra styremøte nr 4/2017 avholdt 25. april 

2) Eiendomsskatt  

3) Gjenstående arbeid – møte med Eiendomsgruppen 

4) Måling av helning på terrasser 

5) Bytte av filter 

6) El-opplegg garasje - møte med elektriker (Anders C&S)  

7) Garasjerengjøring 26. mai 

8) Beplantning/blomsterkasser 

9) Eventuelt 

 

Punkt 1: Referat fra styremøte nr 4/2017 avholdt 25. april  

Kommentar til punkt 2, 3. avsnitt: 

Pengene som er igjen etter salget av garasjeplasser og overskuddet i byggeregnskapet utgjør ca kr 

100.000,-. Beløpet er ikke satt på egen konto, men er del av borettslagets disponible midler.   

Med denne merknaden ble referatet fra styremøte nr 4 godkjent.       

Punkt 2: Eiendomsskatt 

 

Regelverket er slik å forstå at: 

- HSRB 1 (byggetrinn 1) skal ha eiendomsskatt fra og med 2017 

- HSRB 2 (byggetrinn 2) skal ha eiendomsskatt fra 2018 

- HSRB skal ha eiendomsskatt fra 2019 
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Kirsti Dokken skriver at. 

"fordelingen av eiendomsskatten blir belastet fellesskapet. Er summen kr 25000 og 25 leiligheter 

blir det kr 1000 på hver. Dette legges da inn i felleskost pr mnd". 

 

Konklusjon: Det blir som Kirsti sier 

 

 

Punkt 3: Gjenstående arbeid – møte med Eiendomsgruppen 

 

Varslet møte med Martinsen og Vilius om tidsplaner for gjenstående arbeid er ikke avholdt. Arild 

vil gjøre nye forsøk på å få kontakt og avtale med Vilius. 

 

 

Punkt 4: Måling av helning på terrasser 

 

Med unntak for Wasas terrasse der det skal være et foreløpig ikke påvist innvendig sluk, er 

helningen på alle terrasser i øverste etasjer kontrollert. Det foreligger foreløpig ingen målerapport 

fra takstmannen. 

Dersom målerapporten gir grunn til å tro at feil på terrassegulvene kan være utbredt vil styret 

kreve at alle terrasser som er uten tak blir kontrollert. 

 

 

Punkt 5: Bytte av filter 

 

Brenno som etter avtale skal bytte filtrene i løpet av mai måned er for tiden opptatt med eksamen. 

Det gjenstår å se om filterbytte blir gjort innen fristen. Eva holder kontakten med Brenno. Det er 

så langt ikke varslet rødt lys på noe display. 

  

Styret vil selv sørge for bytte av veggventiler som er tilgjengelige uten bruk av lift. 

For bytte av veggventiler der lift må benyttes vil NEAS bli engasjert. 

 

 

Punkt 6: El-opplegg garasje - møte med elektriker (Anders C&S) 

 

Anders fra Carlsen & Sønn befarte garasjekjellerne og vil komme med separate pristilbud på 

felles føringsvei for kabler til alle parkeringsplassene, og lik enhetspris for 

ladepunkter/stikkontakter til 27 parkeringsplasser for navngitte interessenter som vil bestille hvis 

prisen er akseptabel.            
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Punkt 7: Garasjerengjøring 26. mai 

NEAS har varslet rengjøring av garasjene fredag den 26. mai. 

Garasjene i byggetrinn 1 og 2 vil få ulike tider for å unngå at bilene i begge garasjene må være 

ute samtidig. Harald varsler beboerne i e-post mens Arild varsler beboerne som ikke har e-post.  

 

Punkt 8: Beplantning/blomsterkasser 

For å hindre bilkjøring på hellene og for å bedre "parkfølelsen" foran MK4, vil det bli plassert 3 

blomsterkasser som stengsel.  

Benkene på området skal heves for at de skal bli mer "sittevennlige" for beboerne.   

 

Punkt 9: Eventuelt 

 

Festene for rekkverkene på veggene langs alle svalgangene har begynt å ruste. Arild vil 

reklamere på dette. 

 

Borettslaget må levere selvangivelse. Arild har fått opplyst at borettslaget må levere 

selvangivelse for 2016, noe hverken HSRB, HSRB 1 eller 2 har gjort tidligere.  

Styret antar at det i så fall må være BORI/forretningsføreren som må gjøre dette.  

Arild tar spørsmålet opp med Kirsti. 

Fargekoden for den mørkeste fargen på husene finnes bare for Nordsjøbeis som ikke forhandles i 

rimelig nærhet av Skedsmokorset. For beboere som vil flekke der beisen er blitt skadet, vil Arild 

finne en tilsvarende beis av annet merke. 

 

Einar ga en kort oppsummering for status når det gjelder reguleringsplanen for Husebyjordet felt 

A7 som Skedsmo kommune nå har vedtatt.  

Det er ingen vesentlige endringer sammenlignet med planen som ble lagt ut til offentlig ettersyn 

med svarfrist 25.02.2017. 

Det vil bli anlagt støyskjerm mot Kirkeveien. 

Det er ingen planer om å fjerne parkeringsplassen foran MK2 som tidligere antydet.  

 

Plasseringen av anleggsvei og anleggsrigg inngår ikke i planen. Einar har imidlertid snakket med 

prosjektlederen som opplyser at det ikke er tatt noen beslutning, men at sannsynligheten taler for 

at riggen blir plassert mellom Husebytorget og Kirkeveien, og at anleggsveien vil gå omtrent der 

den gikk for utbyggingen av vårt eget borettslag.  

 

Prosjektlederen har også antydet at det kan bli utbygging i 2 byggetrinn. Dette vil borettslaget i så 

fall gå sterkt imot i uttalelsen til nabovarslet som vi kan vente i slutten av juni. 

 

Prosjektlederen antar at det vil bli innflytting i 2020.   
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Skedsmokorset 23.05.2017 

 

 

Arild Arildset              Harald Pedersen           Einar Vågen  

styreleder                 styremedlem/sekretær       styremedlem 

 

 

 

 

Eva Michelsen             Per Egil Amble            Sven Andersen 

styremedlem               varamedlem              varamedlem 
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Huseby Senior Residens Borettslag 

 
Referat fra styremøte nr. 6/2017 avholdt den 20.juni 

 

Til stede: Arild Arildset 

        Einar Vågen 

        Eva Michelsen 

        Harald Pedersen 

        Per Egil Amble 

        Sven Andersen 

 

Varslet fravær: Turid Westin 

       

              

Til behandling forelå disse sakene: 

 

17) Referat fra styremøte nr 5/2017 avholdt 23. mai 

18) Perioderegnskap   

19) Status reklamasjoner 

20) Mail fra Hammervold 

21) Bytte av filter 

22) Nye blomsterkasser 

23) Bytting av filter – Hvordan fungerte det 

24) Bytting av utvendige rister 

25) Eventuelt 

 

Punkt 1: Referat fra styremøte nr 5/2017 avholdt 23. mai  

Kommentar til punkt 7. Garasjerengjøring 

Rengjøringen av garasjen i byggetrinn 2 var ikke tilfredsstillende. Ansamlinger av sand lå igjen 

enkelte steder. Forholdet er reklamert. 

Kommentar til punkt 9. Eventuelt 1. avsnitt 

Arild har igjen purret på NEAS for å få skiftet veggfestene som har begynt å ruste på rekkverkene 

på svalgangene.  

Med disse merknadene ble referatet fra styremøte nr 5 godkjent.       

 

Punkt 2: Perioderegnskap 

Regnskapsrapporten for første tertial 2017 er på grunn av periodiseringen lite egnet som grunnlag 

for en nærmere vurdering av borettslagets økonomiske situasjon. I så måte vil rapporten etter 
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andre tertial, som forhåpentlig vil foreligge til styremøtet i september, være et mer realistisk 

utgangspunkt.  

Med en viss uro registrerer imidlertid styret en betydelig økning i kostnaden for energi/fyring 

(dvs. strøm, varmtvann og oppvarming). Da dette fra før av er borettslagets største utgiftspost, vil 

styret se nærmere på årsakene til dette ved neste korsvei i september. 

 

Punkt 3: Status reklamasjoner 

Arild har omsider fått til et møte med Martinsen og Vilius der restanselista er gjennomgått. Arilds 

krav er at alle feil og mangler skal være utbedret før Eiendomsgruppen/Kegesa tar "ferielukning".  

Arbeidet med å få utbedret helningsavvik på svalganger pågår. Observante beboere og 

styremedlemmer har god tro på arbeidet som utføres. Kontrollmålinger basert på stikkprøver bør 

imidlertid foretas når Eiendomsgruppen erklærer arbeidet som sluttført. 

 

Justering av låsene i de nye dørene som er satt inn i MK2 ble lovet for "lenge siden". Dette er 

fremdeles ikke gjort. Det er heller ikke skjedd noe når det gjelder bytte av aktuelle dører på 

Husebytorget, for eksempel hos Sven Andersen. Arild innhenter status for disse løftene.     

Arild tar opp problemet med Martinsen når det gjelder 

-  vann på kjellergulvet nedenfor trappa til garasjen fra inngangssonen i MK3. Dette 

   tyder på at det fremdeles lekker fra utsiden av døra til kjelleren. 

-  lekkasje fra vannrør i rommet vis a vis heisdøren i kjelleren i MK2. 

-  Fuktskade på muren/kanalen til taket i foajeen MK2. 

-  åpninger mellom dørkarm og husets kledning der dørene er byttet i MK2.  

   (kan blant annet befares hos Amble, leilighet nr 9) 

 

Punkt 4: El-opplegg – Hvor står vi? 

I e-post til Carlsen & Sønn den 11 juni aksepterte borettslaget pristilbud for minimum 25 

ladepunkter. Bakgrunnen for aksepten var bindende bestillinger fra 26 andelseiere. 

Endelig bestilling ble sendt den 22. juni for 27 andelseiere pluss Sushijentene; til sammen 28 

ladepunkter. 

Carlsen & Sønn har opplyst at arbeidet vil bli påbegynt onsdag den 28. juni. 

 

Punkt 5: E-poster fra Hammervold 

1. Fare for vannskader fra veranda 

Saken er oversendt til Martinsen som har bedt Vilius med på befaring fredag den 9. juni. 

2. Fare for helseskade ved smell i svalgangen ved kuldegrader 

Noe smell og spraking i treverket på svalgangene må påregnes i frostvær. Om det på 
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svalgangen(e) i MK3 smeller vesentlig mer enn det normale, må sjekkes  når vi har den 

aktuelle temperaturen.  

3. Sneiper i inngangssonen MK3 

Ansatte i kommunen som trafikkerer inngangssonen til MK3 på sin vei til garasjen kaster 

i sjenerende grad sigarettsneiper på bakken før de går inn i bygningen. Dette til tross for at 

det er satt opp askebeger/beholder som er tiltenkt disse sneipene.  

Arild har snakket med Hammervold og flyttet oppslaget som henviser røykerne til 

sneipebeholderen, til et mer iøynefallende sted i håp om at det skal løse problemet. 

 

Punkt 6: Nye blomsterkasser 

For å hindre bilkjøring på hellene og for å bedre "parkfølelsen" foran MK4, er det nå plassert 3 

blomsterkasser på området. I tillegg er benkene hevet med 10 centimeter for at de skal bli mer 

"sittevennlige" for beboerne. 

Som trafikkhinder er virkningen noe tvilsom ettersom det kjøres både mellom og på 

blomsterkassene. Dessverre har ugresset gode vekstvilkår både i blomsterkassene og blant 

buskvekstene foran den mørke delen av MK4. 

NEAS er bedt om å ruske opp i bedene. Luking i blomsterkasser og bed er imidlertid lite egnet 

for skippertak, og det vil bli særdeles kostnadskrevende hvis dette arbeidet skal settes bort og 

utføres til beboernes kontinuerlige og fulle tilfredshet.  

Styret bør vurdere om det finnes andre og mindre kostnadskrevende muligheter for vedlikeholdet 

av blomsterkasser og bed. 

 

Punkt 7: Bytting av filter – hvordan fungerte det 

Med kun 3 filter som det gjenstår å bytte, kan det slås fast at for borettslaget fungerte byttet på en 

god måte. For Solland var det imidlertid så tidkrevende at det ikke er aktuelt for firmaet å 

videreføre løsningen der servicemannen ringer andelseierne for å avtale tidspunkt for byttet. 

Neste år vil derfor andelseierne få ei liste der det er angitt tidspunkt for når servicemannen 

kommer. Så blir det opp til beboerne å sørge for at noen er tilstede for å slippe servicemannen 

inn. 

 

Punkt 8: Bytting av utvendige veggventiler 

Problemet med de opprinnelige ventilene er at de med sitt finmaskede gitter stoppes til i løpet av 

kort tid etter rengjøring. Styret har derfor antatt at det må byttes til ventiler med et mer 

grovmasket gitter. Erfaringer tyder imidlertid på at problemet kanskje kan løses ved at det 

monteres en såkalt kappe foran de finmaskede ventilene. Dette vil styret prøve ut på et begrenset 

antall ventiler. 
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Punkt 9: Eventuelt 

Eiendomsskatt 

Harald informerer andelseierne om eiendomsskatt. 

Garasjeportens karm i byggetrinn 1 er skadet 

Arild vil bestille utbedring av garasjeportens karm der den er påkjørt og skadet gjentatte ganger. 

Oppdraget går til NEAS med ønske om et mer solid materiale enn gips som hjørnebeslag.   

    

 

Skedsmokorset 20.06.2017 

 

 

Arild Arildset              Harald Pedersen           Einar Vågen  

styreleder                 styremedlem/sekretær       styremedlem 

 

 

 

 

Eva Michelsen             Per Egil Amble            Sven Andersen 

styremedlem               varamedlem              varamedlem 
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Huseby Senior Residens Borettslag 

 
Referat fra styremøte nr. 7/2017 avholdt den 22. august 

 

Til stede: Arild Arildset 

        Einar Vågen 

        Turid Westin 

        Harald Pedersen 

        Per Egil Amble 

        Sven Andersen 

 

Varslet fravær: Eva Michelsen 

       

              

Til behandling forelå disse sakene: 

 

1) Referat fra styremøte nr 6/2017 avholdt 20. juni 

2) Status økonomi   

3) Gjenstående arbeider 

4) Sushijentene gassinstallasjon 

5) Reparasjon av garasjeport Marta Korsets vei 2-4 

6) Renteberegning og virkning for husleia  

7) Husebyjordet status for utbygging 

8) Status for installasjon av ladepunkter  

9) Fremskyndet tidspunkt for neste styremøte 

10) Eventuelt - Hjemmeside 

 

Punkt 1: Referat fra styremøte nr 6/2017 avholdt 20. juni  

Til punkt 7 "Bytting av filter – hvordan fungerte det" ble det klarlagt at filter er byttet i alle 

leiligheter, men at det gjenstår å få skaffet et spesialfilter til ventilatoren i felleslokalet.   

Punkt 2: Status økonomi 

Stort sprik mellom regnskap og budsjett fra kvartal til kvartal (eller skal det være fra tertial til 

tertial for slike sammenligner) når det gjelder energi/fyring gir grunn til å stille spørsmål om 

periodiseringen er hensiktsmessig 

Overforbruket når det gjelder "drift og vedlikehold" sammenholdt med underforbruket når det 

gjelder "andre driftskostnader" gir grunn til spørsmål om både posteringen og periodiseringen. 

Det er ønskelig å få Harald/forretningsfører til å redegjøre for disse forholdene i neste styremøte. 

Driftsresultatet i sin helhet gir ingen grunn til bekymring. 
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Einar kunne opplyse at det kan bli en utsettelse på innføringen av eiendomsskatt i byggetrinn 2 

fra 2018 til 2019 fordi 4-års fritaket muligens skal regnes fra det året (2015) de siste andelseierne 

flyttet inn i borettslaget. 

Punkt 3: Gjenstående arbeider 

Alle gjenstående arbeider på Eriks liste "Rev. 16.08.2017EM" skal være utført innen 15. 

september 2017.  

Det samme gjelder gjenstående reklamasjoner på liste i referat fra møtet mellom styret og 

Vilius/Kegesa den 8. august 2017. 

Punkt 4: Sushijentenes gassinstallasjon 

Borettslaget tillater at Sushijentene får plassert skap for gassflasker på utvendig vegg som 

spesifisert i e-post til borettslaget av 16. august 2017. Skapet, som skal lakkeres i husets farge, 

skal plasseres på veggen som vender mot gårdsplassen som angitt i alternativ A i e-posten nevnt 

ovenfor. 

Styret forutsetter at gassinstallasjonen blir utført og driftet i overensstemmelse med relevante 

lover og forskrifter. 

Punkt 5: Reparasjon av garasjeport Marta Korsets vei 2-4 

Etter at garasjeporten i Marta Korsets vei ble skadet i en påkjørsel, har Portservice utbedret 

skaden og presentert faktura på kr 4.490,-. 

Skadevolder har erkjent påkjørselen og vil betale for reparasjonen. 

Punkt 6: Renteberegning og virkning for husleia 

Flere andelseiere har reagert på manglende samsvar mellom Husbankens rentebane og virkningen 

denne har på innkrevd rente i husleia. Spesielt tydelig ble dette da husleia for juli 2017 økte 

relativt betydelig uten at Husbanken hadde økt renta fra samme dato. 

Sekretæren har gitt forklaring på dette i e-post til beboerne. Tre beboere har svart og sagt seg 

svært fornøyd med forklaringen. Det er ikke kommet spørsmål eller negative kommentarer til 

forklaringen.  

Punkt 7: Husebyjordet - Hvor langt er det kommet? 

Einar som følger utviklingen når det gjelder BORI og Seniorsakens planer for utbygging på 

Husebyjordet kunne opplyse at det, med forbehold om at endelige beslutninger ikke er tatt, går i 

retning av at 

-  salgsstart for leilighetene blir høsten 2017 

-  anleggsstart blir 1. eller 2. kvartal 2018 

-  innflytting vil skje i 2020 

-  anleggstrafikken vil få inn/utkjøring til Kirkeveien 
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-  riggområdet vil bli lagt syd for anleggsområdet 

-  Kjøpsinteressen blir avgjørende for spørsmålet om ett eller to byggetrinn 

 

Punkt 8: Status for installasjon av ladepunkter 

Carlsen & Sønn er så godt som ferdige med installasjonen i byggetrinn 1 der det er lagt kabler og 

montert stikkontakter for de 13 andelseierne som har bestilt ladepunkter i denne garasjen.  

I byggetrinn 2 pågår leggingen av kabler og montering av stikkontakter for 15 andelseiere og 

Sushijentene som har bestilt ladepunkt i byggetrinn 2. 

 

Til andelseier som har etablert lading på el-bil før styret vedtok retningslinjer som tilsier at DSB's 

anbefalinger skal følges, vil Arild, med vising til styrets informasjon til andelseierne i e-post av 6. 

august 2017, be om at andelseieren benytter anledningen og bringer forholdet i orden mens 

elektrikerne er tilstede i garasjen. 

Det foreligger i så fall tilbud på dette. Sushijentene har akseptert dette tilbudet. 

Punkt 9: Neste styremøte 

Neste styremøte er fremskyndet til tirsdag den 12. september kl 1000. 

Punkt 10: Eventuelt 

         -  Hjemmeside  

Harald presenterte utkast og forslag til en hjemmeside for borettslaget. 

Det var enighet om at Harald utvikler dette videre og søker domenet "hsrb.no" registrert for 

hjemmesiden. 

 

 

 

Skedsmokorset 22.08.2017 

 

 

Arild Arildset              Harald Pedersen           Einar Vågen  

styreleder                 styremedlem/sekretær       styremedlem 

 

 

 

 

Turid Westin             Per Egil Amble            Sven Andersen 

styremedlem             varamedlem               varamedlem 
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Huseby Senior Residens Borettslag 

 
Referat fra styremøte nr. 8/2017 avholdt den 12. september 

 

Til stede: Arild Arildset 

        Einar Vågen 

        Harald Pedersen 

        Per Egil Amble 

        Sven Andersen 

 

Varslet fravær: Eva Michelsen 

            Turid Westin  

              

Til behandling forelå disse sakene: 

 

1) Referat fra styremøte nr 7/2017 avholdt 22. august 

2) Gjenstående arbeider 

3) Budsjett 2018 

4) Hjemmeside 

5) Nye utleiepriser 2018 

6) Eventuelt 

- Bytte av ventiler 

- Bytte av lyspærer på terrasse 

- Kontaktpersoner i NEAS 

- Søknad om fremleie - svarfrist  

 

Punkt 1: Referat fra styremøte nr 7/2017 avholdt 22. august    

Det var ingen merknad til styremøte nr 7/2017. 

Punkt 2: Gjenstående arbeider 

Arild skal ha oppfølgingsmøte med Vilius og Erik Martinsen samme dag kl 15:00 

Ny byggefeil er oppdaget på terrassen til Ellinor Johansen i leilighet nr 38 i MK1, der taket på 

boden på terrassen har fall innover mot veggen der vannet renner inn under kledningen. 

Mangelen blir fulgt opp av styreleder mot Martinsen og Vilius. 

Skaden på karmen til garasjeporten i Marta Korsets vei skal utbedres og få en godt synlig 

gulfarge på kantene. (Dette har ingen ting med Eiendomsgruppen/Kegesa å gjøre)   
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Punkt 3: Budsjett 2018 

Med regnskapsrapporten for andre tertial som underlag, vil førstegangsbehandling av budsjettet 

for 2018 bli satt på dagsordenen for neste styremøte den 17. oktober med forretningsfører/BORI 

til stede. 

Til dette "budsjettmøtet" skal Kegesa ha levert pristilbud på vasking og maling av Marta Korsets 

vei 4.   

Punkt 4: Hjemmeside 

Nyheten om at hjemmesiden har fått godkjent Einars forslag om "hsrb.no" som nettadresse, ble 

mottatt med tilfredshet.  

Det gjenstår å utforme en "Branninstruks" før hjemmeside kan lanseres. Videre er det ønskelig å 

kunne lansere hjemmesiden med kunngjøringen av en "gladnyhet", for eksempel invitasjon til et 

arrangement i felleslokalet i regi av arrangementskomiteen. 

Punkt 5: Nye priser for utleie av felleslokale og hybel 

Det er styrets oppfatning at leietakerne/brukerne bør ta en større andel av kapitalkostnaden enn 

det som følger av dagens normalfordeling for felleskostnader der andelseiere som aldri leier 

felleslokale eller hybel, betaler like mye som gjengangerne på bestillingslistene.  

På denne bakgrunn var det enighet om å øke utleieprisene for felleslokalet og hybelen til 

henholdsvis kr 800,- og 400,- med virkning fra 1. januar 2018..         

Punkt 6: Eventuelt 

        - Bytte av ventiler 

        - Bytte av lyspærer på terrasse 

        - Kontaktpersoner i NEAS 

        - Søknad om fremleie - svarfrist 

Bytte av ventiler: Etter at Arild og Per Egil har byttet ventilene på yttervegg som er tilgjengelige 

uten lift, vil NEAS bli bedt om å bytte de ventilene der bruk av lift er nødvendig. 

Dette arbeidet forutsettes utført når NEAS likevel er på stedet med lift i forbindelse den årlige 

inspeksjonen av husenes tak. 

Per Egil er kontaktmann for dette prosjektet. 

Bytte av lyspærer på terrasse: Av hensyn til den visuelle virkningen på husenes fasader, er det 

viktig at alle andelseierne benytter samme lysstyrke og farge på lyspærene på terrassene. 

Andelseierne vil, ved første passende anledning, bli informert om at det mest praktiske er å ta 

med den brukte pæra til butikken og be om tilsvarende pære med lysstyrke 360 Lumen og farge 

3000 Kelvin. 
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(Styret bør ikke anbefale et bestemt merke og en bestemt butikk. Særlige ikke når den mest 

nærliggende butikken er den desidert dyreste) (sekretærens merknad). 

Kontaktpersoner i NEAS: Harald sjekker om nylig oppgitte kontaktpersoner i NEAS stemmer 

med det styret har kunngjort for beboerne når det gjelder vaktmestertjenester som NEAS tilbyr 

mot betaling. Harald korrigerer eventuelle avvik i forbindelse med annen informasjon til 

beboerne på den kommende hjemmesiden. 

Søknad om fremleie – svarfrist: Harald undersøker om borettslaget, etter bestemmelser i lov eller 

forskrift, er pålagt svarfrist ved mottak av søknad om fremleie av leilighet.       

 

Neste møte er planmessig fastsatt til tirsdag den 17. oktober kl. 10:00         

 

Skedsmokorset 12.09.2017 

 

 

Arild Arildset              Harald Pedersen           Einar Vågen  

styreleder                 styremedlem/sekretær       styremedlem 

 

 

 

 

Per Egil Amble            Sven Andersen 

varamedlem               varamedlem 
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Huseby Senior Residens Borettslag 

 
 

Referat fra styremøte nr. 9/2017 avholdt den 17. oktober 
 

Til stede: Arild Arildset 

          Einar Vågen 

          Eva Michelsen 

          Harald Pedersen 

          Turid Westin  

          Per Egil Amble 

          Sven Andersen 

         

  

              

Til behandling forelå disse sakene: 

 

1) Referat fra styremøte nr 8/2017 avholdt 12. september 

2) Budsjett 2018 - forberedelse 

3) Hva gjenstår av arbeider/reklamasjon beising HT 

4) Anbud maling MK4 

5) Utleie hvor står vi? 

6) Avtale med BORI om utleie. Hvem kan fremskaffe avtalen? 

7) Hjemmesiden 

8) Konklusjon på el-opplegg i garasjer 

9) Eventuelt 

 

Punkt 1: Referat fra styremøte nr 8/2017 avholdt 12. september    

Til punkt 6: Eventuelt – "Bytte av lyspærer på terrasser"  

Det er usikkerhet i spørsmålet om lyspærene er av samme type på svalgangene og terrassene, og 

om de er av samme type på alle hus. Dette må vi ha klarlagt når vi går ut med informasjon til 

beboerne om bytte av lyspærer. 

Sven oversender data for terrassepærene på HT til Harald. 

Med denne konklusjonen ble referatet fra styremøte nr 8/2017 godkjent. 
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Punkt 2: Budsjett 2018 – forberedelse 

Spørsmål til BORIs forslag til budsjett for 2018: 

 

- Styret antar at "Avsetning til fremtidig vedlikehold" inngår i "Andre felleskostnader" 

 på inntektssiden.  

 Hvor finner vi denne avsetningen på kostnads/utgiftssiden? 

 Arild sjekker med Kirsti. 

 

- Kr 158.000 synes å være i meste laget på budsjettert eiendomsskatt. 

 Einar sjekker dette. 

 

- Einar foreslo at styret til generalforsamlingen 2018 skulle foreslå at godtgjørelsen til 

 styre- og komitemedlemmer ble økt fra kr 107.000 til 125.000.  

 Styret vil som tidligere fordele godtgjørelsen etter en erfarings- og skjønnsmessig 

 vurdering av det enkelte styre- og komitemedlems ansvar og arbeidsbyrde. 

 Budsjettposten justeres tilsvarende. 

 

- For "Drift og vedlikehold" har regnskapet pr september 2017 overskredet budsjettet 

 for hele året med ca kr 225.000. Dette oppveies et stykke på vei av regnskapet 

 som for "Andre driftskostnader" pr september 2017 viser forbruk som ligger ca 

 kr 104.000 under budsjett for hele året. 

 Selv om det er budsjettert med en betydelig økning i forslaget til 2018 budsjettet må 

 styret se nærmere på disse 2 budsjettpostene før budsjettet "spikres". 

Det er mulig at NEAS har fakturert noe mer enn for bare bruken av liften i tilfeller der selve 

vaskingen inngår i det vi betaler for i serviceavtalen. Arild tar dette spørsmålet opp med NEAS. 

Arild vil også av andre grunner avtale et snarlig møte med NEAS. Der vil det også bli klaget på 

vaskingen som er for dårlig i enkelte hus, avhengig av hvem som vasker.  

Vasking av garasjene samt svalgangenes gulv og glassflater 2 ganger i året, utgjør en meget 

betydelig vedlikeholdskostnad. Det er særlig glassflatene med bruk av lift som drar opp denne 

kostnaden. Styret vil derfor prøve om det neste år er nok å vaske en gang, og da på vårparten. 

 

Punkt 3: Hva gjenstår av arbeider/reklamasjon beising HT? 

Etterspurt og avtalt møte med Martinsen og Vilius har ennå ikke funnet sted. Martinsen har store 

problemer med å få kontakt med Vilius som visstnok skal ha pappaperm. Det foreligger følgelig 

ikke noe svar på hva som gjenstår av arbeider i forbindelse med reklamasjoner. 

Det er ikke registrert noen aktivitet fra Kegesas side siden forrige styremøte.  

For byggetrinn 1 er borettslaget nå inne i det siste året av garantitiden. For allerede meldte feil og 
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mangler går ikke garantitiden ut, men det er viktig at borettslaget kan dokumentere at feilene og 

manglene er meldt. I dette siste garantiåret er det også viktig å følge reklamasjonene opp skriftlig 

når ingen ting skjer fra Eiendomsgruppens side. Som ledd i denne dokumentasjon skal Per Egil 

og Harald lage en liste over alle feil og mangler i Marta Korsets vei 2. 

 

Punkt 4: Anbud maling MK4 

Pristilbud fra Kegesa som var lovet til dagens styremøte var ikke levert. 

Selv om det ikke er aktuelt å vaske og beise huset før til våren er det av hensyn til budsjettet 

viktig å få et pristilbud så snart som mulig. Hvis det ikke kommer et tilbud fra Kegesa med det 

første, må borettslaget innhente tilbud fra alternativ tilbyder. 

 

Punkt 5: Utleie - hvor står vi? 

Både Arild, Henning Bjercke, BORI BBL og Harald har fått henvendelser angående spørsmål om 

bruksoverlating av leilighet nr. 55 tilhørende Lan Thi Nguyen. Med betydelige 

språkvanskeligheter har andelseieren eller andre i andelseierens husstand ved alle henvendelser 

fått forklart at det må foreligge en søknad med opplysninger om blant annet navn, adresse og 

fødselsdato til den som bruksretten tenkes overlatt til, for at borettslagets styre skal kunne ta 

stilling til om den omsøkte bruksoverlatingen kan tillates. 

Så langt har ikke borettslaget fått verken en slik søknad eller de nødvendige opplysningene på 

annen måte. 

 

Punkt 6: Avtale med BORI om utleie. Hvem kan fremskaffe avtalen? 

 

Harald viste til referater fra styremøter i HSRB som viser at borettslaget v/Einar underskrev 

avtale med BORI om forretningsførsel i tidsrommet 21. oktober – 25. november 2014. 

Denne avtalen ble underskrevet etter at BORIs avtaleutkast var bragt i overenstemmelse med 

DES-klubbens og borettslagets vedtekter. 

Denne avtalen er gyldig til en av partene sier den opp. Ingen har hittil sagt opp avtalen. 

Hvis vi i borettslaget ikke kan finne denne avtalen, bør vi be BORI om å få en kopi. 

Arild vil ta en prat med Henning Bjercke om dette. 

 

Punkt 7: Hjemmesiden 

Harald presenterte brukerobservasjoner etter 14 dagers prøvedrift av hjemmesiden. 

En viktig observasjon er denne: 

-  E-post sendt til de 60 leilighetene borettslaget har på sin adresseliste ble til ca 90% 

   lest samme eller påfølgende dag. 
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-  Av 55 beboere som i e-post fikk oppgitt nettadressen til borettslagets nye 

   hjemmeside, var det 26 som skrev denne adressen inn i sin nettleser og på den  

   måten logget inn på hjemmesiden. 

 

-  Når de samme 55 beboerne i ny e-post fikk oppgitt nettadressen på "klikkbar" 

   form (det vil si at de kunne klikke på adressen i stedet for selv å måtte skrive den 

   inn i nettleseren) var det ytterligere 29 beboere som fikk logget inn på 

   hjemmesiden. 

Med disse observasjonene kan vi konkludere med at hjemmesiden bør kunne bli en effektiv 

informasjonskanal til beboerne. Det som skal til er å få identifisert de beboerne som kan trenge 

litt hjelp med å få på plass en enkel og grei prosedyre for pålogging. 

Harald vil forsøke å få kontakt med disse beboerne ved hjelp av e-post 

 

Punkt 8: Konklusjon på el-opplegg i garasjer 

 

Arbeidet med el-opplegget er fullført.  

Anders hos Carlsen & Sønn som har fått takk og ros for jobben som er gjort, har viderebrakt 

denne tilbakemeldingen til elektrikerne som var her. Det hele med kopi til Arild. 

 

Punkt 9: Eventuelt 

Arbeidet med branninstruks 

-  Som første ledd i utarbeidelsen av en branninstruks var det enighet om å få utpekt 

   kontaktpersonene som i hvert enkelt hus kan ta ansvaret på samlingsplassen for de 

   evakuerte, og møte brannvesenet med nødvendig informasjon. 

-  Få aksept fra Nedre Romerike Brann- og Redningsvesen for å splitte opp 

   sirenesonene i byggetrinn 2 slik at sirenene bare utløses i det huset som har utløst 

   alarmen, slik det ellers er i byggetrinn 1. 

Harald lager beboerlister for hvert enkelt hus. For å få identifisert aktuelle kandidater til 

oppgaven som kontaktpersoner, var det enighet om først å stryke/eliminere de beboerne 

(majoriteten) som ikke er aktuelle, for deretter å gjøre en vurdering av de gjenstående beboerne. 

Arild og Turid gjøre dette for HT 

MK 1: Einar  

Mk 2: Harald og Per Egil 

MK 3: Arild 

MK 4: Eva og Kirsti Mork? 
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Harald skriver begrunnelsen for å splitte opp sirenesonene i byggetrinn 2, som Arild i sin tur 

fremmer for sin kontaktmann i NRBR. 

Søknad om oppsetting av levegg 

Fra Olaug Pettersen, leilighet nr 73, har styret mottatt følgende søknad: 

 

"Jeg søker om å få glasset inn den ene kortveggen på min terrasse. Grunnen er at jeg har stor 
terrasse med to lange vegger og med åpning i to ender. Jeg føler at det svært ofte blåser og blir 
et sug gjennom terrassen.   
Glassveggen vil bli på den siden jeg har inngangsdøren. Der har jeg i dag en lav vegg  
og glasset vil komme fra denne lave veggen og opp. (se vedlegg) 
  
Jeg har valgt Lumon som  er et seriøst og solid firma. Og at innglassingen er pen å se på synes 
jeg er viktig." 
 
Styret tillater oppsetting av leveggen på følgende vilkår: 

 

Søkeren eller leverandøren av leveggen skal innhente alle nødvendige tillatelser fra kommunal 

bygningsmyndighet og påse at oppsettingen skjer i overenstemmelse med Tek 10 (som har 

bestemmelser om sprinklerhoder på terrasser) og plan og bygningsloven. 

Videre skal søkeren/andelseieren bære alle kostnader forbundet med oppsetting og 

fremtidig vedlikehold av leveggen. 

 

E-post fra Arild av 13. oktober 2013  

 

I nevnte e-post stiller Arild 8 spørsmål som styret må ta stilling til i tiden som kommer. 

I første omgang vil Arild sjekke om vi må ha egen serviceavtale med E.G-Rør for 

sprinkleranleggene, eller om serviceavtalen for brannvarslingsanleggene med Carlsen & Sønn 

dekker dette behovet. 

Harald vil undersøke hvor sterkt borettslaget er bundet til avtaleverket med BORI. 

Utover det som fremgår av referatet for øvrig, ble det ikke konkludert på spørsmålene i nevnte e-

post, men disse spørsmålene må styret bearbeide videre og, på flere av dem,  ha svar til neste 

styremøte.      

 

Skedsmokorset 17.10.2017 

 

 

Arild Arildset              Harald Pedersen           Einar Vågen  

styreleder                 styremedlem/sekretær       styremedlem 
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Eva Michelsen             Turid Westin              Sven Andersen 

styremedlem               styremedlem              varamedlem 

 

 

 

Per Egil Amble             

varamedlem   
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Huseby Senior Residens Borettslag 

 
Referat fra styremøte nr. 10/2017 avholdt 21. november  

 

Til stede: Arild Arildset 

        Einar Vågen 

        Eva Michelsen 

        Harald Pedersen 

        Turid Westin 

        Sven Andersen 

 

Varslet fravær: Per Egil Amble 

       

              

Til behandling forelå disse sakene: 

 

1) Referat fra styremøte nr 9/2017 avholdt 17. oktober 

2) Gjenstående arbeider, reklamasjoner og maling 

3) Tilbud maling 

4) Budsjett 2018  

5) Hjemmeside 

6) Nye utleiepriser 2018 

7) Brannvarslingsanlegg byggetrinn 1 - årskontroll 

8) Eventuelt 

- Branninstruks – evakueringsplan 

- Gelender i inngangssone MK4 

 

Punkt 1: Referat fra styremøte nr 9/2017 avholdt 17. oktober 

Kommentar til punkt 1. Bytte av lyspærer på terrasser 

Det var enighet om at borettslaget ikke skal anbefale bestemte lyspærer for bruk på terrassene. På 

spørsmål fra beboere er svaret at man velger den lyspæra som best svarer til den pæra man bytter 

ut. 

Kommentar til punkt 2. Budsjett, pinne 3 

Einars forslag til økning i styrehonoraret skal være kr 25.000 (ikke 18.000 slik det fremgår av 

referatet). Etter forslag fra Einar var det enighet om å disponere økningen slik: kr 12.000 til 

styreleder, kr 10.000 til sekretær, kr 3.000 står til styrets disposisjon.              

Kommentar til punkt 9. Eventuelt, pinne 2 

Nedre Romerike Brann- og Redningsvesen har sagt seg enig i at borettslaget splitter opp 

sirenesonene i byggetrinn 2 slik at sirenene bare utløses i det huset som har utløst alarmen. 



36 

 

Arild har innhentet tilbud fra Atech på omprogrammering av brannvarslingsanlegget. Tilbudet 

som lyder på kr 15.625,- inkl. mva. ble akseptert. Beløpet tas med på budsjettet for 2018. Arild 

bestiller omprogrammeringen utført på nyåret. 

Kommentar til punkt 9. Eventuelt, avsnittet "E-post fra Arild av 13. oktober 2017" 

Harald har undersøkt hvor sterkt borettslaget er knyttet til BORI BBL som forretningsfører. 

Resultat: Formelt er "Forretningsførerkontrakten" med BORI BBL oppsigelig. 

Borettslagets avtale med Husbanken om IN-løsning krever imidlertid at vår forretningsfører er 

medlem av "Norske Boligbyggelags Landsforening" (NBBL). 

Når avtalen med Husbanken i tillegg består av en serie med flere og svært kompliserte delavtaler, 

er det så godt som utenkelig å bytte forretningsfører selv om denne skulle være medlem av 

NBBL. 

 

Punkt 2: Gjenstående arbeider, reklamasjoner og maling 

Kegesa synes å være ute av bildet når det gjelder utbedring av gjenstående feil og mangler. 

Det har vært avholdt befaring med et norsk firma som skal overta arbeidet med utbedring av 

gjenstående feil og mangler. Befaringen var basert på Arilds oversikt. Erik Martinsen skal 

presentere en oppsummering etter befaringen. Det er viktig at denne oppsummeringen inneholder 

alle de feil og mangler som vi har eller skal reklamere på. Alle styremedlemmene bør derfor 

undersøke om det mangler noe i den oppsummeringen Arild vil sende på vising når den 

foreligger. 

Befaringen konkluderte at det er mulig å montere avløpsrenne på plasttaket over svalgangen ved 

leilighet nr 4 i MK2 slik at vannet ikke renner ned på de underliggende terrassene. Avløpsrenner 

vil nå bli montert.  

Arild vil tilskrive Lorentz med sikte på å få svar på reklamasjonene på malingen av Husebytorget 

og Husebyjordet. 

 

Punkt 3: Tilbud på maling av MK4 – hvit del. 

Tilbud på vask, skraping, grunning og 2 strøk maling fra malermester Thore Svendsen lyder på kr 

320.000- inklusive mva. Dette gir en kostnad på kr 35.000,- pr leilighet. 

Til denne typen prosjektert vedlikehold avsetter vi ca kr 250.000 pr år, med 2017 som det første 

året. Dette betyr at vi må bruke 16 måneders avsetning for å male 9 leiligheter med alle de 

elementene et faglig godt utført malerarbeid tilsier. 

Dette gir styret noe å tenke på, men det er klart at borettslaget må påregne vesentlig økte 

felleskostnader hvis vi skal ha et forsvarlig vedlikehold. BORI har et opplegg for hjelp til 

utarbeiding av bærekraftige vedlikeholdsplaner. Kanskje det er en billig forsikring å benytte seg 

av dette tilbudet. 
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I første omgang var det enighet om å arrangere et beboermøte for å forberede beboerne på det 

som trolig må komme. Ingen ønsker seg økte felleskostnader, men det er vel heller ingen som 

ønsker seg mangelfullt vedlikehold. Her må vi finne en balanse i forståelse med beboerne. 

 

Punkt 4: Budsjett 2018 

Arild vil ta et møte med NEAS for å bringe klarhet i hva NEAS skal gjøre, og få et pristilbud som 

samsvarer med dette. 

Utover dette vil Arild og Eva ta med seg betraktningene som kom til uttrykk og gå i møte med 

Kirsti Dokken med sikte på å bli enige om et budsjett for 2018. 

Med den usikkerheten vi står overfor når det gjelder kostnadsbildet framover, er det ikke 

hensiktsmessig å foreslå økning i felleskostnaden fra 1. januar 2018 for deretter å få en endring 

tidlig i 2018. 

Med virkning fra 1. januar 2018 vil eiendomsskatten bli varslet innført for byggetrinn 2 og varslet 

økt for byggetrinn 1. 

 

Punkt 5: Hjemmesiden 

Harald presenterte disse trafikkobservasjonene for perioden 2. okt. – 19. nov.  

Nye unike brukere pr 19.11    132  (70 pr 15. okt + 62 nye)  

Antall økter pr 19.11.         442  (131 pr 15. oktober + 311 nye) 

77% bruker pc pr 19. nov      (56,5% pr 15 okt) 

19% bruker mobil pr 19. nov   (18,5% pr 15 okt)  

4% bruker nettbrett pr 19. nov  (25% pr 15 okt) 

 

Ingen beboere har besvart e-post med tilbud om hjelp/opplæring på innlogging og manøvrering 

på hjemmesiden. 

Trafikkstatistikken viser at det, for å få nyheter raskt ut til flest mulig lesere, er nyttig å varsle 

nyhetene på e-post med klikkbar lenke til hjemmesiden. 

 

Det var enighet om å presentere nye beboere med navn, bilde og eventuelle andre opplysninger 

på hjemmesiden dersom beboerne ikke hadde noe imot dette.  

Arild kontakter Ragnhild og Per Arne Grønlie med spørsmål om de vil la seg presentere som 

første par ut. 

 

Punkt 6: Nye utleiepriser 2018 

Det har kommet enkelte negative reaksjoner på prisøkningen som er varslet for hybelen. Disse 

reaksjonene går på at en dobling av prisen er unødvendig og dårlig begrunnet.  
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Uten at det skal gå prestisje i saker som denne, bør styret normalt stå ved de beslutningene som 

fattes. Styret er av den oppfatningen at dette ikke er en av de beslutningene som bør gjøres om. 

Den varslede prisøkningen blir følgelig stående. 

 

Punkt 7: Brannvarslingsanlegg byggetrinn 1 – årskontroll 

Carlsen & Sønn har i dag 21.11.2017 gjennomført årets lovpålagte årskontroll uten 

anmerkninger. 

 

Punkt 8: Eventuelt 

- Branninstruks – evakueringsplan 

Av budsjettmessige grunner er det ikke aktuelt å splitte sirenesonene i byggetrinn 2 før ut på 

nyåret. Derfor er det heller ikke aktuelt å presentere noen evakueringsplan før på nyåret. 

 

Status for arbeidet med å finne kandidater til rollene som "brannkontakter" er denne: 

MK 1: Einar har identifisert 4 navngitte kandidater 

MK 2: Harald og Per Egil har identifisert 6 kandidater (må bekreftes av Per-Egil)  

MK 3: Arild har ikke identifisert kandidater i MK3 

MK 4: Eva og Kirsti arbeider med saken 

HT:  Arild og Turid har identifisert 1 kandidat 

 

- Gelender i inngangssonen MK 4 

Eva hadde mottatt ønske om gelender på den mørke husveggen i inngangssonen på MK4 der det 

kan bli farlig glatt. 

Dette vil bli bestilt.  

 

Skedsmokorset 21.11.2017 

 

Arild Arildset              Harald Pedersen           Einar Vågen  

styreleder                 styremedlem/sekretær       styremedlem 

 

 

 

 

Eva Michelsen             Turid Westin              Sven Andersen 

styremedlem               styremedlem              varamedlem 
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Huseby Senior Residens Borettslag 

 
 

Referat fra styremøte nr. 11/2017 avholdt den 19. desember 
 

Til stede:  Arild Arildset 

           Einar Vågen 

           Eva Michelsen 

           Harald Pedersen 

           Turid Westin  

           Per Egil Amble 

           Sven Andersen 

         

  

              

Til behandling forelå disse sakene: 

 

1) Referat fra styremøte nr 10/2017 avholdt 21. november 

2) Budsjett /hva med maling? 

3) Generalforsamling når? 

4) Beboermøte januar? 

5) Gjenstående arbeider 

6) Videre fremdrift dører MKV 2 

7) Takster 

8) Lekkasje Skogvang 

9) Leie container til våren? 

10) Eventuelt 

 

Punkt 1: Referat fra styremøte nr 10/2017 avholdt 21. november    

Det var ingen merknader til styremøte nr 10/2017. 

 

Punkt 2: Budsjett/hva med maling 

Alternativt tilbud fra Kegesa på maling av MK4 lar vente på seg. 

Av både økonomiske og praktiske grunner vil styret vente med å male og nøye seg med å få 

vasket MK4's hvite del til våren 2018. 

Dermed unngår borettslaget også å øke felleskostnaden i denne omgangen. 
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Punkt 3: Generalforsamling når? 

Generalforsamlingen 2018 vil finne sted i borettslagets felleslokale onsdag 21. mars kl 18.00. 

Beboermøte vil bli avholdt umiddelbart etter generalforsamlingens avslutning. 

Punkt 4: Beboermøte i januar?  

Behovet for beboermøte i januar 2018 er ikke lenger til stede, og vil derfor ikke bli arrangert. 

 

Punkt 5: Gjenstående arbeider 

Martinsens liste over gjenstående arbeid datert 21.11.17 vil bli oppdatert med  

-  nyoppdaget lekkasje til sykkelbod fra tak der Sushijentene holder til i etasjen over 

-  ny lekkasje i garasje dokumentert med bilder tatt av Sven Andersen. 

Utbedring av utendørs lekkasjer må utstå til våren på grunn av frost.       

 

Punkt 6: Videre fremdrift dører MK2 

 

Monteringen av ytterdørene (nummer 4 i rekken) skal befares av representanter for 

Eiendomsgruppen og borettslaget der sistnevnte vil være forsterket med DES-klubbens 

bygningstekniske konsulent Hans P. Brekkan. 

 

Punkt 7: Nye takster på borettslagets leiligheter. 

Etter at borettslagets leiligheter fra 1. oktober 2017 skal gå over fra prisregulering i samsvar med 

konsumprisindeksen til samsvar med byggekostnadsindeksen, har DES-klubben taksert 

leilighetene pr 1. oktober 2017. Til grunn for takseringen ligger opprinnelig kjøpspris uten 

hensyn til eventuelle tilvalg. 

Harald vil publisere takstene hvis de kan fremskaffes på presentabel form. 

 

Punkt 8: Lekkasje hos Skogvang 

Lekkasjen i taket hos Skogvang har vist seg å komme fra terrassen ovenfor. Utbedring av Kegesa 

vil bli satt i gang umiddelbart.  

Saken har avslørt ting som tyder på at skaden faller utenfor dekningsområdet for både 

borettslagets eiendomsforsikring og andelseierens innboforsikring. Arild vil følge opp dette 

spørsmålet mot BORI/forsikringsselskap. 
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Med tanke på at vi nå nærmer oss slutten på garantitiden for byggetrinn 1, er det svært viktig å få 

klarlagt risikoen for at vi kan ha flere slike "tikkende bomber". 

Kan vi for eksempel få testet om det er fuktighet over innertaket i alle leiligheter som har en 

overliggende terrasse? 

 

Punkt 9: Leie container til våren? 

 

Selv om styret har registrert et fåtall tilfeller der det er hensatt søppel utenfor borettslagets 

beholdere for restavfall, papir og glass/metall, kan ikke dette tolkes som noe påtrengende behov 

for container som kan ta unna søppel som er for stort til at det går i de nevnte beholderne. Styret 

vil følgelig ikke bruke penger på dette. 

 

Punkt 10: Eventuelt 

Branninstruksen 

For å få lansert evakueringsdelen av branninstruksen i god tid før generalforsamlingen 2018 der 

vi må rapportere HMS-arbeidet der branninstruksen inngår, er det viktig at vi har på plass 2 

brannkontakter/evakueringsansvarlige i hvert hus senest når Atech har splittet opp alarmsonene. 

MK1 virker grei med 4 kandidater der alle har e-postadresse og der det også er mulig å oppnå 

kjønnsmessig likestilling. Det gjenstår for Einar å velge 2 av dem. 

MK2 er grei hvis verken Eva eller Per-Egil protesterer på sine kandidaturer. 

MK3 hvor Arild har en jobb å gjøre 

MK4 hvor Eva og Kirsti jobber med saken 

HT der Arild og Turid har identifisert 1 kandidat/Arild 

Her er det ingen tid å miste. 

For å møte lovens krav til demonstrasjon av leilighetenes brannslanger, vil det til våren bli 

arrangert "kurs" der beboerne i hus for hus vil få prøvd brannslangen i felleslokalet som er lik 

slangen som vi alle har i kjøkkenbenken. 

Sushijentene 

Lokalene der Sushijentene holder til har fått ny eier. Dette får ingen umiddelbare konsekvenser 

for Sushijentene som har en langsiktig leieavtale som skal videreføres. 

Avløp i terrassegulv 

NEAS skal som en oppgave for vaktmesteren sjekke avløpene i terrassegulvene en gang i året hos 

Hammervold i MK3 og Wasa i MK1.     
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Skedsmokorset 19.12.2017 

 

 

Arild Arildset              Harald Pedersen           Einar Vågen  

styreleder                 styremedlem/sekretær       styremedlem 

 

 

Eva Michelsen             Turid Westin              Sven Andersen 

styremedlem               styremedlem              varamedlem 

 

 

Per Egil Amble             

varamedlem   

 


