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Huseby Senior Residens Borettslag 

 
Referat fra styremøte nr. 1 avholdt den 21. januar 2016 

 
 

Til stede: Arild Arildset 

        Einar Vågen                 

        Harald Pedersen 

        Hilde Bosch 

        Steinar Hynne 

 

Fraværende: Eva Michelsen 

 

 

Til behandling forelå følgende saksliste: 

 

1) Referat fra styremøte nr 8, 10.12.2015 

2) Generalforsamling 2016 – Årsberetning 2015 

3) Årsrapport fra Aktivitetskomiteen 

4) BORI – Avtale med andelseiere 

5) Tilbud lamper 

6) Hva står igjen av arbeider for Eiendomsgruppen 

7) Underskrevne leverandøravtaler 

8) BORI - Feil i rente utregning 

9) Eventuelt  

 

Punkt 1: Referat fra styremøte nr 8, 10.12.2015 

 

Det var ingen merknader til referatet fra møte nr 8, 10.12.2015 

 

Punkt 2: Generalforsamling 2016 – Årsberetning 2015 

 

Utkast til årsberetning ble gjennomgått. Skrivefeil ble rettet. Eva og Per Egil Amble skal føres 

opp som nye andelseiere i 2015. 

 

Arild vil oversende utkastet til beretning til BORI for å få sjekket at det er formelt ok, og at vi 

ikke har flere eierskifter enn de 3 som nå er nevnt i beretningen. 

 

Årsberetningen må ifølge BORI's anvisning skrives under av alle styremedlemmene samme dag 

som regnskapet blir undertegnet. Dette betyr at beretningen ikke kan dateres før vi vet hvilken 

dag regnskapet er klart for underskrift.   
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Punkt 3: Årsrapport fra Aktivitetskomiteen 

 

Utkast til Årsrapport fra Aktivitetskomiteen v/Sigurd Løland ble gjennomgått. Arild kopierer og 

distribuerer rapporten til andelseiernes postkasser. 

 

 

Punkt 4: BORI – Avtale med andelseiere 

Av helsemessige grunner kan ikke Gustav Hilleren påta seg oppdraget med å bytte filtrene og 

vedlikeholde leilighetenes ventilasjonsaggregater. Arild vil undersøke om BORI Drift kan gi oss 

tilbud på dette oppdraget. Borettslaget vil fra annet hold sørge for anskaffelsen av filtrene. 

Når det gjelder ventilene for friskluftinntakene vil Arild følge opp mot kontaktperson i Flexit når 

det gjelder valg av ventiltype, mulige leverandører og priser. 

 

Punkt 5: Tilbud lamper 

Arild presenterte tilbud på lamper fra Carlsen & Sønn. Etter en inspeksjon på stedet  (i mørke) 

fant ikke styret det hensiktsmessig å følge Aktivitetskomiteens råd om mer belysning på 

utearealet/terrassen til felleslokalet. Det er dermed ikke aktuelt å takke ja til den delen av tilbudet 

som utgjør LED-lyskaster.  

 

Punkt 6: Hva står igjen av arbeider for Eiendomsgruppen 

 

Til grunn for behandlingen forelå det mailutveksling mellom Arild/borettslaget og 

Lorentz/Eiendomsgruppen, samt referat fra byggherremøtet nr 42 avholdt den 14.12.2015. 

Til punkt 5 i mailutvekslingen bemerkes at "stående ordre" har vært at borettslaget skal kontakte 

Erik Martinsen dersom det oppstår problemer med ventilasjons-anleggene i garasjene. På 

spørsmål til Lorents om hvem borettslaget skal kontakte i Erik Martinsens sykefravær, er svaret 

at borettslaget må ha en serviceavtale for ventilasjonsanleggene, og at BORI Drift bør forespørres 

om dette. Arild vil følge opp denne anbefalingen og ta kontakt med BORI. 

I referatet fra byggherremøtet står det under punkt 8 på side 2 bl.a. at "Deler av svalgangen 

utenfor Amble var frilagt og her ble vannet stående uten å renne bort". Det står imidlertid ingen 

ting om hva Eiendomsgruppen mener om dette. 

Styret finner problemene med stående vann under tremmegulvet og lekkasje-problemene i Marta 

Korsets vei 2 for øvrig, som så alvorlige at styret vil engasjere faglig ekspertise (Hans P. 

Brekkan) som kan hjelpe til med å utforme en faglig og juridisk holdbar reklamasjon på de 

tekniske løsningene som er valgt og eventuelt arbeidet som er utført. Styret vil også få vurdert om 

det er forhold i Marta Korsets vei 4 som gir grunnlag for en slik reklamasjon. 
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I andre avsnitt under punkt 14 på side 3 står det at:  

"Ytterdører sitter lavt og det kan være problemer å åpne ved snø/is. Eiendomsgruppen påpeker at 

krav om universell utforming medfører denne lave høyden mellom dørblad og gulv". 

Til dette er det 2 ting å bemerke: 

1) Å si at det kan være problemer med å åpne ytterdører ved snø/is er en selvfølge og 

  en avsporing i forhold til hva denne klagen dreier seg om. Det trenger ikke være 

  verken snø eller is før flere beboere opplever at ytterdøren subber i gulvet på 

  svalgangene. Hos Rogne skjer det uansett værforhold, hos andre er fuktig luft 

  nok til at det subber, mens noen har dører med klaring som så vidt er målbar. Det er 

  grunn til å tro at mange vil oppleve at ytterdøra subber etter hvert som tiden går og  

  dørene siger en millimeter eller to. 

2) At dørene subber gulvene på svalgangen kan ifølge Harald ikke Eiendomsgruppen 

  skylde på kravene til universell utforming. Harald mente å ha sett disse kravene når 

  det gjaldt terskelhøyder. Han vil se nærmere på dette og komme tilbake med en 

  begrunnelse for sin antakelse.  

 

Punkt 7: Underskrevne leverandøravtaler 

Serviceavtale for løpende drift og vedlikehold i vanlig forstand har vi ikke anledning til å inngå 

med leverandørene av våre brannvarslingsanlegg. Borettslaget er som eier av 

brannvarslingsanlegget pålagt i lov å sørge for at anlegget blir kontrollert årlig av FG-godkjent 

firma. Dette ansvaret har ikke borettslaget anledning til å avtale seg bort fra. 

I den årlige kontrollen av brannvarslingsanlegget inngår prøving av at detektor i 

sprinkleranlegget utløser brannalarm. 

Serviceavtale angående sprinkleranlegget må inngås med E.G.Rør som også skal foreta testing av 

anlegget.  

Ellers gjenstår det å få signert avtalene med 

-  Lås & Prosjekt (låser) og 

-  Starlift AS (heiser) 

 

Punkt 8: Feil i renteberegning for husbanklån 

Det er gjort til dels betydelige feil i renteberegningen for enkelte andelseieres husleie for januar 

2016. Dette har ført til at disse andelseierne har fått alt for høy husleie denne måneden. Dette vil 

bli rettet opp så snart som mulig. 

I tillegg er det brukt en noe for høy rentesats for alle andelseierne. Dette har gitt en for høy 

månedlig husleie i størrelsesorden kr 200 for en gjennomsnittlig stor leilighet. Da eventuelle 

husleieendringer normalt foretas kvartalsvis, vil denne feilen bli korrigert og avregnet i husleia 

for april. 
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Punkt 9: Eventuelt 

Spørsmål fra Aktivitetskomiten: 

 

1)  Bør det settes opp skilt med "Innkjøring forbudt" fra Marta Korsets vei inn på 

    området? 

2)  Er det behov for brannøvelser? Hvem tar ansvar for rullestolbrukere oppe i 

    etasjene ved brann? 

Ad 1) Styret forstår ønsket om å få begrenset innkjøringen til det høyst nødvendige, 

     men har lite lyst til å skilte med kategorisk forbud. Styret vil derfor i første 

     omgang nøye seg med en begrunnet henstilling ved første anledning der 

     styret går ut med skriftlig informasjon til beboerne. 

Ad 2) Det finnes ikke noe klart og entydig svar på disse to del-spørsmålene. 

     Borettslag er ikke pålagt i lov verken å gjennomføre brannøvelser eller å bistå 

     beboere ved evakuering. 

     Borettslaget omfattes imidlertid av en HMS-forskrift som gjør at borettslaget 

     ikke helt kan frita seg selv for ansvar på noen av disse områdene. Det er 

     derfor viktig at borettslagets 2 representanter på HMS-området får gjennomgått 

     HMS-kurs snarest mulig slik at borettslaget får kompetanse som gjør det mulig 

     å forholde seg til denne forskriften. 

Borettslaget har et stående tilbud fra brannvesenet om besøk av fagfolk som kan holde  foredrag 

og svare på spørsmål om ansvar og brannberedskap. Arild vil følge opp dette og eventuelt få 

avtalt tidspunkt for et slikt arrangement som tenkes holdt i felles-lokalet med adgang også for 

interesserte beboere.  

 

Vaktmester- og håndverkstjenester. 

På forespørsel fra Arild har borettslaget i e-post av 21. januar 2016 fått svar på spørsmål om hva 

BORI kan bidra med når det gjelder andelseiernes behov for vaktmester- og håndverkertjenester, 

samt samt priser for slike tjenester.  

Arild vil formulere et tilbud som kan presenteres for andelseierne. 

 

Belysning på fellesområder 

 

Postbudet har klaget på at det er mørkt ved postkassene i MK3 når posten skal fordeles på 

formiddagen. Arild vil be Carlsen & Sønn om å endre tidspunktene for det automatisk styrte lyset 

slik at det tennes tidligere og slukkes senere. 
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Harald opplyste at selv om postbudet ikke har klaget i MK2 så kan den samme endringen med 

fordel gjøres også der. 

 

Rapport fra HMS 20-01-16 

Rapporten, som det ikke hadde vært tid til å sende ut på forhånd, ble gjennomgått og kommentert, 

men ikke realitetsbehandlet. Ingen gjenstående punkter er tidskritiske. 

 

Møtedatoer 2016 

I forhold til tidligere utsendt møteplan er det endringer for februar, mars, april og mai. 

Dersom ikke annet er opplyst i innkallingen holdes møtene på torsdager kl. 18.00.   

Ajourført møteplan pr 21. januar 2016: 

21. januar 

18. februar 

10. mars 

(onsdag 30. mars årsmøte) 

20. april (onsdag) 

19. mai 

16. juni 

25. august 

22. september 

20. oktober 

24. november 

15. desember 

 

 

Arild Arildset              Harald Pedersen           Einar Vågen  

styreleder                 sekretær/referent           styremedlem 

 

 

 

Hilde Bosch               Steinar Hynne  

styremedlem               varamedlem   

  



7 

 

 

Huseby Senior Residens Borettslag 

 
Referat fra styremøte nr. 2 avholdt den 18. februar 2016 

 
 

Til stede: Arild Arildset 

        Einar Vågen 

        Eva Michelsen                 

        Harald Pedersen 

        Hilde Bosch 

        Steinar Hynne 

 

 

Til behandling forelå følgende saksliste: 

 

1) Referat fra styremøte nr 1, 21.01.2016 

2) BORI - Avtale med andelseiere 

3) Fremdrift i Eiendomsgruppens gjenstående  

utbedring av feil og mangler 

4) Innbetaling av renter i 2015 – spørsmål om tilbakebetaling 

5) Bytting av filter i leilighetenes ventilasjonsaggregater 

6) Utvendige innsugingsventiler – beskyttelse og gitter 

7) Sushirestauranten åpner – flere spørsmål 

8) Husposten 

9) Innkomne forslag til generalforsamlingen 

10) Eventuelt 

 

Punkt 1: Referat fra styremøte nr 1, 21.01.2016 

Til punkt 6 andre avsnitt kunne Arild opplyse at BORI ikke kan inngå avtale om service på 

ventilasjonsanlegg i garasjene. I Erik Martinsens fravær må spørsmål om dette rettes til 

Eiendomsgruppen. 

Det var ellers ingen merknad til referatet. 

Punkt 2: BORI - Avtale med andelseiere 

 

BORI har sendt tilbud til andelseierne med pris på vaktmester- og håndverkertjenester som BORI 

kan være behjelpelig med.  

Dette er ellers et forhold mellom andelseierne og BORI som styret ikke kan engasjere seg i. 

 



8 

 

 

 

Punkt 3: Fremdrift i Eiendomsgruppens gjenstående utbedring  

        av feil og mangler 

 

Som underlag for dette punktet hadde Eiendomsgruppen lovet å legge fram tidplan for de 

gjenstående arbeidene før styremøtet (og at den faktisk var avsendt). Denne planen har ikke styret 

mottatt. Saken må derfor utsettes. Arild tar kontakt med Lorentz, påklager forholdet og ber om at 

styret får planen omgående.  

Punkt 4: Innbetaling av renter i 2015 – spørsmål om tilbakebetaling 

 

Et fåtall andelseiere som alle er blant de elleve andelseierne som benyttet seg av tilbudet om å 

innfri eller nedbetale gjeld på husbanklånet i 2015, har vært av den oppfatning at de har til gode 

for mye innbetalte renter på husbanklånet i 2015 som borettslaget skal tilbakebetale. 

Det vil fremgå av årsregnskapet, som blir distribuert medio mars for behandling i 

generalforsamling 30. mars, at "den delen av resultatet som gjelder innbetalt andel fellesgjeld 

overføres til Egenkapital IN og at det øvrige tillegges opptjent egen-kapital". Dette betyr at alle 

andelseiere har bidratt på korrekt måte til borettslagets egenkapital (med overskudd på rentene) 

enten de har nedbetalt gjeld eller ei. Det er derfor ingen som har rett til å få noe tilbakebetalt. 

Punkt 5: Bytting av filter i leilighetenes ventilasjonsaggregater 

Enkelte andelseiere har gitt uttrykk for sterk bekymring over det gule lyset som de oppfatter som 

et faresignal. Styret besluttet derfor å gi BORI i oppdrag å bytte filtrene og foreta det anbefalte 

vedlikeholdet snarest mulig. Arild anskaffer filtre til byttet. 

Etter generalforsamlingen når styret kommer i "normalt gjenge" vil det bli foretatt en vurdering 

med sikte på å finne den mest optimale løsningen for en løpende serviceavtale. 

Punkt 6: Utvendige innsugingsventiler – beskyttelse og gitter 

Om borettslagets nåværende ventiler uttaler Pia Berg i Flexit at "Er nok 

ikke noe vi ville anbefalt da denne reduserer luftmengden ganske mye. 

Vanskelig å si hvorfor man har valgt denne risten og ikke denne" (bildet) 

 

Arild viste prøve på den foreslåtte ventilen med beskyttelse som styret vil 

gå for. Arild forsikrer seg om at det er det samme finmaskede nettet som er brukt på ventilene i 

begge byggetrinn. Det må også undersøkes om det bare er å trekke ut de ventilene som nå sitter i 

ventilasjonskanalene og sette inn de nye, eller om dette kan by på problemer. 
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Punkt 7: Sushirestauranten åpner – flere spørsmål 

Eieren av sushirestauranten har bedt om å få benytte borettslagets søppelanlegg for restavfall og 

papp. 

Arild har med beklagelse måttet avslå begge deler og samtidig opplyst om at restavfall fra 

restauranten krever kjølecontainer. 

Restauranten har tre vinduer med fargesprakende reklamer vendt inn mot gårds-rommet. Arild vil 

vennligst be eieren om å fjerne disse reklamene som er til sjenanse for beboerne som har 

leiligheter med vinduer ut mot det samme gårdsrommet. 

Punkt 8: Husposten 

Harald presenterte en liste med 8 mulige saker egnet for informasjon i et neste nummer av 

Husposten. Ytterligere 5 mulige punkter kom til i møtet. Harald lager utkast og tar saken videre i 

samarbeid med Arild. 

Punkt 9: Innkomne forslag til generalforsamlingen 

Det er kommet inn tre saker med anmodning eller krav om behandling i generalforsamlingen. En 

av sakene går utelukkende på ønske om orientering og diskusjon. En annen av sakene inneholder 

emner for diskusjon og ett forslag til et tillegg til vedtektene.   

Arild har snakket med disse "forslagsstillerne" og blitt enig med disse om at det etter 

generalforsamlingen skal avholdes et beboermøte der disse sakene er bedre egnet for behandling. 

Den tredje saken består av tre delforslag som alle omhandler prosedyrer for adgang til MK3. 

Forslagene er undertegnet av 13 beboere der alle 11 andelseierne i MK3 inngår. Arild vil ta 

kontakt med forslagsstillerne med sikte på å få sakene flyttet til behandling i det nevnte 

beboermøte da alle forslagene ligger innenfor området der styret har beslutningsmyndighet, slik 

at forslagene således ikke krever vedtak i generalforsamling.   

Punkt 10: Eventuelt 

Hovednøkler til leilighet og fellesområder 

Mange har reagert på høye priser for ekstra nøkler til leilighet og fellesområder. 

Her er vi dessverre prisgitt leverandøren av låssystemene i borettslaget. Ingen andre leverandører 

av de som er forespurt kan eller vil levere slike nøkler. 

Lekkasjen i garasjetaket i byggetrinn 2 fører til alvorlige lakkskader av sementvannet som 

drypper på bilene. Arild har i e-post advart at dette kan bli en kostbar affære for 

Eiendomsgruppen. 
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Søknadsskjema for støtte til lading i borettslag/sameier 

Arild sender søknad til kommunen om gratis befaring som er en forutsetning for å kunne få 

økonomisk støtte til etablering av ladepunkter for el-biler. 

Steinar og Erik/HMS blir hvis mulig med på befaringen. 

Servicekontrakt internkontroll elektro 

Fra Carlsen & Sønn har borrettslaget mottatt tilbud om serviceavtale for internkontroll elektro.  

Det står at avtalen omfatter felt A2 og A4, Marta Korsets vei 1 – 4. Bør også Husebyjordet og 

Husebytorget nevnes?  

Arild undertegner avtalen. 

Serviceavtale brannalarm 

Fra Carlsen & Sønn har borettslaget mottatt tilbud på serviceavtale for brannalarmen for felt A2, 

Marta Korsets vei 2 og 4. Arild undertegner avtalen. 

 

Skedsmokorset 01.03.2016 

 

 

 

Arild Arildset              Harald Pedersen           Einar Vågen  

styreleder                 styremedlem/sekretær       styremedlem 

 

 

 

 

Eva Michelsen             Hilde Bosch               Steinar Hynne  

styremedlem               styremedlem              varamedlem   

  



11 

 

 

Huseby Senior Residens Borettslag 

 
Referat fra styremøte nr. 3 avholdt den 10. mars 2016 

 
 

Til stede: Arild Arildset 

        Einar Vågen 

        Eva Michelsen                 

        Harald Pedersen 

        Hilde Bosch 

        Steinar Hynne 

 

 

Til behandling forelå følgende saksliste: 

 

1) Referat fra styremøte nr 2, 18.02.2016 

2) Generalforsamling 

3) Innhold beboermøte  

4) Sushi: Ventilasjon, dekor i vinduer 

5) BORI: Vasking av vinduer, beising av svalganger 

6) Eventuelt 

 

Punkt 1: Referat fra styremøte nr 2, 18.02.2016 

Til punkt 5 kunne Arild opplyse at det hadde vært meget vellykket å overlate filterbytte i 

leilighetene til BORI. Det er imidlertid ting som tyder på at BORI ikke har støvsugd 

ventilasjonsanleggene i forbindelse med filterbytte. Arild undersøker om dette burde vært gjort. 

 

Det var ellers ingen merknad til referatet. 

 

Punkt 2: Generalforsamling 

Arild kunne opplyse at BORI nå var fornøyd med alle dokumentene borettslaget skulle levere 

som underlag for generalforsamlingen. 

Et forslag i 3 deler fra beboerne i MK3 og et forslag fra Klara Helen Hilleren skal vedlegges 

innkallingen til generalforsamlingen. 

Saker som er fremmet til generalforsamlingen av Karin Lilleskare/Stein Adler inneholder ingen 

forslag, og vil bli henvist til behandling i beboermøtet. (Ref. punktet nedenfor) 
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Punkt 3: Innhold beboermøte 

I beboermøtet som følger umiddelbart etter generalforsamlingen vil blant annet disse sakene bli 

behandlet: 

 

-  Orientering om gjenstående arbeider på fellesområdet byggetrinn 2 

 

-  Ønske om sykkelstativ i skiboden og søppelstativ i gården? 

 

Hilleren: 

Ønsker at det blir satt opp  

-  en tett port/dør mellom hus 3 og 4, der hvor fengselsporten" sto. 

-  "Parkering Forbudt" skilt ute i gården. 

 

Lilleskare/Adler:  

1.   Vi ønsker en orientering om  

  -  avtaler vedr. renhold av fellesarealer som heis, heisrom, vask av svalganger og 

     glassvegger i svalgang og glass-ytterside på terrasser. 

  -  avtale vedr. snømåking ute og på svalganger. 

2.  Årlig renhold av filter er ikke godt nok, hva kan gjøres? 

3.  Hva gjøres for å rette opp vannlekkasjene i garasjeanlegget? 

4.  Ønsker en diskusjon på hvorvidt det er ønskelig og mulighet for å få en 

   vaktmestertjeneste som kan hjelpe til inne i leilighetene. 

   

 

Punkt 4: Sushi: Ventilasjon, dekor i vinduer 

 

Ventilasjonskanal fra Sushirestauranten til taket er lagt på veggen rundt/utenfor taket på 

svalgangen i fjerde etasje, noe som er estetisk svært skjemmende. Arild snakker med 

restauranteieren om å få kanalen ført gjennom taket på svalgangen. 

 

Restauranteieren har lovet å erstatte vindusreklamen mot gårdsplassen med nøytralt "frostet" 

utseende. 

 

Punkt 5: BORI: Vasking av vinduer, beising av svalganger 

Beboere som har høye vinduer i rekkverket på sine svalganger, har problemer med å vaske disse 

på utsiden. Ved forespørsel til BORI har Arild fått opplyst at det må benyttes lift hvis BORI skal 

gjøre dette. Styret finner at dette blir for dyrt i forhold til nytteverdien.   
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Arild har innhentet pristilbud fra BORI på beising av gulvene på svalganger og fellesområder 

som har "terrassegulv". (Tilbudet omfatter ikke private terrasser og trammen på gårdsplassen) 

Tilbudet lyder på kr. 225.000,-. Arild vil innhente tilbud fra flere tilbydere. 

Det var enighet om kun å beise gulvene i byggetrinn 1 i inneværende år. 

Dersom det benyttes olje bør det oljes hvert år. Med terrassebeis kan det beises sjeldnere. (2-4 års 

mellomrom). Ulempen med beis er lengre tørketid. 

Fellesrommet kan holdes åpent ved beising eller oljing av svalgangene.   

 

Punkt 6: Eventuelt 

 

Bruk av gjesteparkering: 

I en midlertidig, vanskelig og uklar familiesituasjon, har en gjesteparkeringsplass over noe tid 

vært brukt av andelshaver i strid med bestemmelsene som gjelder for disse parkeringsplassene. 

Arild vil følge situasjonen og påse at parkeringsbestemmelsene blir overholdt.    

 

Skedsmokorset 20.03.2016 

 

 

Arild Arildset              Harald Pedersen           Einar Vågen  

styreleder                 styremedlem/sekretær       styremedlem 

 

 

 

 

Eva Michelsen             Hilde Bosch               Steinar Hynne  

styremedlem               styremedlem              varamedlem   
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Huseby Senior Residens Borettslag 
Referat fra styremøte 20.04.2016 

 
Til stede: Arild Arildset 
                Einar Vågen 
                Turid Westin 
                Eva Michelsen 
                Svenn Andersen 
 
Fraværende: Harald Pedersen 
 
 
 
1 Referat siste styremøte 
 
   Referat godkjent 
 
2 Eiendomsgruppen: Status for gjenstående arbeider 
 

I referat med framdriftsplan på reklamerte forhold, er det lagt inn datoer for når ting 
skal være       fullført. Dette må følges nøye opp av styre. 

 
3 Fordeling av arbeidsoppgaver i styret 
 

Her er det laget et eget skriv om oppgavene hvert enkelt medlem i styret har. Dette 
skrivet bør gå ut til alle beboerne i borettslaget. 
 

4 Aktivitetskomiteen 
 

Turid står for utleie av fellesrommet og hybelen. Aktivitetskomiteen må samarbeide så 
det ikke blir dobbeltbooking av felleslokalet. Permen for utleie ligger i felleslokalet. 

 
5 Leie lift for vasking av glass på svalganger og vasking av «selvrensende» 
vinduer. 
 

Det er en i Borettslaget som har «sertifikat» for lift og kan evt. ta jobben på 
fellesarealet. Når det gjelder «selvrensende» vinduer er det opp til hver enkelt beboer. 
Arild kontakter BORI for å høre om de kan ta kontakt med beboerne om evt. ønske om 
vask. 

 
6 Utvendig vannkran Husebytorget 
 
   Skal se på nytt opplegg. Rørlegger skal sjekke dette. 
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7 Forbrukerpanel Dovrekvartalet. Henvendelse fra DES-klubben 
 
   I dette forbrukerpanelet blir Turid og Arild Arildset, Birger Westin og Eva Michelsen 
med. 
 
8 Eventuelt 
 
   - Bytte ut tidsur med fotocelle når det gjelder utelyset. 
   - Vannlekkasje 3. etg ved heis Husebytorget. 

 - Skade på mur, høyre side ved heis 3. etg. Husebytorget. Likeledes malingsflekker på 
gulv. 

   - Døren ved heis 3. etg. kan ikke lukkes Husebytorget. 
   - Hull i muren på høyre side av heisdør 1. etg. Husebytorget. 
   - Brannvarsler har feil klokkeslett 
   - Plastskjema ved brannvarsler er feil for bygg Husebytorget. 
   - Asfalteres/støpes foran inngangsdør Husebytorget. Ikke pent som det er nå.   
   - Veldig lytt i leilighet nr.3 i MK2. Når noen ringer på ute kan beboeren høre alt som blir 
     sagt. 
     Noe med isolasjonen? 
 
Framtidige møter som er satt opp begynner kl. 1000 
 
Neste møte er torsdag 19. mai kl. 1000  
 
 
 
Arild Arildset                                      Einar Vågen                              Turid Westin 
styreleder                                          styremedlem                             styremedlem 
 
 
 
Eva Michelsen                                   Svenn Andersen 
styremedlem                                      varamedlem 
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Huseby Senior Residens Borettslag 

 
Referat fra styremøte nr. 5 avholdt den 16. juni 2016 

 
 

Til stede: Arild Arildset 

        Einar Vågen 

        Eva Michelsen                 

        Harald Pedersen 

        Turid Westin 

        Sven Andersen 

        Per Egil Amble 

 

Til behandling forelå følgende saksliste: 

 

1) Referat fra styremøte nr 4/20.04.2016 

2) Perioderegnskap 

3) Sushi og Dalva frisørvann og varme fakturering  

4) 1-års befaring  

5) MK2 hva skjer videre med reklamasjoner 

6) MK4 mail Nordsjø. ang overflatebehandling  

7) Bytting av toppbord. Status 

8) Serviceavtale dørpumper 

9) Utleie av hybel/fellesrom – økning av utleiepriser 

10) Husposten nytt nr. i juni 

11) Skal beboerne får liste over hvem som har kontakt med leverandører? 

12) Eventuelt 

-  Svalganger og altanganger i boligbygninger – Byggforskserien  

 

Punkt 1: Referat fra styremøte nr 4/20.04.2016 

Det var ingen merknader til referatet fra styremøte nr. 4/20.04.2016.  

Punkt 2: Perioderegnskap 

Regnskapsrapporten for 1. tertial 2016 ble ikke realitetsbehandlet da styret fant grunn til å betvile 

tallmaterialet i rapporten. Arild tar saken opp med BORI.  

Punkt 3: Sushi og Dalva frisørvann og varme fakturering 

Det viser seg at målerne til fjernvarme og varmtvann til Sushi og Dalva er montert inn i nettet 

etter at det først er målt på borettslagets målere. Det vil si at forbruket til Sushi og Dalva må 
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trekkes fra det som er målt på borettslagets målere. BORI skal avregne dette i faktureringen. 

Arild vil sjekke at dette blir gjort. 

Punkt 4: 1-års befaring 

1-årsbefaring på byggetrinn 2's fellesområde ble avholdt den 2. juni 2016. Med på befaringen, 

som omfattet utomhus, utvendig bygning og garasjekjeller, var Arild, Einar, Sven og Per Egil. 

Med seg hadde disse byggeteknisk konsulent Hans P. Brekkan. Fra Eiendomsgruppen var Erik 

Martinsen, Tom Erik Øverby og Audreos/Kegesa med på befaringen. 

Det foreligger en rapport fra befaringen med en omfattende liste med merknader som Arild vil "ta 

videre" med Erik Martinsen. 

Punkt 5: MK2 hva skjer videre med reklamasjoner 

Etter at Kegesa har utbedret lekkasjene på svalgangssiden, på en fagmessig forsvarlig måte ifølge 

Per Egil, foregår det nå arbeid på terrassen på svalgangssiden foran leilighet nr 4 (tidligere 

Kalviks leilighet). Hva som nå foreligger av umiddelbare planer for MK2 er det vel bare 

Eiendomsgruppen som vet. På lista fra Byggekomiteen er det uspesifisert nevnt "flere lekkasjer 

og takrenner" og at "vann blir stående i konstruksjonen på grunn av feil helning på svalgang". 

Dette gjelder ikke bare svalgangen utenfor Ambles leilighet. I tillegg til det som er på lista fra 

byggekomiteen er det også flere ganger reklamert/meldt om lekkasjer innenfor kledningen på 

terrassesiden på leilighet nr 5 og 6, og på svalgangssiden på nr 5. Eiendomsgruppen har med 

andre ord nok å gjøre i MK2. Det som her er nevnt er heller ikke utfyllende.     

 

Punkt 6: MK4 mail Nordsjø. ang overflatebehandling 

 

Nordsjø er ikke umiddelbart innstilt på å ta ansvaret for det lite tilfredsstillende resultat når det 

gjelder beisingen av den hvite delen av MK4. At dette huset har en annen overflate som tiltrekker 

seg urenheter i langt større grad enn MK3 som skal være beiset med samme Norsjøbeis er det 

ikke tvil om, men årsaken er det ulike oppfatninger av. Arild, med lang erfaring fra 

malingsbransjen, mener at det er forskjell i strukturen/overflaten på de to hvite husene, men at 

dette skyldes beisen vil  tydeligvis ikke Nordsjø være med på. Følgende skriftlig spørsmål til 

Nordsjøs representant: "Er det å forstå slik at du anbefaler at huset vaskes ned og ny påføring 

utføres eller må malingen fjernes?", står foreløpig ubesvart. Arild tar saken videre. 

Punkt 7: Bytting av toppbord. Status 

Det viser seg at det på markedet ikke finnes toppbord som er bredere enn de som allerede er brukt 

på rekkverkene på terrassene i MK3, MK4 og den grå delen av HT. Det er derfor, i hvert fall 

foreløpig, ikke noe å gjøre med dagens toppbord som ligger kant i kant med underliggende panel 

slik at vann kan trenge inn i det ikke impregnerte panelet med fremtidig råte som uunngåelig 

resultat.. 
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Punkt 8: Serviceavtale dørpumper 

Mottatt tilbud fra "Lås & Prosjekt AS" på serviceavtale er hinsides det borettslaget har behov for. 

Det er derfor ikke aktuelt å inngå denne eller en lignende avtale. 

Punkt 9: Utleie av hybel/fellesrom – økning av utleiepriser 

Styret har tidligere bestemt at andelseiernes felleskostnad skal dekke kapitalkostnaden og 

ordinært vedlikehold av fellesrom og hybel. Det vil si at leieinntekten bare skal dekke driften av 

lokalene og alle kostnader forbundet med inventar. Skade på inventer, eksempelvis knuste glass, 

forutsettes erstattet av den aktuelle leietakeren. Det er videre bestemt at kostnader forbundet med 

arrangementer, for eksempel servering, skal dekkes av de som deltar på arrangementene. Med 

disse forutsetningene er leieprisene lave hvilket de også bør være, men kanskje er de litt for lave. 

Styret vil ikke endre prisene nå, men følge utviklingen og eventuelt revurdere både prisnivå og 

prisstruktur på et senere tidspunkt. 

Punkt 10: Husposten 

Det skal snarest mulig utgis et nytt nummer av Husposten. Mulige punkter i innholdet er bl.a 

disse: 

- Sommerhilsen 

- Markedsføring av felleslokale og hybel 

- Informere om det gule lyset på ventilasjonspanelet  

- Ettårsbefaring på byggetrinn 2 

- Orientering om beising 

- Orientering om anskaffelse av nøkler 

- (tidligere bestemt) Tiltak for å bli kvitt sykkelvrak og andre sykler av type som  

  åpenbart ikke har noe i borettslaget å gjøre, for eksempel "cross-country-sykler" i 

  barnestørrelse.  

Harald tar seg av dette. 

     

Punkt 11: Skal beboerne få liste over hvem som har kontakt med 

         leverandører? 

Nei, andelseierne er kjent med at reklamasjoner på leiligheter med tilhørende installasjoner skal 

rettes til Eiendomsgruppen. I Erik Martinsens sykefravær var dette noe uklart, men nå som han er 

tilbake igjen, er antakelig dette i gammel gjenge igjen. Andelseierne er videre kjent med at BORI 

kan ta eller formidle håndverkstjenester av annen art enn reklamasjoner.  

Dersom en andelseier rekvirerer assistanse direkte fra leverandører, kan Eiendomsgruppen nekte 

å betale for dette enten det er reklamasjon eller ei. Dette har hendt en gang. Omstendighetene var 

slik at borettslaget (HSRB1) måtte ta regningen. Slike tilfeller bør vi ikke få flere av.  
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Punkt 12: Eventuelt 

        -  Svalganger og altanganger i boligbygninger – Byggforskserien 

For å sjekke hva som foreligger av krav til konstruksjon av svalganger og altanganger, vil styret 

anskaffe Sintef-dokumentet "Svalganger og altanganger i boligbygninger" som er utgitt i 

Byggforskserien. Dokumentet kan kjøpes på nettet og lastes ned i PDF-format. Per-Egil påtok seg 

å ordne dette.   

                 

Skedsmokorset 16.06.2016 

 

 

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 (ad hoc) styremøte nr. 6 avholdt den 14. juli 2016 

 
 

Til stede: Arild Arildset 

        Einar Vågen 

        Eva Michelsen                 

        Harald Pedersen 

        Turid Westin 

 

 

Til behandling forelå denne saken: 

 

Uvedkommende i garasjen med tyverier og hærverk til følge 

10) Anmeldelse hærverk/tyveri 

11) Kontakt IF 

12) Omprogrammering av elektroniske portåpnere til garasjene 

13) Hvor bør beboerne oppbevare sine elektroniske portåpnere?  

14) Videoovervåking 

Punkt 1: Anmeldelse hærverk/tyveri 

Det var enighet om å anmelde forholdet til politiet. Turid anmelder forholdet på politiets 

nettløsning. Anmeldelse er også krav når forsikringsselskapet skal kontaktes.   

Punkt 2: Kontakt IF 

De materielle omkostningene for borettslaget har så langt vært begrenset, men i betraktning av at 

en elektronisk garasjeåpner er blant det stjålne, vil det kunne innebære både store praktiske 

problemer og betydelige kostnader å eliminere den risikoen en portåpner på avveie representerer 

når vi vet at den befinner seg i kriminelles hender. 

Arild tar saken opp med If som er borettslagets forsikringsselskap. 

Punkt 3: Omprogrammering av elektroniske portåpnere til garasjene 

Arild har innhentet tilbud fra "Portservice" som skal ha kr 30.000 for å omprogrammere alle 

åpnerne til garasjen. Det kan også tenkes andre måter å gjøre dette på. I påvente av at Arild tar 

kontakt og ber om råd og eventuell hjelp fra forsikringsselskapet, vil styret vente med å ta stilling 

til dette spørsmålet. 
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Punkt 4: Hvor bør beboerne oppbevare sine elektroniske portåpnere? 

Umiddelbart etter første besøk av tyver i garasjen, gikk styret ut med denne anbefalingen: 

"Generelt er det to enkle forholdsregler beboerne kan ta for å øke sikkerheten i garasjene: 

1. Det beste ville være at vi ikke lar åpneren ligge ubevoktet i bilen, men ettersom vi ikke 

har behov for åpneren andre steder enn akkurat i bilen, skal vi nøye oss med å be om at vi 

holder bilen låst med åpneren plassert på et sted der den ikke er synlig fra utsiden. 

2. For å hindre at uvedkommende sniker seg inn i garasjen i kjølvannet av biler som kjører 

inn eller ut av garasjen, kan vi når vi observerer ukjente i nedkjørselen, stoppe og holde 

øye med garasjeporten til den er lukket etter oss".  

 

Inntil annet blir bestemt blir denne anbefalingen stående.  

Punkt 5: Videoovervåking 

Det var enighet om at Videoovervåking av inngangssonene til garasjene vil være det beste 

forebyggende tiltaket borettslaget kan iverksette for å unngå lignende hendelser i fremtiden.  

Atec ga i oktober 2015 tilbud på 4 stk trådøløse kamera, nettverksserver (montert i 

sikkerhetsskap) med kapasitet for 8 stk kamera og 24 tommers led monitor for bruk i bygggetrinn 

2. Tilbudet med montering var på kr 49.313,-. Det står ingen ting om moms i tilbudet. 

Styret avventer resultatet av kontakten med forsikringsselskapet før det tas noen beslutning. Det 

er også formelle forhold som må avklares før videoovervåking kan iverksettes. 

I mellomtiden vil Arild undersøke med Atec om det finnes noen teknisk mulighet for å knytte 

kamera fra de tre inngangssonene til garasjen i byggetrinn 1 til nettverksserveren, alternativt ett 

eller to utvendige kamera plassert i nedkjørselen til denne garasjen.    

Skedsmokorset 14.07.2016 

 

 

Arild Arildset              Harald Pedersen           Einar Vågen  

styreleder                 styremedlem/sekretær       styremedlem 

 

 

 

Eva Michelsen             Turid Westin               

styremedlem               styremedlem 
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Huseby Senior Residens Borettslag 

 
Referat fra styremøte nr. 7 avholdt den 25. august 2016 

 
 

Til stede: Arild Arildset 

        Einar Vågen 

        Harald Pedersen 

        Turid Westin 

        Per Egil Amble 

 

Varslet fravær: Eva Michelsen 

             Sven Andersen   

 

 

Til behandling forelå disse sakene: 

 

1) Referater fra styremøte nr 5 og 6 samt ekstraordinært styremøte 20. juni 2016   

2) Avtale med Skedsmo kommune angående garasje byggetrinn 2 

3) El-opplegg rullestol/el-scooter/el-bil 

4) Hva er utført av Eiendomsgruppen av gjenstående arbeider? 

5) Beplantning foran MK4 (forslag fra beboer) 

6) Lage ny avtale med Sushi og Daiva frisør 

7) Vurdere tilbud på kameraovervåking 

8) Ny driftsavtale med NEAS (tidligere BORI drift) 

9) Eventuelt 

- Tidplan for styremøter 

- Økonomi – oppdatering 

 

Punkt 1: Referater fra styremøte nr 5 og 6 samt ekstraordinært styremøte 

        20. juni 2016 

Til punkt 6 "MK4 mail Nordsjø ang overflatebehandling" i referat nr 5, ble det opplyst at 

borettslaget fremdeles venter på tilbakemelding fra Nordsjø. Arild vil følge opp saken.  

Til punkt 10 "Husposten" i referat nr, 5 ble det opplyst at Vilius/Kegesa og Flexit skal undersøke 

om det er brukt uheldige ytre innsugingsventiler i leilighetenes ventilasjonsanlegg, og eventuelt 

om disse skal byttes ut med annen type ventil som reklamasjonssak. 

Videre ble det til samme referat og punkt, konstatert at tiltaket som var satt i verk for å bli kvitt 

sykler som ikke er i bruk, har vært vellykket. Det gjenstår et par sykler som er i en slik forfatning 

at de vil bli fjernet uten ytterligere varsel. 
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Punkt 2: Avtale med Skedsmo kommune angående garasje 

Etter møte med Skedsmo kommune er det klart at det ikke blir noen endring i gjeldende 

serviceavtale, hvilket betyr at kommunen får samme avtale som før. 

 

Punkt 3: El-opplegg rullestol/el-scooter/el-bil 

Det forelå skriftlig forslag fra Harald angående lading av el-rullestol/scooter. Forslaget ble funnet 

uakseptabelt i nåværende form. Spørsmålet skal derfor bearbeides videre sammen med alternativt 

forslag presentert av Einar. Saken bør for styrets del være avklart i god tid før 

generalforsamlingen 2017. I mellomtiden skal ingen påtvinges ladepunkt på egen måler for 

lading av el-rullestol/scooter.  

Harald tar saken videre. 

 

Punkt 4: Hva er utført av Eiendomsgruppen av gjenstående arbeider? 

Arild venter på rapport fra Erik/Eiendomsgruppen som skal vise hva som er utført av arbeider 

som er listet opp i "Referat med fremdriftsplan på reklamerte forhold i møte 25.02.16". 

 

Utbedringen av lekkasjene ved heisene i MK3, MK4 og Ht har ikke vært vellykket. Det lekker 

fremdeles, og entreprenøren vet foreløpig ikke hvor vannet kommer fra. 

Flere beboere opplever at den automatiske tenningen av taklyset i garasjen for byggetrinn 1, ikke 

fungerer som den skal. Det skjer ofte, men ikke alltid, at lyset i sonen nærmest garasjeporten ikke 

tenner for biler som kjører ut fra den andre sonen.  Ved innkjøring hender det ofte at lyset ikke 

tenner før bilen har kjørt inn i garasjen og fullført svingen til venstre. (Bekmørkt som det da er i 

garasjen er det null sikt bak billyktene, dvs gjennom sidevinduene, noe som gjør det ubehagelig å 

svinge)   

Ved ankomst garasjen til fots fra MK2 hender det ofte at lyset ikke tenner før "fotgjengeren" er 

langt inne i garasjen og etter at døren til den opplyste kulverten for lengst er gått igjen. 

Harald melder feilen til Anders/Carlsen & Sønn.  

 

Punkt 5: Beplantning foran MK4 (forslag fra beboer) 

Skisse som illustrerer forslag til beplantning/omdisponering av arealet foran MK4 er blitt forelagt 

BORI som har anslått kostnaden til flere titalls tusen kroner. Styret finner ikke at realisering av 

forslaget er pengene verd. Arild informerer forslagsstilleren om dette. 
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Punkt 6: Lage ny avtale med Sushi og Daiva frisør 

Brekkan som er "arkitekten" bak de eksisterende avtalene vil komme med utkast til nye avtaler. 

 

Punkt 7: Vurdere tilbud på kameraovervåking 

Det var enighet om at prisen på et anlegg med to opptakere og ett utvendig kamera pr opptaker 

var akseptabel, men tilbudet må utvides til også å gjelde ett innvendig kamera i hver garasje. 

Arild tar saken videre. 

 

Punkt 8: Ny driftsavtale med NEAS (tidligere BORI drift) 

I kommende driftsavtale med NEAS som i det alt vesentlige vil være en videreføring av den 

driftsavtalen borettslaget har hatt med BORI drift, må vi få avtalt tidspunkter for når  

-  hagearbeider skal utføres 

-  Garasjene skal vaskes 

-  Snømåking skal være påbegynt ved snøfall 

 

Punkt 9: Eventuelt 

        - Økonomi – oppdatering 

        - Tidplan for styremøter 

        - Kredittkort for borettslaget  

Økonomi: Til neste styremøte inviteres forretningfører/BORI for å presentere regnskapet for 2. 

tertial, og generelt gi en orientering om borettslagets økonomikse situasjon. 

Tidplan for styremøter: Det var enighet om at styremøter skal holdes kl. 10.00 den tredje 

tirsdagen i måneden. Styremedlemmene setter av tid og lokalet reserveres i tråd med denne 

planen. Et planlagt styremøte kan avlyses dersom det ikke er behov for å holde møtet. 

Kredittkort: Det er fordyrende, upraktisk og av og til umulig å handle på nett der faktura skal 

sendes BORI/fakturaadresse med etterfølgende attestering av borettslaget. For handel på nett og 

ellers når dette er hensiktsmessig, har styret derfor besluttet å anskaffe kredittkort som skal 

disponeres av Arild og Eva.     

 

Orienteringssaker: 

Arild har undertegnet serviceavtale med EG-Rør for sprinkleranlegget. 

Arild har fått opplyst fra kommunen at gateskilt for Husebyjordet og Husebytorget er på vei. 
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Turid kunne opplyse at Aktivitetskomiteen har gode betalere. Det er ingen utestående leier 

verken på hybelen eller felleslokalet.   

  

 

Skedsmokorset 25.08.2016 

 

 

Arild Arildset              Harald Pedersen           Einar Vågen  

styreleder                 styremedlem/sekretær       styremedlem 

 

 

 

Turid Westin               

styremedlem  
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Huseby Senior Residens Borettslag 

 
Referat fra styremøte nr. 8 avholdt den 20. september 2016 

 
 

Til stede: Arild Arildset 

        Einar Vågen 

        Harald Pedersen 

        Sven Andersen 

        Per Egil Amble 

 

Varslet fravær: Eva Michelsen 

             Turid Westin                

 

Til behandling forelå disse sakene: 

 

1) Referater fra styremøte nr 7 avholdt 25. august 2016   

2) Budsjett/regnskap – møte med BORI den 4. oktober 

3) Ny driftsavtale med NEAS (tidligere BORI drift) – møte den 28. september 

4) Hafslund skal bytte/oppgradere el-målerne 

5) Ventilasjon i garasjene – Serviceavtale/møte med Solland den 21. septemeber  

6) Eiendomsgruppen – Hva gjenstår av feil/mangler som skal utbedres 

7) Ny avtale med Sushijentene og Daivas frisør 

8) Bestilling av overvåkningsutstyr for garasjene i byggetrinn 1 og 2 

9) Eventuelt 

 

 

10) Punkt 1: Referat fra styremøte nr 7 avholdt 25. august 2016   

Nordsjø har ennå ikke fått den tilbakemeldingen de har bedt om fra Kegesa når det gjelder 

malingen som er brukt på den hvite delen av MK4. Arild frykter at vi uansett har en dårlig sak 

når det gjelder den reklamasjonen vi har levert. Årsaken til dette er at borettslaget ikke har fulgt 

produsentens anbefaling om årlig husvask. Noe som nok er spesielt viktig for et hvitt hus. 

Kegesa og Flexit har kommet til at ventilasjonsanleggenes innsugingsventiler i yttervegg, er 

forskriftsmessige og at bytte av ventiler til en mer grovmasket type derfor må bekostes av 

borettslaget. For å redusere kostnaden med dette, vil styreleder sørge for at det blir gjort i 

forbindelse med annet arbeid der bruk av lift er nødvendig. 

Punkt 2: Budsjett/regnskap – møte med BORI den 4. oktober 

Vi vil få økonomisk rapport for 2. tertial 2016 (regnskap) i god tid før møtet med 

BORI/forretningsfører i vårt felleslokale tirsdag 4. oktober kl. 10.00. Vi vil få tilsendt forslag til 
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budsjett for 2017, som bygger på rapporten nevnt ovenfor, hvis budsjett-forslaget er klart før den 

tid. Hvis ikke vil BORI ta med og presentere forslaget i møtet. 

Fra BORI vil Harald Johansen og Kirsti Dokken delta i møtet. 

Fra borettslaget møter Arild, Einar og Eva. Andre styremedlemmer er velkomne. 

 

Punkt 3: Ny driftsavtale med NEAS (tidligere BORI drift)  

        – møte den 28. september 

En ny driftsavtale med NEAS vil i hovedsak bli en videreføring av den driftsavtalen borettslaget 

nå har med BORI Drift. Når det gjelder snørydding og hagearbeid bør vi imidlertid ha en noe mer 

ambisiøs og detaljert avtale. Med ny avtalepartner for denne viktige delen av borettslagets 

daglige drift, kan det også være nyttig med en gjennomgang der partene kan presisere og utdype 

sine forventinger og forståelse av sentrale punkter i avtalen. Det er derfor avtalt et møte/befaring 

med NEAS onsdag den 28. september kl. 09.00. Arild og Harald vil delta i dette møtet, men det 

er ønskelig at så mange som mulig fra styret deltar. 

 

Punkt 4: Hafslund skal bytte/oppgradere el-målerne 

Hafslund har besluttet å automatisere/fjernavlese andelseiernes strømforbruk. Dette betyr at 

eksisterende el-målere må erstattes med nye. Hafslund har opplyst at de vil påbegynne 

utskiftningen den 18. oktober. Hvis alt går som planlagt bør dette bety at andelseierne skal avlese 

sine målere for siste gang den 1. oktober 2016. 

Harald sørger for at andelseierne blir informert om dette. 

 

Punkt 5: Ventilasjon i garasjene – Serviceavtale 

       - møte med Solland den 21. september 

Solland Ventilasjon er aktuelt firma for serviceavtale for ventilasjon. Dette gjelder særlig 

ventilasjonen i garasjene der borettslaget for tiden er uten slik avtale, men firmaet er også aktuelt 

for serviceavtale når det gjelder ventilasjonsaggregatene i leilighetene der borettslaget også har 

andre muligheter. 

Det er avtalt møte og befaring med Solland onsdag den 21. september. 

Arild og Sven møter. 

 

Punkt 6: Eiendomsgruppen – Hva gjenstår av feil/mangler som skal utbedres 

Oversikten "Befaring Huseby A2 - 02.06.16" revidert 19.09.2016EM ble gjennomgått og 

kommentert.  Punktene som går på lekkasjer må sjekkes ved neste "relevante" regnvær. 
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Kommentarer til oversikten "1-års befaring Huseby A3 - 02.06.2016" revidert 19.09.2016EM: 

Oversikten som ble mottatt dagen før styremøtet ble ikke gjennomgått i detalj. I tillegg til det som 

gjenstår ifølge nevnte oversikt, er det konstatert fuktighet i teknisk rom i MK3 som det haster 

med å få utbedret. Dette vil medføre graving i området mellom hovedinngangen til MK3 og 

baktrappen til MK1.    

For å få tettet lekkasje i garasjetaket som drypper på biltak skal det legges membran i på 

betongdekket i bunnen på branntrappen i MK1.  

Området i "veikrysset" inne på gårdsplassen skal reasfalteres. 

 

Punkt 7: Ny avtale med Sushijentene og Daivas frisør 

Uten endringer vil Hans P. Brekkans utmerkede forslag til nærings og driftsavtaler med 

Sushijentene og Daivas frisør, vil bli forelagt partene til undertegning.   

 

Punkt 8: Bestilling av overvåkningsutstyr for begge garasjene  

Arild bestiller utstyr for overvåking, som tidligere beskrevet, med 2 kamera for hver garasje. Det 

må påses at trafikk til og fra kommunens garasje ikke blir overvåket. 

For å innhente andelseiernes samtykke til overvåkingen innkaller Harald andelseierne i MK2 og 4 

til møte i borettslagets felleslokale onsdag den 5. oktober kl.17.00. 

Samme dag og sted innkalles andelseierne i MK1, 3 og Htorget til møte kl 18.00. 

Harald fyller ut og sender elektronisk melding til Datatilsynet. 

 

Punkt 9: Eventuelt 

Det var ingen saker under eventuelt. 

 

Skedsmokorset 20.09.2016 

 

 

Arild Arildset              Harald Pedersen           Einar Vågen  

styreleder                 styremedlem/sekretær       styremedlem 

 

 

 

Sven Andersen             

varamedlem               
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Huseby Senior Residens Borettslag 

 
Referat fra styremøte nr. 9 avholdt den 18. oktober 2016 

 
 

Til stede: Arild Arildset 

        Einar Vågen 

        Eva Michelsen  

        Harald Pedersen 

        Per Egil Amble 

 

Varslet fravær: Sven Andersen 

            Turid Westin               

 

Til behandling forelå disse sakene: 

 

1) Referat fra styremøte nr 8 avholdt 20. september 2016   

2) Budsjett 2017  

3) Oppgjør vann og varme med Sushijentene og Daiva frisør  

4) Valgkomite – Hvem skal være med? 

5) Eiendomsskatt?  

6) Hvor langt har entreprenøren kommet i forbindelse med  

gjenstående arbeid? 

7) Hva gjør vi med el-opplegg i garasjene? - Se tilbud fra Carlsen& sønn   

8) Garantiordninger - 5 år/hva er vanlig vedlikehold? 

9) Roaf – spørsmål om søppelsortering 

10) Eventuelt: 

-  Vedlikeholdsplan 

-  Melding til Datatilsynet – arkivering og påminnelse etter 3 år. 

 

 

Punkt 1: Referat fra styremøte nr 8 avholdt 20. september 2016 

 

Det var ingen merknader til referatet fra styremøte nr 8.  

Punkt 2: Budsjett 

 

Se også Vedlikeholdsplan under punkt 10. "Eventuelt" nedenfor. 

 

Arild vil i møte med BORI/forretningsfører onsdag 26. oktober, gå gjennom budsjettet. 

Klokkeslett kommer senere. Eva og Harald blir på møtet. 
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Det var enighet om at tiden nå er inne for å avsette/øremerke midler til større fremtidige 

vedlikeholdsprosjekter på en egen konto med navnet "Vedlikeholdsfond". Styret besluttet å 

finansiere fondet med en økning i felleskostnaden pr kvm boligareal som inntektsmessig tilsvarer 

en gjennomsnittlig økning av "husleia" på kr 250,- pr måned, hvis mulig fra 1. januar 2017. 

Samtidig besluttet styret å etablere en konto for investering i nyanskaffelser (ikke 

forbruksmateriell) med navnet "Investeringsfond" med startkapital fra midler (ca kr 300.000) som 

skriver seg fra salg av garasjeplasser og diverse sluttoppgjør etter byggeperioden.        

 

Punkt 3: Oppgjør vann og varme med Sushijentene og Daiva frisør 

På grunn av en kommafeil i avlesningen er det blitt avregnet et alt for stort forbruk av vann og 

varme hos Sushijentene og Daiva frisør. BORI/forretningsfører vil rette opp dette. 

Punkt 4: Valgkomite – Hvem skal være med? 

Det er på tide å få etablert valgkomiteen som skal innstille kandidater til styrevervene som er på 

valg i 2017. Det er Arild (styreleder) og Eva (styremedlem) som er på valg. 

Blant medlemmene i fjorårets valgkomite har Toril Gjessing informert om at hun ikke kan bli 

med i årets komite. Tre medlemmer i valgkomiteen er tilstrekkelig, og de tre øvrige medlemmene 

i fjorårets valgkomite vil bli bedt om å ta oppdraget også for valget i 2017: Eva spør Kirsti Mork, 

Einar spør Trygve Wasa og Arild spør Sigurd Løland. 

Punkt 5: Eiendomsskatt 

Einar har vært i kontakt med Liv Torgersen i Skedsmo kommunes Eiendomsskatte-kontor og 

bragt i erfaring at borettslaget skal betale eiendomsskatt fra og med 2019 med et årlig beløp på kr 

47.128,-. Det er ingen forskjell på byggetrinn 1 og 2 fordi det er datoen på ferdigattesten for det 

sammensluttede borettslaget som er startpunktet for den skattefrie perioden. 

Punkt 6: Hvor langt har entreprenøren kommet i forbindelse med  

        gjenstående arbeider? 

Når det gjelder lista over gjenstående arbeider er Arild i fortløpende dialog med Martinsen i 

oppfølgingen av både det som gjenstår og det som er utført men ikke verifisert av borettslaget. 

(Dette behandles ikke detaljert i referatet fordi det er godt dokumentert i det underliggende 

skriftlige saksunderlaget) 

Eva kunne opplyse at protokollene fra Byggekomiteens møter viser at det ikke er blitt lovet sluk 

ved nedløpet for regnvann som ender foran inngangssonen ved MK4, men Eiendomsgruppen har 

lovet underlag ved utløpet som kan drenere vannet bort fra inngangssonen. Denne dreneringen 

mangler. Arild melder dette til Martinsen. 
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Spørsmålet om mer presentable beboerlister ved inngangene til husene i byggetrinn 2 ble stående 

ubesvart. Arild har, uten hell, undersøkt alle de muligheter som tenkes kan. Problemet er at 

listene må beskyttes for all slags vær og vind, samtidig som det skal være enkelt å endre 

opplysningene på listene. Diskusjonen fortsetter når Sven, som forslagsstiller, er tilbake. 

Når det gjelder Svens forslag om å male de grå betongveggene på heissjaktene, ble dette sterkt 

frarådet av ekspertisen som kunne fortelle at dette i så fall ville gitt borettslaget et vedvarende 

vedlikeholdsproblem. 

Øvrige punkter i Svens liste/e-post utstår til neste møte da Sven forhåpentlig er tilbake. 

Punkt 7: Hva gjør vi med el-opplegg i garasjene? - Se tilbud fra Carlsen& sønn      

Det var enighet om at Styret skal gå videre med sikte på å få et vedtak i generalforsamlingen 

2017 om at det skal installeres ladepunkter for el-bil på alle parkeringsplasser i garasjekjellerne.  

Det forutsettes at andelseierne som for egen regning allerede har fått installert ladepunkt, skal 

kompenseres med et beløp tilsvarende enhetskostnaden de øvrige andelseierne får i en eventuell 

felles installasjon i regi av borettslaget.     

 

Harald vil takke for tilbudet og informere Anders hos Carlsen & sønn om at styret finner hans 

pristilbud interessant nok til at vi vil gå videre med saken, men at realisering krever vedtak i neste 

års generalforsamling som er planlagt til mai måned 2017. Dette betyr at vi på nåværende 

tidspunkt ikke kan svare verken ja eller nei på hans pristilbud med svarfrist 31. oktober 2016. 

Anders vil også bli gjort oppmerksom på følgende: 

-  6 andelseiere (5 i A3 og 1 i A2, slik vi tolker den eksisterende installasjonen) har 

   allerede fått installert ladepunkter på sine parkeringsplasser.  

-  Tilbudet som gis for til sammen 73 ladepunkter må derfor reduseres til 67 punkter. 

   Da det er Carlsen & sønn som også har installert og fått betalt for disse 6  

   ladepunktene, forutsetter vi at reduksjonen fra 73 til 67 plasser ikke får 

   konsekvenser for ladepunktenes enhetspris. Det vil si at det justerte tilbudet vil 

   lyde på kr 301.500 eks MVA (328.500 : 73) x 67 = 301.500), eventuelt justert for 

   prisstigning. 

      

 

Punkt 8: Garantiordninger - 5 år/hva er vanlig vedlikehold? 

Foranledningen til dette punktet er en reklamasjon til Eiendomsgruppen v/Martinsen der vi 

siterer: "…….. Ved nærmere ettersyn viste det seg at også døra til heisens forrom i 2. etasje 

trenger justering. Her er det en glippe mellom dør og karm som man kan se gjennom". 

I sitt svar skriver Martinsen at: "Etter 3 år er ikke justering av dører reklamasjonsberettiget, dette 

er vanlig vedlikehold og må besørges av borettslaget" 

Dette reiser følgende 2 spørsmål: 

1. Hvilke reklamasjonsfrister gjelder for Eiendomsgruppens leveranser til 

  borettslaget? 



32 

 

2. Hvor går grensen mellom "feil og mangler" som omfattes av Eiendomsgruppens  

  garantiansvar og borettslagets vedlikeholdsansvar. 

Når det gjelder spørsmål 1 er ikke svaret tvilsomt. Svaret er gitt i Bustaddoppføringslovens § 30. 

"Reklamasjon". 

På kortform sies det at Bustadoppføringsloven har en relativ reklamasjonsfrist" på 5 år. 

Relativiteten ligger i at 5-årsregelen bare gjelder dersom mangelen er gjort gjeldende i rimelig tid 

etter at den ble oppdaget eller burde vært oppdaget. 

Det står ingen ting i loven om noen 3-årsfrist. Martinsen har blitt spurt om hvor han har denne 

fristen fra, men borettslaget har foreløpig ikke fått noe svar på dette. 

 

Når det gjelder spørsmål 2 er det ikke noe fasitsvar på hvor grensen går.  

Hvis det hadde vært tale om ei innerdør og dørkarm i lette trematerialer, er det godt mulig at vi 

må regne med at skjevheter, innenfor det som kan utbedres med en justering, kan oppstå uten at 

det kan påklages som mangel.  

I det foreliggende tilfellet dreier det seg imidlertid om en fullisolert ytterdør med store 2-lags 

glassflater i en 3-hengslet metallramme. Dørkarm og vegger er bygget i samme materialer som 

døren. I dette tilfeller er verken dør eller dørkarm bygget i et materiale som "lever" slik treverk 

gjør. I det foreliggende tilfellet bør vi derfor på generelt grunnlag ha rett til å reklamere innenfor 

den relative reklamasjonsfristen. 

Inntil vi får svar på vårt spørsmål til Eiendomsgruppen om den nevnte 3-årsfristen, vil styre 

merke seg Eiendomsgruppens tolkning av den relative 5-års reklamasjonsfristen.  

Punkt 9: ROAF – Spørsmål om søppelsortering 

Etter at ROAF har fått spørsmål fra en av borettslagets beboere om "hva som skal kastes hvor", 

har ROAF, kostnadsfritt for borettslaget, tilbudt seg å besøke borettslaget for å veilede og 

informere om dette. 

Arild vil svare ROAF og takke nei til tilbudet fordi styret ikke har noen grunn til å tro at dette er 

noe utbredt problem i borettslaget.  

Punkt 10: Eventuelt 

        -  Vedlikeholdsplan 

        -  Datatilsynet – arkivering av saken og påminnelse om 3 år  

Vedlikeholdsplan 

Vedlikeholdsplanen som styrelederen presenterte i møtet ble revidert i tråd med beslutningene 

som ble tatt under behandlingen av punkt 2 "Budsjett 2017". 

Harald renskriver og distribuerer den reviderte planen under overskriften: 

"Vedlikeholds- og Investeringsfond - revidert etter Styremøtet 18.10.2016" 
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Datatilsynet 

Harald leverte papirkopier av kommunikasjonen med Datatilsynet i forbindelse med meldingen 

om videoovervåkning av garasjene. Disse dokumentene skal oppbevares på kontoret. 

Arild undersøker om BORI har rutiner som om 3 år kan minne borettslaget om at overvåkningen 

må meldes på ny for at tillatelsen fremdeles skal være gyldig. 

Skedsmokorset 18.10.2016 

 

 

Arild Arildset              Harald Pedersen           Einar Vågen  

styreleder                 styremedlem/sekretær       styremedlem 

 

 

 

Eva Michelsen             Per Egil Amble            

styremedlem               varamedlem  
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Huseby Senior Residens Borettslag 

 
Referat fra styremøte nr. 10 avholdt den 15. november 2016 

 
 

Til stede: Arild Arildset 

        Einar Vågen 

        Eva Michelsen  

        Harald Pedersen 

        Per Egil Amble 

        Turid Westin 

 

Varslet fravær: Sven Andersen 

                           

 

Til behandling forelå disse sakene: 

 

1) Referat fra styremøte nr 9 avholdt 18. oktober 2016   

2) Budsjett 2017(siste frist)  

3) Hvor står vi med reklamasjoner og entreprenør? 

4) Valgkomite  

5) Aktivitetskomiteen 

6) Seminar DES-klubben 

7) Hybel – Lampe over dør  

8) Eventuelt:   

 

Punkt 1: Referat fra styremøte nr 9 avholdt 18. oktober 2016 

Til punkt 3 kunne Arild opplyse at det er Sakura som eier lokalet der Sushijentene har sin 

virksomhet. Det er derfor Sakura som er borettslagets avtalepart, ikke Sushijentene som 

borettslaget har inngått avtale med. Avtalen vil derfor bli endret tilsvarende og inngått med 

Sakura. Samtidig vil avtalen bli korrigert på enkelte misforståelser i den foreliggende avtalen. 

 

Punkt 2: Budsjett 2017 (siste frist) 

Med vising til e-post fra Kirsti Dokken/BORI av 11.11.2016 mener styret at Kirsti har fått det 

hun har etterspurt. Arild vil ta dette opp muntlig med Kirsti. Etter Arilds samtale med Kirsti 

oversender Harald "Varselet om økning av felleskostnad" med spørsmål om dette kan 

gjennomføres slik det er beskrevet i varselet. 
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Punkt 3: Hvor står vi med reklamasjoner og entreprenør 

Arild kunne opplyse at det ikke har lekket der det ble gravd opp og tettet foran inngangen til 

MK3.  

Det har heller ikke lekket til garasjen under branntrappa i MK1 etter at det ble lagt membran i 

bunnen av trappeløpet. 

Det står vann på utsiden av sluket ved hybelen. Herfra lekker det fremdeles til garasjen. 

Per Egil opplyste at det er lekkasje ved uteboden på terrassen hos Pettersen i leilighet nr 73 på 

Husebytorget. 

At det er avdekket mye feil og mangler på svalganger og terrasser hos andelseiere som har evne 

til å se at noe er galt, gir grunn til å tro at det kan være feil og mangler også på svalganger og 

terrasser som ikke er rapportert fordi berørte andelseiere ikke vet hva som er normalt eller ikke 

normalt på utsiden av leiligheten.  

Arild vil be om et møte med Brekkan for å få diskutert hvordan styret skal forholde seg til dette. 

Det er ønskelig at flest mulige fra styret blir med i dette møtet. 

 

Punkt 4: Valgkomite  

Kirsti Mork, Sigurd Løland og Trygve Wasa fra fjorårets valgkomite, har alle svart ja til å bli 

med i valgkomiteen for valget i 2017. 

 

Punkt 5: Aktivitetskomiteen 

Turid kunne opplyse at det er godt belegg både på felleslokalet og på hybelen. 

 

Punkt 6: Seminar DES-klubben 

DES-klubben Skedsmo inviterer styre- og varamedlemmer i klubbens borettslag til seminar i 

HSRB's felleslokale den 16.11.2016. 

Programmet for seminaret ble presentert. Bortsett fra Sven som er syk, vil alle i styret delta på 

seminaret.    

 

Punkt 7: Hybel – Lampe over dør      

Arild vil kontakte Carlsen & Sønn og bestille lampe for montering over døra til hybelen og i 

trappenedgangen fra svalgangen til garasjen i MK2. 
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Punkt 8: Eventuelt 

Det er ønskelig å få satt opp skilt med "Røkning forbudt" i nedkjørselen til garasjen på 

Husebyjordet. 

 

 

Skedsmokorset 15.11.2016 

 

 

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. 11 avholdt den 20. desember 2016 

 
 

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 10 avholdt 15. november 2016   

2) Hva har skjedd med henvendelsen til Eiendomsgruppen 

3) Bytte av strømmålere 

4) Ventilasjon  

5) Opplæring – drift av overvåkningskamera 

6) Eventuelt 

-  Innbetaling av kontingent for medlemskap i DES-klubben 

-  Reguleringsplan for Husebyjordet 

-  Generalforsamling 2017 

-  Gjesteparkering  

 

Punkt 1: Referat fra styremøte nr 10 avholdt 15. november 2016 

Det var ingen merknader til referatet. Ikke avklarte punkter står på dagsordenen også for dagens 

møte nr 11. 

Punkt 2: Hva har skjedd med henvendelsen til Eiendomsgruppen? 

Foranledningen til spørsmålet er mail til Eiendomsgruppen v/Lorentz av 11. desember 2016 med 

vedlagt rapport fra Hans P. Brekkan etter befaring av svalganger i byggetrinn 1. 

I svar fra Erik Martinsen heter det at: Har gjennomgått rapport/befaringsrapport sammen med 

Kegesa og bedt om en tilbakemelding med tiltak innen 05.01.17.  

Styret finner dette svaret lite tilfredsstillende. Arild vil gjøre dette klart for Eiendomsgruppen 

v/Lorentz. 
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Punkt 3: Bytte av strømmålere 

Utskiftningen av strømmålerne er utsatt for n'te gang. Det synes som om Hafslund selv holder 

andelseierne løpende orientert om sakens gang. Det er derfor ikke nødvendig at styret holder 

andelseierne oppdatert.  

Skulle noen være i tvil om hensikten med å skifte ut borettslagets praktisk talt nye målere, er 

svaret dette: De nye strømmålerne vil gjøre det mulig å differensiere strømprisen for ulike 

perioder av døgnet (høy pris når strømforbruket er høyt og lav pris når strømforbruket er lavt) for 

på den måten å få forbrukerne til å jevne ut strømforbruket over døgnet. At forbrukerne da vil 

slippe å lese av målerne selv, er kun en "bonus". 

Punkt 4: Ventilasjon 

Et av ventilasjonsaggregatene i garasjekjeller byggetrinn 2 er defekt og må byttes ut. Firmaet som 

har levert ventilasjonsanlegget er gått konkurs, hvilket skulle bety at borettslaget selv må betale 

for nytt aggregat ifølge en talsmann for Eiendomsgruppen. Dette har Arild bestemt avvist med 

vising til at det er Eiendomsgruppen (ikke Eiendomsgruppens underleverandører) som garanterer 

for leveransene til borettslaget. 

Når det gjelder ventilasjonen i leilighetene skal filterbytte foretas til våren, samtidig som 

innsugingsventilene i ytterveggene skal utstyres med en mer grovmasket og beskyttet type.  

 

Punkt 5: Opplæring – drift av overvåkningskamera 

På nyåret vil Atech gi styret opplæring i driften av utstyret for kameraovervåkningen som nå er i 

drift ved innkjøringen til garasjene. Skulle det skje noe i mellomtiden, vil Atech yte nødvendig 

bistand.  

 

Punkt 6: Eventuelt 

-  Innbetaling av kontingent for medlemskap i DES-klubben 

-  Reguleringsplan for Husebyjordet 

-  Generalforsamling 2017 

-  Gjesteparkering  

For å spare DES-klubben for kostnader med innkreving av kontingenten for andelseiernes 

obligatoriske medlemskap i DES-klubben, vil kontingenten bli innkrevd sammen med 

felleskostnaden i husleia. Ordningen som trer i kraft fra januar 2017 utgjør for tiden kr 25,- pr 

måned. 

Harald orienterer andelseierne i e-post. 

            

Kommunen legger i disse dager siste hånd på detaljert reguleringsplan for Husebyjordet før 
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planen legges ut til offentlig ettersyn. For HSRB er det særlig traseen for anleggstrafikken til felt 

A7 (tomta for eldreboliger i regi av Seniorsaken) som er av interesse. Her er det viktig for 

borettslaget å fremme en løsning som er til minst mulig sjenanse for beboerne i vårt borettslag.  

Styret tar sikte på å avvikle generalforsamlingen 2017 den 10. mai. Dette er senere på året enn for 

tidligere generalforsamlinger, men ønskelig fra BORIs side av regnskapstekniske grunner. 

Det har vist seg at uvedkommende, i hovedsak besøkende til Skedsmotun, parkerer på 

borettslagets gjesteparkering etter at Skedsmotuns egen parkeringsplass er blitt avgiftsbelagt. At 

borettslagets parkeringsplasser er merket "Gjester" er åpenbart ikke nok til å hindre dette. Arild 

vil i første omgang sørge for skilting som tydeliggjør hvem sine gjester parkeringsplassene er 

tiltenkt. Hvis ikke dette har ønsket effekt vil styret sette i verk ytterligere tiltak.   

 

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 
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