
 

KolsåsToppen BoligSameie  
Styreref. nr. 02-2011/12 

 

31.mai 2011/kl.18.00-19.15 
Sted: Øivind, LH 7 

 
 

STYRET LH Til 
stede: 

VARA-MEDLEMMER LH Til 
stede: 

GABRIELSEN, Torstein (THG 2 x PEDERSEN H., Britt 8 x 
GJØRVA, Inge H. (IHG) 7 x HANEKAMHAUG, Kirsti 6 x 
KARLSEN, Øyvind (ØK) 6 x    
RØSJØ, Øivind (ØR) 7 x    
SØRENSEN, Terje (TS) 3     
Olga Kvigne, Pb 385, 1301 Sandvika 
67 57 40 21, E-mail: 
vikar01@abbl.no                             

     

     

Sak nr. SAKER TIL BEHANDLING Ansv. 
 

11 
 
Godkjennelse styreferat no 1 
Godkjent uten kommentar 
 

 
 
 

12 Fordeling arbeidsoppgaver 
Arbeidsoppgaver gjennomgått og fordelt på den enkelte styremedlem 
 

 

13 Felling av trær ved bekkeløpet 
Det er besluttet å felle noen gamle trær mot naboeiendom og 
bekkeløp. Det er ønske om felling av flere trær bak 2-4-6-8, THG og 
ØK tar en runde bl beboere for å enes om dette 
 

IHG 

14 Oppjustering av sandkassene 
Det skal byttes sand i sandkassen utenfor huskestativ. Likeledes 
sørges det for at det kommer tildekkingsmuligheter for å holde katter 
utenfor kassen. 
 

 
IHG 

15 Fullføring av skråning ved LH 7 
 Denne skråningen fullføres i sommer med tilsvarende beplantning.  
 

IHG 

16 Øvrige arbeidsoppgaver 
· Reparasjon av vegg – carport er utført 

ØR/IHG 



· Forlengelse og maling av gjerde ved skråning LH 7, under 
arbeid 

· Det skal skiftes panel og beises i utvendig vegg over tak LH4 
· Det settes i gang arbeid med utskifting av postkasser. Nye 

kasser blir plassert som informert tidligere (Årsmøtet) Tilbud 
er innhentet og vil bli gjennomgått og sammenlignet. 

· Det blir innhentet priser på vinduer/dører som skal settes som 
standard for sameiet. Dette for de beboere som umiddelbart er 
nødt til å gjøre utskiftninger. Styret kommer tilbake med mer 
informasjon. 

· Opplysning av oppganger er innhentet og det vises til 
sommerbrev for utfyllende info. 

· Sikringskap og økning av kurs inn til leilighet: er den enkelte 
beboer sitt ansvar, men det vil innhentes et nytt tilbud/pris og 
leverandør på dette slik at den enkelte kan ta kontakt. 

· Brannslukningsutstyr er den enkelte beboer sitt ansvar å 
opprettholde med høy standard. Tilbud og bestillingskjeme 
følger sommerbrev. 

17 Velkomstbrev til nye sameiere 
Brev er ferdig utformet og vil bli distribuert til OT for utlevering til 
nye beboere. 
 

IHG 

18 INFO til sameierne; 
Sommerbrev er utsendt 
 

IHG 

19 Diverse 
· Det tas sikte på å avholde beboermøte i løpet av januar mnd. 

hvert år. 
· Overdragelse: Linda Sperre LH4 har solgt til Marianne 

Christiansen og Kristoffer Guldberg. 
 

 

20 Møterotasjon April 2011-april 2012 
 

STED OPPGANG DATO MØTENR. 
Inge 7 4/5 01 
Øivind 7 31/5 02 
Terje 3 ikke best. 03 
Øyvind 6  04 
Torstein 2  05 
Britt 8  06 
Kirsti 6  07 
     

 

 
Kolsås, 31.5.11 
 
Inge H. Gjørva      Terje Sørensen Øivind Røsjø 
styreleder       styremedlem  styremedlem 
Torstein H. Gabrielsen   Øyvind Karlsen 
Styremedlem   styremedlem 


