
KolsåsToppen BoligSameie

Referat fra styremøte nr. 05-2012/13 21.02.2013
Sted: Niels Otto Bergseng, LH 4

Til stede: Torstein Gabrielsen(LH2), Kirsti Hanekamhaug(LH6), Arne B. Siverts(LH2),
Niels Otto Bergseng(LH4), Einar Hermansen(LH5)

Sak Saker til behandling Vedtak Aksjon
1 Styremøte nr. 4-2012/13 Referatet godkent
2 Nytt lekestativ I forslag til budsjett for 2013 vil det bli satt opp

kr. 30.000,- til nytt lekestativ.
Karsen
Bergseng

3 Ventilasjonsviftene – endring av
styringen

Et tilbud fra BrynByggklima om nye vifter (8)
med styring av luftmengde, pris kr. 25.000,- pr
vifte, ble diskutert og avslått.

Gabrielsen

4 Behandling av sluttrapport fra
forprosjektet ”Rehabilitering av
boligmassen”

Styret vil foreslå utskifting av dører og vinduer i
boligmassen. Forslaget vil bli presentert i
beboermøtet 28.02., der også sammendrag av
sluttrapporten fra Energisparhus presenteres.

Bergseng
Gabrielsen

5 Revisjon av Husordensregler Reviderte husordensregler vil bli forelagt
sameiemøte 25.04. for godkjenning.

Siverts

6 Revisjon av sameievedtektene Forslag til reviderte vedtekter vil bli sendt ABBL
for juridisk vurdering før de legges fram for
sameiemøtet.

Siverts

7 Oppdatering av www.KTBS.no. Internettsiden skal revideres og gjøres bedre Karlsen
8 Vasking v/ Gull-Rent – status Styret har mottatt noen klager, som er tatt opp

med firmaet og har ført til forbedring. Generelt er
det positive tilbakemeldinger fra beboerne.

Siverts
Gabrielsen

9 Beboermøte med orientering om
sluttrapporten fra Energisparhus

Møtet holdes 28.02. kl.1800 på Kolsås
Eldresenter. Oppslag på inngangstavler.

Gabrielsen
Bergseng

10 Regnskapet for 2012 Regnskapet ble gjennomgått. Kommentarer
sendes ABBL.

Gabrielsen

11 Sameiemøtet 25.04. Ifm forberedelsene til sameiemøtet blir det møte
hos ABBL 07.03. kl. 1400. Siste styremøte før
sameiemøtet blir 21.03.

Gabrielsen

12 Overflateskader på terrasser ABBL v/ Wiik har inspisert 2 terrasser i LH6 og
opplyser i brev at skader på betongoverflater
bør utbedres. Styret vil engasjere en kvalifisert
entreprenør til å lage en tilstandsrapport over
alle terrasser før reparasjoner igangsettes.

Bergseng

13 Beskjæring av trær på
Forsvarets eiendom

Etter en telefonsamtale og to brev til
Forsvarsbygg er det ikke mottatt reaksjon på
vårt krav om beskjæring av trærne som henger
over carporten. Saken tas opp med ABBL før ny
henvendelse til Forsvarsbygg.

Siverts


