
KolsåsToppen BoligSameie

Styremøte nr. 06-2012/13 21.03.2013, kl.18.00
Sted: Torstein, LH 2

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

Sak Saker til behandling Vedtak Aksjon
1 Gjennomgang/ godkjenning av

referat fra styremøte nr. 5 2012/13
Godkjent

2 Gjennomgang/ godkjenning av
innkalling og dagsorden for
sameiermøtet

Godkjent

3 Styrets årsberetning 2012 Godkjent og underskrevet
4 Regnskap 2012 Godkjent og underskrevet
5 Reviderte sameievedtekter Vedtektene er revidert språklig og redaksjonelt, samt

korrigert for å tilfredsstille lov om eierseksjoner av 23.
mai 1997, nr. 31. ABBL v/juridisk avdeling har godkjent
endringene og anbefaler at de godkjennes på
sameiermøtet 25.04.2013

6 Innkomne saker fra sameiere til
behandling i sameiermøtet

7 saker/ forslag fra sameiere gjennomgått. Disse vil
følge som vedlegg til innkalling til sameiermøtet og
bli behandlet på møtet.

7 Driftsbudsjett for 2013
1. Godtgjørelse til sittende styret
2. Finansiering av utbytting av

dører og vinduer – lån eller
kontantbeløp fra sameierne

1. Godtgjørelse til sittende styre foreslås til kr.
105.000,- og legges inn i budsjettet

2. Det budsjetteres med opptak av lån på 5 mill kr
for å finansiere utskifting av vinduer og
terrassedører.

8 Vedlikeholdsaktiviteter i
kommende 5-årsperiode

Orientering om vedlikeholdsaktivitetene vil følge
som vedlegg til innkalling til sameiermøte

9 Status ang utskifting av vinduer og
terrassedører

ABBL har fått i oppdrag å lage forespørsel til
aktuelle entreprenører. Styremedlem Øyvind
Karlsen skal kartlegge hvor mange dører og vinduer
som skal byttes ut. Han skal i den sammenheng
besøke samtlige boenheter.

Niels Otto
Bergseng
Øyvind
Karlsen

10 Status for takene på LH 7 og LH
8, der det er rapportert lekkasjer

Takene på LH7 og 8 skal inspiseres så snart snø og
is er borte. ABBL er engasjert. Det budsjetteres
med at takene renoveres med ny isolasjon i 2013.

Einar
Hermansen

11 Status ang inspeksjon av
betongskader på terrassene

ABBL er kontaktet vedrørende inspeksjon sv
terrasser. Svar avventes.

Niels Otto
Bergseng

12 Oppfølging av rapport fra Norsk
Brannvern

I hver boenhet skal det være installert et
tilfredsstillende antall røk- og varmedetektorer samt
slukkemidler. Rapporten dokumenterer flere avvik.
Øyvind Karlsen skal besøke de boenhetene som har
fått anmerkninger og følge opp at avvik blir klarert.

Øyvind
Karlsen


