
Kolsåstoppen Boligsameie
Styrereferat nr. 03-2013/14
3.september. 2013 kl.19.00

Til stede: Ellen Henriksen (LH5) Øyvind Karlsen(LH6), Arne B. Siverts(LH2), Niels Otto
Bergseng(LH4), Einar Hermansen(LH5), Mari Systad (LH3)

Sak Saker til behandling Vedtak Ansv.
1

1.1

1.2

1.3

1.4

Oppfølging av
rehabiliteringsoppgaver:

Omtekking av tak LH 7 og 8

Skader betong på terrasser og
utskifting av vinduer og
terrassedører

Nytt lekestativ

Vannbrett nordvendte terrasser.

ABBL har innhentet tilbud for KTBS fra
* Protan Tak AS, stort kr.1 188 637,
* Bærum Tak og Membran AS, stort kr.1 057 718, og
* Icopal Tak AS, stort kr. 1 550 241.
Styret besluttet å gå videre med Bærum Tak og
Membran AS som ga det laveste anbudet. Alle priser
er inkl. mva med fullisolering.
Fagtak AS og ECOtak AS avsto fra å gi tilbud.

Oppstart vil bli i løpet av september.

Etter Befaring med ABBL av terrasser, dører og
vinduer anbefalte ABBL at dette ses i sammenheng
når det gjelder utbedringer.
Ut i fra de terrasser ABBL fikk tilgang til antok ABBL
at alle terrassene trenger ny membran. Styret
besluttet å få en tilstandsvurdering av
terrassegulvene, og på bakgrunn av denne, eventuelt
kalle inn til ekstraordinært sameiermøte.

Arbeider med nytt lekestativ er snart ferdig.
Etter innspill fra berørte sameiere ble plassering
endret.

Det er flere løse vannbrett. Det har allerede blitt
utbedret noen. Styret har mottatt
bekymringsmeldinger fra flere sameiere om at disse
kan løsne og falle ned. Styret vil hente inn tilbud på
utskifting av alle vannbrett på nordvendte terrasser.

Hermansen/
Bergseng

Bergseng/
Hermansen

Karlsen

Bergseng

2 Asfaltering av parkeringsplass Styret besluttet å utsette dette grunnet andre mer
presserende oppgaver som må løses først.

Styret

3 Innspill vedrørende tørking av klær
på terrasse.

Styret har mottatt flere henvendelser/klager
vedrørende synlig tørking av klær på terrasse.
Klagene blir håndtert.

Siverts

4 Henvendelse fra nærmeste nabo i
Kolsbergveien om felling av trær på
mot Lillehauger 7 i vest.

Styret avventet tilbakemelding fra nabo i
Kolsbergveien når det gjelder felling av trær.
Styret har informert nabo om hvilke trær som kan
felles. Sameiet vil ikke ha kostnader forbundet med
dette.

Bergseng



5 Høstdugnad Høstdugnaden går av stabelen den 26. oktober kl
10.00

Siverts/
Henriksen/
Teien
Alle
beboere

6

6.1

6.2

6.3

6.4

Eventuelt:

Kommunikasjon med innleide
tjensesteytere

Kontrakt vaktmester

Vedtekter og ordensregeler

Gartner grøntarealer

Styret presisere at alle innspill/klager skal
kommuniseres via styret!

Ref. sak 5.5 i styremøte nr 2. 2013. Ny kontrakt er
utarbeidet i samarbeid med Tor Teien

Forslag til endringer er utarbeidet og vil bli fremlagt
på ordinært sameiermøte i 2014.

Styret vedtok å fornye avtalen med Flexidrift AS

Siverts

Siverts

Siverts

Styret

7 Dato for neste styremøte Neste styremøte vil bli avhold den 3. oktober 2013 kl.
19.00.
Forslag/innspill til styret fra sameiere må være
styret i hende inne 27. september.

Kolsås, 09.09.13

Niels Otto Bergseng Ellen Henriksen Arne Bugge Siverts
styreleder styremedlem styremedlem

Øyvind Karlsen Einar Hermansen Mari Systad
Styremedlem styremedlem Varamedlem


