
Kolsåstoppen Boligsameie
Styrereferat nr. 05-2013/14
2.desember. 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.
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Oppfølging av
rehabiliteringsoppgaver:

Tak LH 7 og 8

Skader belegg/betong på
terrasser

Utskifting av vinduer og
terrassedører

Vannbrett nordvendte
terrasser.

Utbedringer av lekkasjer på tak i LH 7 og 8
er godt i gang. Taket på LH 8 er ferdig og
LH 7 forventes ferdig i uke 50.

Rapport fra Ødegård og Lund ble mottatt
samme dag som styremøte. På bakgrunn av
rapporten vedtok styret å lage sak om dette
til Årsmøte 2014. Rapporten ligger
tilgjengelig for sameierne på KTBS sine
hjemmesider http://www.ktbs.no/

Utskiftning av dører og vinduer på terrasser
ble på befaring med ABBL i september satt i
sammenheng med utbedring av
terrassedekker. Etter befaring med Ødegård
og Lund ble det besluttet å gå videre med
vinduer og dører uavhengig av
terrassedekkene. Utarbeidelse av
anbudsdokumenter er nå iverksatt av ABBL.

Flere vannbrett har løsnet i løpet av
sommeren. Det viser seg at innfestingen av
disse er for dårlig.
Styret har mottatt tilbud fra Bærum
blikkenslager på utskifting. Kostnad på dette
vil være i størrelsesorden kr. 80.000,-.
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Bergseng

Bergseng

2 Manglende trappevask Styremedlem Arne Siverts har fulgt opp
rapporter om manglende trappevask.
Rengjøringsfirma Gullrent responderer raskt
ved henvendelse og utbedrer i henhold til
klager.

Siverts



3 Videre utskifting av
takdekker.

Styret antar at det vil være behov for
utskifting av flere takdekker og isolasjon de
nærmeste årene. Styret vil legge frem dette
som egen sak til Årsmøte

Bergseng

4 Høstdugnad Høstdugnaden ble gjennomført den 26.
oktober. Styret takker de fremmøtte for
innsatsen. Det møtte representanter fra 54
husstander. Giro med henstiling om betaling
for til sameiere som ikke deltok er utdelt.

Siverts/
Henriksen/
Teien
Alle
beboere

5 Datoer for infomøte og
Årsmøte for sameiet

Det vil også denne gangen bli avhold et
infomøte i forkant av sameiets årsmøte.
Infomøte:
Dato: 27. februar 2014.
Tid og sted avhenger av hva som skjer med
Kolsås seniorsenter.
Årsmøte:
Dato: 24. april 2014
Tid og sted avhenger av hva som skjer med
Kolsås seniorsenter.

7 Dato for neste styremøte Neste styremøte vil bli avhold den 7. januar
2014 kl. 19.00.
Forslag/innspill til styret fra sameiere må
være styret i hende inne 31. desember
2013.

Kolsås, 10.12.13
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