
Kolsåstoppen Boligsameie
Styrereferat nr. 7 - 2013/14

3. februar. 2014 kl.19.00
Til stede: Ellen Henriksen (LH5), Arne B. Siverts(LH2), Niels Otto Bergseng(LH4), Einar
Hermansen(LH5), Mari Systad (LH3), Britt Hagemann Pedersen

Forfall: Øyvind Karlsen(LH6)

Sak Saker til behandling Vedtak Ansv.
1

1.1

1.2

1.3

1.4

Diverse saker og hendelser
Siden forrige styremøte

Lekkasjer LH 7 og 8

Vannbrett nordvendte terrasser.

Måking

Tette rør for vannavrenning fra tak i LH 7 har
medført innvendig lekkasje i nr 7.
Spyling av rør er bestilt og vil bli gjennomført på
alle vannavløp fra takene i sameiet.

Sylinder til portåpner har blitt skiftet.

Utskifting av vannbrett og innfestingslister
gjennomført.

Det viser seg at sameiet ikke har hatt noen
kontrakt om måking siden 1999. Måking siden
det har blitt utført av sedvane. Dagens utfører
kommer med tilbud til sameiet i løpet av høsten
2014, etter at han har knyttet til seg ny
underleverandør for måking i gangveien mellom
inngangene.

Hermansen/
Bergseng

Bergseng/Teien

Bergseng

Styret

2 Utskifting av vinduer og dører til
terrasser og balkonger

Tilbudsbefaring ble gjennomført i uke 4.
7 entreprenører var invitert og alle møtte.
Informasjon om progresjon på utskifting vil bli
gitt på infomøte for sameiere

Bergseng/
Hermansen/

3 Informasjonsmøtemøte for
sameiere

Det vil bli avhold informasjonsmøte for sameiere
i Kolsåstoppen boligsameie i Bærum idrettspark,
store møterom, den
27. februar kl. 18.00

Styret/
beboere

4 Eventuelt Sameievedtekter: På  sameiermøtet 25. april
2013 ble et forslag til reviderte sameievedtekter
trukket fordi det ikke klart nok fremkom hva som
ble foreslått endret.
Forlag til reviderte sameievedtekter vil bli
fremlagt igjen 24. april 2014, denne gang med
tydeligere presisering av hva de foreslåtte
endringer går ut på.
.

Siverts/
Bergseng



4 Eventuelt Husordensregler: Forslag til endringer ble
fremlagt for styret. Tilbakemelding fra
styremedlemmene skal gis til Siverts innen
utgangen av uke 7.

Dato for neste styremøte Neste styremøte vil bli avhold den 26. mars
2014 kl. 19.00.
Forslag/innspill til styret fra sameiere må
være styret i hende inne 19. mars 2014.

Siverts

Kolsås, 03.02.14

Niels Otto Bergseng Ellen Henriksen Arne Bugge Siverts
styreleder styremedlem styremedlem

Britt Hagemann Pedersen Einar Hermansen Mari Systad
Varamedlem styremedlem Varamedlem


