
Kolsåstoppen Boligsameie
Styrereferat nr. 03-2014/15

18.august. 2014 kl.19.00
Til stede: Ellen Henriksen (LH5), Jens Baade (LH5), Arne B. Siverts(LH2), Niels Otto
Bergseng(LH4), Mari Systad (LH3), Rolf Emilsen (LH5)

Forfall: Einar Hermansen(LH5),

Sak Saker til behandling Vedtak Ansv.
1 Rehabilitering dører og

vinduer terrasser og
balkonger

Det vil bli avholdt møte med ABBL og valgt
entreprenør tirsdag 2. september.
Entreprenør vil sende ut utfyllende
informasjon om hva som sameiere må gjøre
i forkant av utskifting.

Bergseng

2 Høstdugnad Høstdugnaden går av stabelen den 25.
oktober kl. 12.00. Forslag til innsatsområder
må være levert styret innen 2 uker før
dugnad.

Siverts/
Henriksen/
Teien
Alle
beboere

3 Innspill fra sameier
vedrørende installasjon av
varmepumpe.

Styret har mottatt søknad om installasjon av
varmepumpe. Dette har vært behandlet av
tidligere styrer og søknaden ble da avslått.
Styret vil sjekke med ABBL om det nå er
kommet bedre produkter på markedet som
tilfredsstiller de tekniske krav som gjelder for
sameier.

Bergseng

4 Eventuelt:
Klikking i vannrør Dette er et tilbakevendende fenomen som

har vært utredet tidligere.
Ved forrige korsvei ble det ikke funnet noen
klar årsak til dette. Styret vil ikke i iverksette
noe gjennomgang av røropplegget i denne
omgang.



5 Status tidligere saker:
Lademuligheter for El-bil

Bruk av grill på terrasser

Årsmøtereferat

Internettsider

Styret vil utrede muligheter og kostnader for
installasjon av ladepunkter for el-bil i
garasjen.

Styre har mottatt klage på grilling på
terrasse. Vedtektene sier «grilling med åpen
ild er ikke tillatt». I følge brannvesenet
defineres ikke gassgrill som åpen ild. Styret
sjekker dette nøye ut og kommer med
innspill til årsmøte 2015.

Det har dessverre tatt tid med å få sendt ut
referatet fra årsmøte. Årsmøtereferat
m/vedlegg vil bli sendt ut i løpet av
månedsskifte august/september.

Sameiet nettsider vil være oppdatert fra
begynnelsen av september.

Hermansen

Baade

ABBL

Bergseng

Kolsås, 26.08.14

Niels Otto Bergseng Ellen Henriksen Arne Bugge Siverts
styreleder styremedlem styremedlem

Jens Baade Rolf Emilsen Mari Systad
styremedlem varamedlem varamedlem


