
 

 

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Gla'enga Eierseksjonssameie  

Dato 25.04.2013 Kl. 20.00.  

Møtested: OBOS lokaler, Hammersborg Torg 1. 

 

Tilstede var 47 seksjonseiere og 10 med fullmakt 

til sammen 57 stemmeberettigede. 

 

Fra forretningsfører møtte Geir Vislie. 

Møtet ble åpnet av Geir Vislie. 

 

1.  Konstituering 

A) Valg av møteleder 

Som møteleder ble foreslått Geir Vislie 

 

Vedtak: Valgt 

 

B) Opptak av navnefortegnelse 

Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at 

vedkommende eier var tilstede. 

 

Vedtak: Godkjent 

 

C) Valg av referent og minst en seksjonseier til å underskrive protokollen 

Som referent ble Geir Vislie foreslått, og til å underskrive protokollen  

Kana Gobalasooriyakumar  og Ulrika Von Sydow. 

 

Vedtak: Valgt 

 

D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 

 Det ble foreslått å godkjenne den måte sameiermøtet var innkalt på,  

og erklære møtet for lovlig satt. 

 

Vedtak: Godkjent 

 



 

 

 

2. Årsberetning for 2012 

Styrets årsberetning for 2012 ble gjennomgått og foreslått godkjent. 

 

Vedtak: Godkjent 

 

3.  Årsregnskap for 2012 

Resultatregnskap og balanse ble gjennomgått og foreslått godkjent. 

Årets resultat foreslås overført til egenkapital. 

 

Vedtak: Godkjent 

 

4.  Godtgjørelser 

 Godtgjørelse til styret 

 Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr 150 000,-. 

 

Vedtak: Vedtatt 

 
5 A.  Redusere felleskostnadene for garasjeplassene 

 

 Forslag til vedtak: 
Felleskostnadene for garasjeplasser (eks festeavgift og forsikringer) reduseres 
fra kr 150 pr plass pr mnd til kr 100 pr plass pr mnd. 

  

Vedtak: Forslaget falt mot 6 stemmer 

 

5 B.  Endring på rekkverk på verandaer i 6.etasje. 

 
Vi vil få utredet muligheten for å få endret rekkverk på veranda i 6. etasje slik at 
øverste del av eksisterende rekkverk erstattes med glass eller lignende. 
 
 
Jobben for å utføre denne endringen skal selvfølgelig ikke gå på bekostning av 
sameie, men betales av den enkelte seksjonseier. 

  

 

Vedtak: Saken utredes og legges frem for et senere sameiermøte. 

 



 

 

5 C.  Brannverninstrukser 

 
Brannverninstrukser slås opp i oppgangene. Brannvernledere oppnevnes for hver 
oppgang. 

  

Vedtak: Styret orienterte. Brannverninstruksen oppdateres på hjemmesiden. 

 

5 D.  Ny låsplan 

 
Ny låsplan utarbeides for sameiets ytterdører og andre fellesdører 

  

Vedtak: Styret har gått igjennom låsplanen. Styret tar feil med Veidekke. Styret ser 

på låser som eventuelt ikke virker. 

 

5 E.  Montere overvåkingskameraer 

 

Overvåkingskameraer monteres i garasjer og fellesområder i samråd med 

Securitas 

 

Styret har innhentet tilbud fra Securitas på 14 kameraer. Tilbudet var på i 

overkant av 1 million som eventuelt fordeles over 3 år med kr 175,- pr måned pr 

leilighet. Dette må fordeles etter vedtektenes bestemmelser. 

 

Forslag om å sende saken for utredning og legge frem senere 

   

Vedtak: Forslaget falt 

  



 

 

 

5 F.  Økning av fellesutgiftene for å anskueliggjøre kostnadene ved 

ekstraordinært vedlikehold i Glaenga. 

  

1. De påløpte kostnadene til ekstraordinært vedlikehold fordeles på leilighetene 

etter vanlig fordelingsnøkkel, og danner utgangspunktet for beregning av en 

økning i fellessutgiftene, se pkt. 3. 

2. For resten av budsjettåret 2013 og budsjettåret 2014 opprettes en ny 

øremerket budsjettpost kalt «Ekstraordinære utgifter». Beboernes fellesutgifter 

økes fra 1. juni 2013 med et månedlig beløp, etter fordelingsnøkkelen som er 

nevnt i pkt. 2. 

3. Ekstrakostnadene i Glaengas første år, og årsaken til at beboernes 

fellesutgifter økes, gjøres kjent for alle: Eiere, eiere som leier ut og deres 

leietakere – gjennom oppslag i oppgangene, brev i posten og brev lagt i 

postkassene. 

4. Senest ved generalforsamlingen i 2014 legges en ny oversikt over 

ekstraordinære vedlikeholdsutgifter fram av styret. Om forholdene har bedret seg, 

vurderer generalforsamlingen om fellesutgiftene som er øremerket til ekstra 

vedlikehold skal senkes. Ubrukte midler på den øremerkede posten overføres fra 

ett regnskapsår til det neste. 

 

Vedtak: Styret har ikke laget noen oversikt. Styret tar med seg saken og finner disse 

kostnadene. 

  



 

 

5 G.  Månedlige inspeksjonsrunder - Securitas 

  

Styret engasjerer Securitas til å foreta månedlige inspeksjoner av Glaengas 

fellesområder, inklusive eksterne inspeksjoner av balkonger/terrasser, for å 

avdekke brudd på husordensreglene, særlig med tanke på brannvern og 

søppellagring. Securitas legger fram en rapport for styret etter inspeksjonen. 

 

Styret bemyndiger Securitas til å ta kontakt med beboere som ikke følger 

husordensreglene, for å gjøre dem oppmerksom på forhold som ikke er i samsvar 

med reglene, eksempelvis lagring av søppel på balkong eller i korridorer, eller 

lagring av gjenstander som kan hindre framkommelighet om det skulle oppstå 

brann i bygningen 

  

Vedtak: Styret har et HMS ansvar. Styret følger opp internkontroll rutiner. 

 

5 H. Søppelgebyr 

  

Beboere som lagrer søppel på balkong, i svalganger eller korridorer, får én 

skriftlig advarsel fra styret. Ignoreres advarselen, må eieren av leiligheten det 

gjelder betale  

kr. 500 til sameiet – hver gang søppellagring oppdages 

   

Vedtak: Stryet ser på muligheter for bedre informasjon ut til sameierne. 

 

  



 

 

5 I  Endring i husordensreglene 

  

 Husdyrhold. Bestemmelsen kan stå som den er, men med følgende tilføyelse:  

«Husdyrhold meldes til styret, på skjema som fylles ut via Glaengas nettsider. 

Meldingen skal inneholde: Navn på dyrets/dyrenes eier, og leilighetsnummer. 

Hva slags dyr det er (i tilfelle hund; hvilken rase). Hvor mange dyr det dreier seg 

om.» 

 

Vedtak: Nedstemt mot 6 stemmer 

 

 

Fyrverkeri. Siste nyttårsaften ble det brukt fyrverkeri på Glaengas fellesområder. 

Særlig ille var det på takterrassen, men ingen ble tydeligvis skadet – denne gang. 

Følgende bestemmelse tas inn i husordensreglene: «Bruk av alle former for 

fyrverkeri er forbudt på Glaengas fellesområder, takterrasse og private balkonger. 

Forbudet gjelder også utearealene på bakkenivå.» 

 

Vedtak: Vedtatt 

 

 

Husordensreglene får en ny bestemmelse: «Postkassene skal være merket med 

navn, som plasseres i slissene som er beregnet til dette.» 

  

Vedtak: Styret ser på utformingen 

 

5 J.  Innglassering av balkonger 

Hvorfor: 

Innglassering av balkonger vil øke mulighetene for bruk av balkongen i 

sommerhalvåret, redusere sjenerende støy fra vei, røyklukt, evt støy fra naboer, 

og være miljøvennlig året rundt da det f. eks vil ta av for kulda vinterstid. 

Hvordan:  

Tilbud fra leverandør Lumon er levert på en type balkong, men rabatt vil øke 

desto flere som ønsker dette. Ca pris uten rabatt er 22 000 på de minste 

balkongene.  



 

 

Balkongene kan da lukkes helt, og åpnes helt alt etter behov. De vil ikke bli helt 

tette men vil sikre luftgjennomstrømning. Muligheter for å isolere mer vinterstid.  

Innglassering betales da av hver enkelt seksjon som måtte ønske dette. 

Søknad må sendes kommunen - kommer på ca 30 000 ifølge leverandør for hele 

bygget. 

Vi har allerede glassrekkverk - så det blir ingen stor fasadeendring, annet enn at 

glassflatene blir lengre. Disse kan åpnes helt opp og er da ikke synlige fra 

avstand. 

Hvem: 

Mia Steien m samboer kan ta seg av søknadsprosess samt kontakt med 

leverandør - som vil henvende seg til beboere. 

Kan evt. skrive opp de som er interesserte. 

  

Benkeforslag fra Alf Herdlevær: 

Innglassing av balkonger oversendes styret som utreder saken og legger den frem 

for neste sameiermøte. Blant det som må utredes; 

 

- Hvem som er ansvarlig for fremtidig vedlikehold og forsikring 

- Fordeling av sameiets fremtidige kostnader som følge av innglassingen, på 

seksjonene som får innglasset sin balkong. 

- Det forutsettes at alle kostnader til innglassingen dekkes i sin helhet av 

sameierne som får dette utført på sine leiligheter. 

 

Benkeforslaget ble satt under votering. 

 

Vedtak: Vedtatt 

 

  



 

 

 

 

6. Valg av tillitsvalgte 

A) Som leder for 1 år ble det foreslått Jo Inge Stubbe, Roger Jakobsen og  

Roy Lasse Johansen. 

 

Vedtak: Roy Lasse Johansen ble valgt som ny styreleder 

 

B) Som styremedlem for 1 år ble foreslått Jo Inge Stubbe, Roger Jakobsen,  

My Tryong, Miriam Aashamar, Kjersti Mathiassen, Anni Synøve Tveit og  

Ingrida Auge 

   

Vedtak: Kjersti Mathiassen ble valgt 

 

C) Som varamedlem 1 år ble foreslått Roger Jakobsen 

 

Vedtak:  Valgt  

 

Sameiermøtet ble hevet kl 22.20. 

Protokollen godkjennes av undertegnede: 

 

Geir Vislie /s/          Geir Vislie /s/   

Møteleder           Referent 

   

Kana Gobalasooriyakumar /s/      Ulrika Von Sydow /s/ 

Protokollvitne          Protokollvitne 

 

  



 

 

 
 

Ved valgene på sameiermøtet har styret fått følgende sammensetning: 

 

    Navn        Valgt for 

Leder   Roy Lasse Johansen    1 år i 2013 

Styremedlem Stine Skurdal      2 år i 2012 

Styremedlem Helene Løberg     2 år i 2012 

Styremedlem Tor Ove Roalkvam    2 år i 2012 

Styremedlem Kjersti Mathiassen     1 år i 2013 

 

Oslo 25.04.2013 

 


