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Protokoll fra ordinært sameiermøte i Westye Egebergsgt 4 Sameie 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Møtedato: 29. april 2015 

Møtetidspunkt: 18.00 

Møtested: Vaskekjelleren i Westye Egebergsgate 4 

Til stede: 17 seksjonseiere, 6 representert ved fullmakt, totalt 23 stemmeberettigede. 

Forretningsfører OBOS Eiendomsforvaltning AS, ble representert ved Atle Gulpinar. 

 

Møtet ble åpnet av Gaute Gusrud. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Konstituering 

A  Valg av møteleder 

Som møteleder ble Atle Gulpinar foreslått. 

Vedtak: Valgt.  

 

B Godkjenning av de stemmeberettigede 

Det ble foreslått å anse de innleverte registreringsblankettene og eventuelt fullmakter 

som bevis for at vedkommende eier er til stede. 

Vedtak: Godkjent. 

 

C Valg av referent og minst en seksjonseier som protokollvitne 

Som referent ble Atle Gulpinar foreslått, og som protokollvitne ble  

Charlotte Styren foreslått. 

Vedtak: Valgt.   

 

D Godkjenning av møteinnkallingen 

Det ble foreslått å godkjenne den måten sameiermøtet var innkalt på, og erklære møtet 

for lovlig satt. 

Vedtak: Godkjent.  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Behandling av årsberetning for 2014 

Styrets årsberetning ble gjennomgått og foreslått godkjent. 

Vedtak: Godkjent.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Behandling av årsregnskap for 2014 

Resultatregnskap og balanse ble gjennomgått og foreslått godkjent. 

Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. 

Vedtak: Godkjent.  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Fastsettelse av styrets godtgjørelse 

Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr 85.000,-. 

 

Vedtak: Enstemmig vedtatt.  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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5. Behandling av innkomne forslag og saker 

A) Vaskerireservasjonstavle 
Forslag mottatt pr e-post fra Åste Flatmark 5. februar 2015: 

 

Låser på tavla i vaskeriet. Låser som ikke er i bruk, eller som folk glemmer å fjerne etter 

vask, bør fjernes. Dette blokkerer planlegging av vasketid i en vaskekjeller som veldig 

mange benytter seg av. 

 

Forslag til vedtak: Styret bør regelmessig fjerne låser som ikke er i bruk (som henger 

igjen på samme tid/sted måned etter måned). 

 

Styrets kommentar: Vaktmester gjennomfører med jevne mellomrom fjerning av doble 

Iåser fra vasketavlen, og styret er av den formening at dette fungerer bra. Dersom 

beboere ser at det er Iåser som ikke er i bruk bor dette meldes fra om til vaktmester via 

meldingsskjemaet ved fyromsdøren i oppgang B slik at eventuelle låser kan fjernes. 

 

Styrets forslag til vedtak: Styret tar dette opp med vaktmester. 

 
Vedtak: Styrets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.   

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

B) Bytte av søppellåser 

Forslag mottatt pr e-post fra Åste Flatmark 5. februar 2015: 

 

Låsesystem på søppeldunkene i søppelanlegget. Låsene går kontinuerlig i stykker, det 

er alltid en defekt Iås. 

 

Forslag til vedtak: Bytte til låser som ikke har de svake punktene som dagens låser har 

(dersom mulig!). 

 

Styrets kommentar: Vi har dessverre hatt mye problemer med vedlikeholdet av låsene til 

det nye søppelanlegget grunnet hærverk hvor lokkene blir revet opp med makt som 

ødelegger låssylindrene og Iåseboltene. Det har også vært flere tilfeller der ting har blitt 

puttet inn i Iåssylindrene som har blokkert disse. Denne problematikken har blitt tatt opp 

av styret med vaktmester og de andre styrene som vi deler søppelanlegget med, for å 

finne en løsning på dette. Det jobbes med dette kontinuerlig. 

 

Styrets forslag til vedtak: Styret tar saken opp med vaktmester og de andre sameiene. 

 

Vedtak: Styrets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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C) Oppgradering av heisstoler 

Forslag mottatt pr e-post fra Caroline Babayan 15. februar 2015: 

 

Hvis det ikke er for sent, så ønsker jeg a foresIå at gulvbelegget i heisen skiftes. 

Taklampen byttes ut med LED lampe. Det settes opp metallister på dørkarmen nede. 

 

Styrets kommentar: Styret mottok dette forslaget en dag for sent, men har valgt å ta det 

med som en sak for årsmøtet. Gulvbeleggene i heisene er noe slitt og bør vurderes å 

byttes i alle tre heisene. Skifte av taklampen i stolheisene til LED- lampe ses ikke på 

som nødvendig da lysene som eksisterer fungerer godt og kostnadene fora bytte disse 

går utover nytten. Disse bør eventuelt skiftes ved en total oppgradering av heisstolene 

eller nye lysarmaturet ikke fungerer lenger. Metallister er ment som beskyttelse for 

karmene i 1. etg inn i heisstolen. 

 

Styrets forslag til vedtak: Det er opp til neste styre å vurdere dette i sammenheng med 

annet vedlikehold i sameiet. 

 

Vedtak: Styrets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

D) Røykfritt inngangsparti 

Forslag fra Vivan Bakken og Vigleik Fossåskaret 14.02.15: 

 

Innføring av røykeforbud i nærheten av vinduer og inngangspartier. 

Vi i 1. etasje opplever ubehag og problemer ved at det siver inn røyk gjennom 

soveromsvinduene fordi det røykes like utenfor. 

Det er ønskelig med «røyking forbudt»-skilter utenfor inngangspartiene. 

 

Styrets forslag til vedtak: Husordensreglene utvides med følgende regel: 

16. RØYKING. Det er ikke tillatt å røyke på sameiets fellesarealer innendørs eller ved 

inngangspartiene. Eiere og beboere vil bli orientert om dette. Dersom problemene 

vedvarer, vil styret også sette opp skilt. 

 

Vedtak: Styrets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

E) Tilstandsvurdering av fasaden 

Forslag fra styret. 

 

Denne vinteren har vi gjennomført tre sikringer av fasaden i henholdsvis tårnet i 

oppgang A mot gårdsrommet, tårnet i oppgang C mot gårdsrommet, samt over et vindu 

mot Westye Egebergs gate 3. Det var her snakk om løs puss som var en fare for 

beboernes sikkerhet som er fjernet og slemmet. Ved nærmere visuelt ettersyn av 

fasaden og tårnene begynner vi å få en del riss i pussen som kan være et tegn på løs 

puss. Styret mener det er viktig å få utført en tilstandsvurdering av fasaden slik at 

sameiet og styret får et godt grunnlag for beslutningstaking om nødvendig rehabilitering. 

 

Styrets forslag til vedtak: Sameiet gir styret fullmakt til a bestille og foreta en fullstendig 

tilstandsvurdering av fasaden innenfor en ramme av 200 000,-. 

 

Vedtak: Styrets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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6. Valg av tillitsvalgte 

A Som styremedlem for 2 år, ble Janne Olden foreslått. 

 

Vedtak: Valgt ved akklamasjon.   

 

B  Som styremedlemmer for 1 år, ble Viviann Bakken foreslått. 

 

Vedtak: Valgt ved akklamasjon.   

 

C Som varamedlem for 2 år, ble Charlotte Styren foreslått. 

Som varamedlem for 1 år, ble Hanne Haukenes foreslått. 

 

Vedtak: Valgt ved akklamasjon.   

 

  

D Som representant(er) i valgkomitéen for 1 år, ble Are Lauvsnes og Janicke Stensvaag 

Kaasa foreslått.  

 

Vedtak: Valgt ved akklamasjon.   

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Møtet ble hevet kl.: 20.10.  Protokollen signeres av 

 

 

Atle Gulpinar/s/     Charlotte Styren/s/ 

--------------------------------------    -------------------------------------- 

Møteleder/Referent     Protokollvitne 
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Ved valgene på sameiermøtet og i konstituerende styremøte har styret fått følgende 

sammensetning: 

Navn    Adresse    Valgt for 

Leder   Gaute Gusrud   Westye Egebergs Gate 4 B  2014-2016 

Styremedlem  Janne Olden   Westye Egebergs Gate 4 C  2015-2017 

Styremedlem  Viviann Bakken  Westye Egebergs Gate 4 C  2015-2016 


