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Oppfølgningssaker, daglig drift og korrespondanse 

 

Økonomisk gjennomgang Styret jobber med OBOS-bank for refinansiering av låneportefølje som 

forberedelse til oppussingen av oppgangene 

Consolvo – befaring Styret avtaler befaring med Consolvo for inspeksjon av arbeidene og plan for 

nødvendige utbedringer.   

Oppfølging etter pipebrann i blokk 1 – Inspeksjon av pipen og oppfølging av feier er bestilt. Feieren i 

Bærum inspiserer pipen der brannen oppstod. Styret informerer beboere og god peisskikk  

Oppfølging; Kommunal refusjon for utgifter til elbilprosjektet – Kommunen er krevet for omsøkt og 

bevilget beløp på kr. 50.000. Omsøkt beløp på Huseiernes andel innkrevd.  

-Oppfølging etter inspeksjon av vann/lekkasjer – Lekkasjer inspisert  

-Spyling av avløp – tilbud mottatt  - Styret har mottatt tilbud, saken utsettes til vinter/vår 
 
 

Oppgangene oppussing 

 

Selvaag Prosjekt presenterte sin modell for samarbeid for styret. Eksempelprosjekt; Ullern - 220 

leiligheter 8,5 mill med dører. Styret søker å refinansiere gjennom OBOS-bank med utgangspunkt 

ikke øke de månedlige utgiftene.  

 

Styret har som målsetting å komme frem til ett forslag til teknisk gjennomføring og alternative 

finansieringsforslag.  

 

Kerstin samler resultatet av diskusjonene i oppgangene og følger opp sammen med Kristin Gude.  

 
 

Garasjeavtalen med Huseierforeningen 

 

Forhandlingsutvalget informerte fra møte med Huseierforeningen og videre forhandlinger. Målet er å 

underskrive ny avtale innen årsskiftet. Styret konsulterer juridisk ekspertise til å utforme nytt forslag til avtale.  

 
 

Dører og vinduer 

 

Kravene om utskifting av dører og vinduer er økende. Styret har informert beboere om at vi har et 

overforbruk så langt i budsjettåret og at vi må lage en køliste med prioriteringer. Styret 

gjennomgikk; Kølisten, Prioriteringer – kriterier, «Prosjekt ti leiligheter» - kostnadsbilde ved å 

gjøre utskifting i bolker á ti leiligheter,  

Underlag til budsjett 2019 

 
 

Oppgangene – Møte med Selvaag Prosjekt 

 

Selvaag Prosjekt as deltok på dette punktet og presenterte sitt firma, virksomhet og samarbeidsmodellen. 

Styret er positive til firmaets modell og vil vurdere samarbeide ved større prosjekter – som oppussing av 

oppgangene. Selvaag Prosjekt har gjennomført en rekke liknende oppussingsprosjekter og har erfaring og 

god kjennskap til blokkene.       

 
 

Budsjett 2019 



 

Vi starter budsjettarbeidet for 2019 

 

Prosjekter: oppgraderinger / utbedringer 

➢ Oppganger  

➢ Dører og vinduer  

➢ Entredører - oppganger 

➢ Tak  

➢ Utvendig beis/mal  

➢ Dekke i garasje  

➢ Uteområdene (trefellerne – planting)  

➢ Nedgravd avfall  

➢ Isfrie trapper mot garasje 

 
 

Lading i garasjene  

 
Ladesystemet er nå i drift. Beslutninger som må fattes:  

 

1. Faktureringsrutiner og pris 

2. faktureringsrutiner og pris – leieplasser 

3. Kommunal refusjon 

 

Saken videreføres til budsjettmøtet 

 
 

 

Vedlikeholdsplanen  

 

Vedlikeholdsplanen gjennomgås under hvert møte, slik at styret til enhver tid er oppdatert med 

status. Planen skal revideres i 2019.   

 
 

 

 
 
 

 

 


