
Informasjon fra styret januar 2019 
 

 

 

Oppfølgningssaker, daglig drift og korrespondanse 

 

-Økonomisk gjennomgang  

-Status innkomne problemer fra sameiere 

-Oppfølging; Kommunal refusjon for utgifter til elbilprosjektet.  

Vi har mottatt støtten fra Bærum Kommune og andelen av støtten gitt til Fossum Huseierforening.  

-Oppfølging etter inspeksjon av vann/lekkasjer 

-Overgang Canal Digital – GET. Det er 1. mai som gjelder som overgangsdato. TV-avtalen er oppsagt og 

den enkelte må selv sørge for oppsigelse.  

 

-Pålegg om at benkene over brannkum mellom blokk 1 og 2 fjernes: Bærum Kommune kontaktes vi ser 

på benken i forbindelse med vårdugnaden   

  
 

Oppgangene oppussing 

 

• Oppsummering etter «avstemningene» i oppgangene: Styret setter opp en oversikt over hvordan 

avstemningene har konkludert. Kerstin har møte med Kristin denne uken. 

 

• Tilbud fra Selvaag Prosjekt mottatt. Styret går inn for å samarbeide videre med Selvaag Prosjekt. 

Knut tar kontakt form videre samarbeid.  

 

• Finansiering; a. Engangsbetaling, b. låneopptak – individuell nedbetaling, c. lånefinansiering.  

Styret diskuterte tre alternative finansieringsalternativer som beskrevet.  

 
 

Garasjeavtalen med Huseierforeningen 

 

• Status for handlinger med Huseierforeningen. Til tross for mangeårig tro på at avtalen er 

uoppsigelig og uforanderlig har vi tro på at forhandlingene skal føre frem. 

• Orientering fra møte med advokat Tor H. Fossum.  

• Videre forhandlinger  

 

Forslag til ny avtale vedlagt 

 

Huseierforeningen er tilskrevet i dag. Nytt avtaleforslag og oversikt over utgifter er oversendt. Styret diskuterte 

videre fremdrift og er enige om å ta initiativ overfor Huseierforeningen for å avslutte arbeidet og signere avtale 

med Fossum Huseierforening.  

 

Forsikring 

 

Ny forsikringsavtale med IF. Sparer sameiet for 200.000 pr. år. Styret diskuterte rutiner for styrets arbeide 

med mulige skader og evt. forsikringssaker. To styremedlemmer har et særlig ansvar for å følge opp 

påståtte forsikringssaker. Øistein og Torkel er forsikringskontrakter.   

 
 

Årsmøtet 

Styret forberedte Årsmøtet, som avholdes 27. mars i Eiksmarka Velhus 



 
 

Forretningsfører 

 

ABBL har vært forretningsfører i en årrekke. Det er ved flere anledninger gitt uttrykk for misnøye 

med samarbeidet og forretningsfører fra sittende og tidigere styrer. I den forbindelse er det 

innhentet tilbud fra Norian om ny avtale. Det skal avholdes møte med OBOS tirsdag formiddag  

 

Styret inviteres til å diskutere saken på generelt grunnlag. Ingen beslutninger i denne omgang.  

 

Styret diskuterte et evt. skifte av forretningsfører og mulige nye aktører som kan levere tjenester. 

Styret har mottatt tilbud fra Norian og nytt møte gjennomføres med OBOS.  

 
 

 

Vedlikeholdsplanen  

 

Temaet er på dagsorden ved hvert møte. Mottatt tilbud fra Selvaag vedrørende utarbeidelse av 

vedlikeholdsplan.  

 

Rehabilitering av terrasseveggene i gavlveggene. Males og rehabiliteres innen første halvår i 2019.  
 

 

Diverse 

 

a. Kjøreport Fossumhavene. Nytt portblad kr. 40.000. Porten påkjørt og bør skiftes.  

b. Kamera foreslått oppsatt ved utkjøringene. Styret ser på mulighetene og kostnader.  

c. Hundeetterlatenskaper. Skilting av for oppdragelse av hundeeiere. Skilt og avfallskasse settes opp 

d. Styring av varmekabelanlegg og VV    

 
 
 

 

 


