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Protokoll fra ordinært årsmøte i Vevelstadåsen Boligsameie 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Møtedato: 04.04.2022 

Møtetidspunkt: 1800 

Møtested: Nabosenteret 

Til stede: 36 seksjonseiere, 8 representert ved fullmakt, totalt 44 stemmeberettigede. 

Forretningsfører OBOS Eiendomsforvaltning AS, ble representert ved Vibeke Sætre Pettersen. 
 

Møtet ble åpnet av Bengt Magne Mauland. 

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

1. Konstituering 

A  Valg av møteleder 

Som møteleder ble Vibeke Sætre Pettersen foreslått. 

Vedtak: Valgt 

 

B Godkjenning av dagsorden 

Det ble foreslått å anse den utsendte dagsorden for godkjent. 

Vedtak: Godkjent 

 

C 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 

 

D Valg av en til å føre protokoll og minst en seksjonseier som protokollvitne 

Som fører av protokoll ble Vibeke Sætre Pettersen foreslått. Som protokollvitne ble  

Øyvind Mellesdal foreslått. 

Vedtak: Valgt 

 

E Godkjenning av møteinnkallingen 

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

lovlig satt. 

Vedtak: Godkjent 

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

2. Behandling av årsrapport og årsregnskap for 2021 

A Behandling av årsrapport og regnskap 

Styrets årsrapport, resultatregnskap og balanse for 2021 ble gjennomgått og foreslått godkjent. 

Vedtak: Godkjent 

 

 

B Overføring av årets resultat til balansen 

Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. 

Vedtak: Godkjent 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3. Fastsettelse av honorarer 

 

Styrehonorar til det sittende styret ble foreslått satt til kr 200 000,-. 

Vedtak: Godkjent 

 

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

4. Behandling av innkomne forslag og saker 

Forslag 1  

Oppmerking med hvite striper av parkeringsplasser i garasjene. Kan dette gjøres i 
samarbeid med vaktmestere?  

Mvh Torill Lyngstad/Dag-Erling Bjerke  

 

Styrets kommentar  

Dette har tidligere blitt utført i noen garasjer på Vevelstadåsen. Erfaring med enkle striper 
hvor garasjen er delt i 3 like store felt har vært at noen av de som parkerer mot vegg da går 
ut fra at de kan parker helt ut mot denne stripen. I enkelte av garasjerommene er det et 
stort problem at de som har parkeringsplasser på sidene parkerer med førersiden inn mot 
veggen. For at de skal komme seg ut av egen bil må de ha så stor avstand at de skaper 
problemer for de i midten. Vi foreslår at de som opplever problemet kommer til enighet med 
sin bilnabo om oppmaling i egen garasjelomme. Vaktmesterene vil skaffe maling og 
merkeverktøy.  

 

Vedtak: Styrets innstilling ble enstemmig tatt til etterretning. 

 
Forslag 2-3 Glassvegger/frostet glass 

Jeg kommer med ett forslag om å bytte ut betong blomsterkassene med glassvegger slik 
som på blokkene på Langhus Senter. Jeg går for frostet glass.  

Håkon Nordby  

Forslag er fra Solveig Nordby nr 20  

Jeg foreslår for årsmøte å skifte ut blomsterkassene på verandaene med frostet glass, 
begge sider, altså stue og kjøkken men kan også gå for kun kjøkkenside.  

Styrets kommentar  

Forslaget har tidligere vært fremme på årsmøtet og behandlet på grendelagsmøte. Pris for 
gjennomføring av dette har vært grunnlag for at dette ikke har blitt realisert. Dessuten har vi 
for få år siden i forbindelse med betongrehabilitering rustet opp verandakassene slik at 
disse i dag fremstår pene. Kostnaden i 2017 ble anslått til ca 30 mill for våre 210 leiligheter. 
Dette vil medføre en økning på godt over 1000 kr per måned i fellesutgifter (basert på 2,5% 
rente og 15 års nedbetaling).  

Styret foreslår at prosjektet ikke settes i gang, da vi har andre kommende rehabiliteringer 
som er nødvendige.  

Representanter fra styrene i sameiene på Vevelstadåsen er dessuten i gang med å utrede 
forskjellige former for utvendige forbedringer/oppgraderinger. 22  
Forslaget ble stemt over ved håndsopprekning: 10 stemte for og 34 stemte imot. 

Vedtak: Forslaget om å skifte ut blomsterkassene med glassvegger/frostet glass ble ikke 

vedtatt.  
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Forslag 4  

1. Protokoll for årsmøter må gjøres tilgjengelig for beboere.  

2. Kommer tilbake med ønsker om forskjønnelse av gjerder og uteområder.  

Styret/grendelaget skulle komme tilbake med løsning på stygge lite vedlikeholdte gjerder 
gangbruer etc. Når? I stedet ble det i fjor flekkevis malt her og der på råtne planker, på  

møkkete planker, på ødelagt planker. Håper vi sparte mye penger på dette.  

Det står fortsatt farlige påler i bunnen av bakken mellom oppgang 24 og 22.  

Foreslår at vi reparerer det vi har og maler på nytt.  

3. Kanskje innenfor samme temaet som forrige punkt. Foreslår å sette opp gjerde ned til inn 
gangen til garasjen ved oppgang 28. Det er glatt og vanskelig å komme ned. Varmekabler 
virker for dårlig og bakken er stedvis glatt. Alle andre nedganger har gjerde?  

Geir Dramstad, oppgang 28.  

Styrets kommentar  

1) Protokoll fra forrige årsmøte finnes på vibbo.no og på vevelstadaasen.no.  

2) Som nevnt på årsmøtet i fjor er vi i gang med en helhetsvurdering av rehabilitering- og 
oppgraderingsoppgaver er det valgt å avvente detaljerte prioriteringer i forbindelse med 
dette. Arbeidet er pågående og vi informerer sameiet når vi har forslag.  

Problemet med pålene løses med forlengelse av håndløper eller fjerning.  

3) Vi finner løsning med håndløper på gangveien ned til garasjen. Trolig i løpet av våren 

 
Vedtak: Styrets innstilling ble enstemmig tatt til etterretning. 

Forslag 5  

Forslag til endring av husordensregler og retningslinjer for elektrisk arbeid i 
Vevelstadåsen fra Tone og Thomas Bjørk 

Per i dag foreligger det ikke noen retningslinjer i husordensreglene for hvordan styret skal 
håndtere forespørsler om arbeid med elektrisk anlegg som påvirker fellesareal. Det eneste 
som følger av vedtektene i sameiet er at seksjonseier måinnhente forhåndsgodkjenning fra 
styret før igangsetting av arbeider jf. punkt 3-1 (5). Det er ikke fastslått på hvilke vilkår styret 
skal gi godkjennelse, og dette har ført til urimelig forskjellsbehandling av seksjonseiere.  

På bakgrunn av dette vedtas følgende endring av husordensreglene og retningslinjer som 
skal høre til disse:  

Husordensreglenes punkt 5 lyder i dag:  
§ 5 Alle installasjoner, slik som ytre monteringer, skilter, antenner, flaggstenger, 

boder etc. m ikke utføres uten styrets samtykke og anvisning. Det samme gjelder 

maling av terrasser. Parabolantenner og varmepumper er ikke tillatt oppmontert.  

Det fremmes et forslag om å endre husordensreglenes punkt 5 til følgende ordlyd:  

§ 5 Alle installasjoner, slik som ytre monteringer, skilter, antenner, flaggstenger, 

boder etc. må ikke utføres uten styrets samtykke og anvisning. Det samme gjelder 

maling av terrasser. Parabolantenner og varmepumper er ikke tillatt oppmontert. Ved 

arbeid på elektrisk anlegg skal styret gi samtykke dersom vedtatte retningslinjer er 

fulgt, og arbeid utføres av faglært elektriker. 

 
Forslaget ble stemt over: 6 stemte for og 38 stemte imot endring av husordensreglene §5 
Vedtak: Forslaget ble ikke vedtatt. 
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Styrets forslag til spesifisert arbeide med el-installasjon:  

§ 1. Det skal så langt det lar seg gjøre benyttes eksisterende rør fra sikrings- skapet for 
fremføring av eventuelle nye kurser. Leilighetene har i utgangspunktet et godt dimensjonert 
el-anlegg. Om nødvendig skal korreksjonsfaktor ved føring av to kurser i samme rør 
benyttes.  
2. Ved vesentlig endringer og utvidelse på det elektriske anlegget, der det er behov for nye  
kurser og eksisterende rørføring ikke kan benyttes, er underfordeling inne i leiligheten 
løsningen.  
Måler og hovedsikring blir stående i eksisterende sikringsskap og det opprettes ny 
stigeledning inn til ny underfordeling (sikringsskap i leiligheten). Fremføring av ny 
stigeledning må føres direkte gjennom sikringsskap, ikke via fellesarealet.  
3 Ved tilfeller der rør eller kabler må føres i fellesarealet, skal kanal TEK123 legges på både 

langsiden og de to kortsidene i etasjen. Innholdet i eksisterende kanal der fiber går, må 

denne legges inn i den nye kanalen og den gamle fiberkanalen fjernes. Her må det brukes 

skille mellom fiber og strømledninger. Alt arbeid som punkterer brannseller skal brannsikres 

på forskriftsmessig måte av godkjent personell. Sameiet ønsker samsvarerklæing der el-

arbeid er utført. Alle avvik fra punkt 1 og 2 skal meldes i dette eller vedlagt skriv og 

godkjennes før arbeidet igangsettes 

Forslaget ble stemt over: 41 stemte for 3 stemte imot. 

Vedtak: Styrets forslag til spesifisert arbeide med el-installasjon ble vedtatt. 

 

 

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

5. Valg av tillitsvalgte 

 

A Som styremedlem for 2 år, ble Beate Waatwik, Joakim Bakke Evensen og Thomas Bjørk 

foreslått. 

 Det ble foretatt en skriftlig avstemming hvor de to med fleste stemmer ble ansett for 

valgt. 
  

Vedtak: Beate Waatwik og Joakim Bakke Evensen ble valgt som styremedlemmer 

for 2 år. 

 

B Som varamedlem for 1 år, ble Håkon Nordby og Cathrine Molin Wang foreslått. 
 

Vedtak: Håkon Nordby og Cathrine Molin Wang ble valgt som varamedlemmer for 

1 år. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Møtet ble hevet kl.: 1945.  Protokollen signeres av 

 

Møteleder       

Navn: Vibeke Sætre Pettersen/s/ 

 

Fører av protokollen 

Navn: Vibeke Sætre Pettersen/s/ 

 

Protokollvitne 1      

Navn: Øyvind Mellesdal/s/ 

 

Ved valgene på årsmøtet og i konstituerende styremøte har styret fått følgende 

sammensetning: 

Leder: Bengt Magne Mauland ...........     Vevelstadåsen 16   2021-2023  

Styremedlem: Berit Stokstad ................. Vevelstadåsen 2 2021-2023  

Styremedlem:..Naser Rashiti........... . .  Vevelstadåsen 14 2021-2023  

Styremedlem : Beate Waatvik.................  Vevelstadåsen 4  2022-2024  

Styremedlem: Joakim Bakke Evensen ... Vevelstadåsen 24  2022-2024  

Varamedlem : Cathrine Molin Wang....... Vevelstadåsen 28  2022-2023  

Varamedlem : Håkon Nordby   Vevelstadåsen 8 2022-2023 

 


