Protokoll til årsmøte 2022 for Frysjaveien 1-3-5 Sameie
Organisasjonsnummer: 957591957
Møtet ble gjennomført heldigitalt fra 30. mars kl. 12:00 til 2. april kl. 12:00.
Antall stemmeberettigede som deltok: 60.
Følgende saker ble behandlet på årsmøtet:

1. Godkjenning av møteinnkallingen
Det ble foreslått å godkjenne den måten årsmøtet er innkalt på.
Forslag til vedtak:
Møteinnkallingen godkjennes
Forslaget ble vedtatt
Antall stemmer for vedtaket: 44
Antall stemmer mot vedtaket: 1
Antall blanke stemmer: 15
Flertallskrav: Alminnelig (50%)

2. Valg av protokollvitner
Valg av to eiere til å signere protokollen. Protokollen vil bli sendt til signering digitalt.
Forslag til vedtak:
Ragnar Edgren Pettersen. og Anton Magnus Brodin er valgt.
Forslaget ble vedtatt
Antall stemmer for vedtaket: 43
Antall stemmer mot vedtaket: 1
Antall blanke stemmer: 16
Flertallskrav: Alminnelig (50%)

3. Årsrapport og årsregnskap
a) Godkjenning av årsrapport og årsregnskap
b) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital.
Forslag til vedtak:
Årsrapport og årsregnskap godkjennes.
Forslaget ble vedtatt
Antall stemmer for vedtaket: 42
Antall stemmer mot vedtaket: 0
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Antall blanke stemmer: 18
Flertallskrav: Alminnelig (50%)

4.Fastsettelse av honorarer
Godtgjørelse for styret foreslås satt til kr 230 000.
Forslag til vedtak:
Styrets godtgjørelse settes til kr 230 000,Forslaget ble vedtatt
Antall stemmer for vedtaket: 34
Antall stemmer mot vedtaket: 3
Antall blanke stemmer: 23
Flertallskrav: Alminnelig (50%)

5.Felles brannalarmsystem
Fremmet av: Caroline Ellefsæter

Det er vanlig med felles brannalarmsystem i bofellesskap. Dette medfører økt sikkerhet ved
alvorlige branntilfeller ved at rømningstiden for naboleiligheter og varslingstid til
brannvesenet forbedres drastisk. Derfor bør vi installere felles brannalarmsystem i sameiet,
som f.eks. AutroSafe fra Autronica eller lignende.
Styrets innstilling
Det er vanlig med felles brannalarmsystem i nye bofellesskap. Sameiet er et gammelt
bofellesskap som ikke har denne moderne løsningen. Vi har likevel et brannalarmsystem
som funger bra på felles arealer. I leilighetene er det hver enkelt sameiers sitt ansvar.
Det å ettermontere felles brannvarsling system er kostbart, sameiet må oppgradere vannrør
og soilrør som for øyeblikket er viktigere enn å oppgradere brannalarmsystemet som tross
alt virker bra.
Styret synes likevel at forslaget er fornuftig og mener at et vedtak først kan tas når det er
blitt gjort et forprosjekt slik at sameierne vet hva det koster med en slik oppgradering.

Avstemning i saken:
Saken ble godkjent
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Antall stemmer for saken: 47
Antall stemmer mot saken: 0
Antall blanke stemmer: 13
Sakens f lertallskrav: Sak allerede vedtatt (0%)
Følgende forslag var til avstemning:

Forslag til vedtak 1:
Det installeres felles brannvarslingssystem i sameiets tre blokker.
Forslaget falt
Forslag til vedtak 2:
Styret lager et forprosjekt for å f inne kostnadene ved å oppgradere
brannalarmsystemet, kostnadene legges frem på neste årsmøte
Forslaget ble vedtatt
Antall stemmer for vedtak 1: 2
Antall stemmer for vedtak 2: 45
Antall blanke stemmer: 13
Forslagenes f lertallskrav: Alminnelig (50%)

6. Informasjonsskriv til nye sameiere om rutiner ved større renoveringer
av bad/kjøkken i leiligheter
Fremmet av: Anne-Lise Hansen

Det bør lages punktliste med nødvendig informasjon.
For eksempel:
Gi beskjed til styret om hvilke håndverksbiler som trenger parkering og hvor lenge. Styret
varsler parkeringsf irmaet.
Bygningstekniske forhold som tykkelse på gulv (15 cm), og at det er strømførende
ledning i gulv til seksjonen under.
At en må f inne ut hvilke stoppekraner for vann som gjelder den aktuelle seksjonen.
At melding om stengning av vann i tillegg blir hengt opp i heisen og hvilke leilighetstyper som
blir berørt: I f1 og f3 = A1/A2 - B1/B2 - C1/C2 -F.
I F5 er det to og to leiligheter som deler stoppekran.
At beskjed om arbeidet som skal gjøres blir gitt på oppslagstavle med
kontaktinformasjon til seksjonseier/byggeleder.
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Innhente informasjon fra sameiere som har erfaring med rehabiliteringsarbeid i sameiet.
Styrets innstilling
Når det gjelder håndversbiler kan de parkere på gjesteparkeringen
uten at de blir bøtelagt.
Sameiet har allerede gode rutiner ved renovasjon av bad og kjøkken.
Når baderommet skal pusses opp må også sluk skiftes. Det er ikke lenger lov til å bruke
plastsluk ettersom baderommet nå def ineres som
brann-celle. Hvis en går gjennom taket til underliggende bad ved skiftning av sluk må
den som pusser opp reparere taket til naboen under.
Styret har lagt til mer informasjon under temaet oppussing på vibbo, slik at det blir lettere å
forstå hvordan man skal forholde seg til oppusning av baderommet og kjøkkenet.
ALT DU BØR VITE OM OPPUSSING AV BAD
1. Hvor er det lurt å begynne ved oppussing av bad?
2. Lover og regler for oppussing av bad.
3. Slik kartlegger du behov og budsjett.
4. Hvor stort bør badet være.
5. Hvor mye koster det å pusse opp et bad?
6. Slik holder du kostnadene ved oppussing nede.
7. Nødvendig dokumentasjon ved oppussing av våtrom
8. Hvor lang levetid har et bad?
9. Riktig vedlikehold av badet ditt.
0.

Huskeliste for oppussing av bad.

Det er opp til hver enkelt hvilken rørlegger en ønsker å bruke, det som er viktig er at de er
våtromsertif iserte. Styret anbefaler Rørleggersentralen as Telefon: 23 03 54 00 og MesterRør VVS 22 64 52 54 begge kjenner sameiet godt.
Når det gjelder kjøkkenet er kravet at det brukes en autorisertrørlegger når vann og
avløp skal kobles av og på, det bør samtidig monteres ballof ix avstengingsventil på
kaldt/varmt vann dette gjelder også for baderommet. Husk å få nødvendig
dokumentasjon på alt som er blitt utført av håndverkeren. En f inner mer informasjon
under tema oppussing på vibbo.
Når det gjelder avstenging av vannet har det alltid blitt hengt opp informasjon på
oppslagstavlen ett døgn før avstengingen. Det er aldri tidligere blitt spesif isert hvilken
røstamme som stenges ned. Det på grunn av at avstengingen er kortvarig og gjelder stort
sett en times tid.
Eier som ønsker vannet avstengt skal alltid henge opp lapp på oppslagstavlen når vannet
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blir avstengt. Eier skal også varsle det på vibbo. Her må eier huske å skrive hvilken
blokk det gjelder. Eier må også gi beskjed til rørlegger at han informerer vaktmester om
avstengingen.
Heisene skal ikke brukes til informasjon kun oppslagstavlen ved inngangspartiet.
Styret har også et verktøy som heter SMS her vil vi informere om avstenging som må
meldes på kort varsel.
Det er bedre at vi bruker vaktmesteren til å drive vedlikehold av sameiet, enn at han skal
bruke mer tiden på kontorarbeid noe forslaget vil medføre.
Styret stemmer mot forslaget:
Vi har rutiner i dag som fungerer greit. Vi ønsker ikke at vaktmesteren må bruke mer tiden
på unødvendig papirarbeid som er tidskrevende.

Forslag til vedtak:
Informasjonsskriv utarbeides og distribueres til alle sameiere om hva som er
nødvendig å gjøre ved rehabilitering av våtrom i Frysjaveien 1-3-5.

Sak trukket etter ønske fra forslagstiller.

7. Valgkomite

Valgkomite (1 år)
Følgende ble valgt:
Ida Reberg Nessimo (35 stemmer)
Mats Kåvin (37 stemmer)
Følgende stilte til valg:
Ida Reberg Nessimo
Mats Kåvin
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