
Referat fra beboermøte 24/01-05 
 
Sted:  Blussuvoll skole, festsalen 
Tid:  Mandag 24/01-05 kl. 19.00 – 21.00 
 
Tilstede: Sameiets styre og 33 medlemmer. 
Referat: Trond Heimdal nestformann. 
 
 
 
SAKER TIL BEHANDLING. 

 
Sak 001  Installering av overvåkningskameraer i garasjen. 

Arve informerte om innbruddene som har vært og rundt det 
praktiske med overvåkningsutstyret. Det var liten tvil blant 
medlemmene om at dette utstyret måtte innkjøpes. Det ble også 
diskutert om vi skulle gjøre andre forbyggende tiltak mot 
innbrudd. Det ble ikke fremstilt noen helt konkrete tiltak. Dette er 
noe som må sees på i ettertid, når vi har gjort oss noen erfaringer 
etter at overvåkningsutstyr er installert. Det ble stemt på om vi 
skulle installere overvåkningsutstyr. Enstemmig vedtatt. 
  

Sak 002/ Orientering om varmekabler i taknedløp, endringene av 
verandaene/terrassene etter erfaringene med skadene i nr. 115. 
Arve informerte om hendelsesforløpet til vannskaden i nr. 115. 
Videre informerte han om hva som er gjort med varmekablene i 
taknedløpene. Som nevnt, så ble disse byttet ut i sin helhet. Styret 
har bestemt at vi går for forslaget fra Bastiansen/NTE om 
lysvarsling for varmekablene. Det etableres en egen 
strømboks/sikringsskap for kursene til varmekablene. Denne 
boksen plasseres i garasjen hvor det også plasseres 3 lamper med 
fargene rødt, grønt og hvitt som gir oss status på varmekablene til 
en hver tid. 
 
Hvitt lys:  Strøm er ikke på. 
Grønt lys:  Strøm er på. 
Rødt lys: Strømbrudd/feil på varmekablene. 
 
Vi kan da velge å slå av strømmen på sommeren. Dette vil sameiet 
spare ca. kr. 15.000,- på i strømutgifter. 
Det vil bli gitt info til Sameiet om dette, slik at alle kan kaste ett 
blikk på disse lampene og ta aksjon hvis status ikke er som ønsket. 
En slik overvåkning av varmekablene vil etter styrets og NTE’s 



oppfatning, være den beste måten å tilfredsstille Veidekke’s krav 
om overvåkning av nevnte kabler. Ref avtale ang. vannskade på 
leilighet 115. 
Forslaget ble applaudert av medlemmene. 

 
Sak 003  Vedlikeholdskontrakt med TOBB. 

Arve informerte i korte trekk, fordelene med en slik kontrakt. Det 
er søkt om tilskudd til en slik vedlikeholdsplan hos Husbanken. 
Svar er ikke kommet ennå. Svein J. Kolstad fra TOBB holdt ett 
meget informativt innlegg om innholdet i en slik VPLAN. TOBB 
har også inngått ett nært samarbeid med Byggforsk i denne 
sammenhengen. Det ble også påpekt viktigheten med å komme i 
gang med å kartlegge vedlikeholdet av ett slikt bygg som BA, så 
tidlig som mulig. Diskusjonen som kom i etterkant, viser at det er 
stemning for en slik avtale. Ett av innleggene (Leif Singstad 4.etg) 
hvor det blir påpekt viktigheten med å trekke inn kompetanse fra 
beboerne og lignende i forskjellige sammenheng, viser at det er 
behov for en slik avtale. Det underbygger bare vårt syn på at styret 
ikke besitter den nødvendige kompetansen for å kunne planlegge 
nødvendig vedlikehold til en hver tid. Så her er det bruk for 
kompetanse både fra beboerne og eksternt. I dette tilfellet TOBB’s 
VPLAN. Det ble ikke noen avstemning på om vi skulle gå for en 
slik avtale, men styret jobber videre med saken. Ref. styrevedtak 
sak 003/2005. 

 
 

 
Sak 004/  Åpen time. 

Olav Svee 6 etg kom med forslag om å utvide papp og papir 
containere.  Dette var det stor stemning for. Styret sjekker 
muligheten for å få byttet ut en plast container med en papp og 
papir container. Det ble også ytret ønske om en container for 
flasker. Konklusjonen ble at det var større behov for å øke 
størrelsen papp og papir avfall.  
Kjell Øien 5 etg foreslo å installere ledelys i bodgangene i tilfelle 
strømbrudd. Dette vil styret følge opp i ettertid. 
Rita Riksaasen 9 etg mente at styret burde sjekke opp hvordan 
bussholdeplassen i nye Jonsvannsveien blir plassert i forhold til 
BA. I følge Arve så jobber Startbo med denne saken mot 
kommunen, slik at bussholdeplassen blir hensiktsmessig plassert i 
forhold til dem. Dette vil også gagne oss. Styret følger ikke opp 
denne saken. 

 


