
Protokoll for det ekstraordinære sameiermøtet  
i Skogen Boligsameie 2. des. 2008 

 
 

Sak 1 – Konstituering av møtet 
 
Til tellekorps ble valgt:   Rina Lilje, Terje Wold, Jøran Kristensen 
Til å signere protokoll ble valgt: Bjørn Ståle Tennfjord, Jan Bronger 
Til å skrive protokoll ble valgt:  Barbro Bottheim 
Antall sameiere på møtet:   14  
Antall representert med fullmakt:    5 
Innkallingen ble godkjent. 
 
 

Sak 2 – Utbedring av fuktskader i og oppgraving bak Arnulf Øverlandsvei 249 og 251 
Styret la frem følgende forslag til vedtak. 
 
2.1  Forslag fra styret   Omdisponering av resterende vedlikeholdsbudsjett 
 
Styret fikk fullmakt til å bruke kr 1 400 000,- av vedlikeholdsbudsjettet til arbeidet med fuktskader i AØV 
249 og 251. Resterende vedlikeholdsbudsjett er låst til konkrete tiltak som skulle utføres i 2008. 
Styret ser at det er behov for å omdisponere noe av disse midlene til å dekke arbeidet med fuktskadene. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Sameiet gir styret fullmakt til å omdisponere resterende midler av vedlikeholdsbudsjettet 2008 i 
størrelsesorden NOK 500 000,- til å dekke videre kostnader i forbindelse med fuktskadene. 
 

Sak 2.1 ble enstemmig vedtatt med 19 stemmer. 
 
 
2.2  Forslag fra styret  Engangsinnbetaling 
 

Styret har tre alternative forslag til engangsinnbetaling: (Alternativ 1 og 2 krever 2/3 flertall) 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Alternativ 1  
Kr 5 000,-/boenhet vil innbringe kr 1 010 000,-.  Neste års vedlikeholdsbudsjett vil ikke bli 

berørt. 
 
Alternativ 2 
Kr 4 000,-/boenhet vil innbringe kr 800 000,-.  Kr 200 000,- til gjenstående arbeid på 8. plan, 

våren-09, må belastes vedlikeholdsbudsjettet 
2009. 



 
 
Alternativ 3 
Kr 2 500,-/boenhet vil innbringe kr 450 000,-.  Da vil gjenstående fakturaer til 

Vedlikeholdsservice for 2008 kr 400 000,- og 
kr 200 000,- (for nødvendig arbeid på 
8. plan våren-09) totalt kr 600 000,- belastes 
vedlikeholdsbudsjettet 2009. 

 
 

 
 
Sak 2.2, alternativ 1 ble vedtatt med 16 stemmer for og 3 stemmer mot. 

  
 
 
 
 

Barbro Bottheim  
(protokollfører)  

sign.  
 

 
Bjørn Ståle Tennfjord        Jan Bronger   
          (sameier)            (sameier) 
               sign.                           sign. 
 
 

Jakob A. Vikse  
(styreleder)  

sign.  


