
Sameiet Vennersborg Sandvika Vest - Boligrådet 

Referat fra informasjonsmøte 16. oktober 2019 
Informasjonsmøtet var godt besøkt, og det ble servert vin til de som ønsket dette. Forsamlingen 
ønsket et skriftlig sammendrag av det som ble sagt, og det viktigste følger her. 

Utskifting av heiser 
Hovedheisen i oppgang A skal oppgraderes, og de fire andre heisene skal skiftes helt ut. Kvaliteten og 
holdbarheten ved oppgradering vil være like høy som ved utskifting, og garantiperioden er i begge tilfeller 
fem år. Prosjektet ble startet to uker forsinket, men vi regner med at dette blir tatt igjen, da det i motsatt 
tilfelle vanker dagbøter for leverandøren. 

I følge planen skal heisene være ute av drift i følgende perioder: 

- Hovedheisen i oppgang A: fra 1. oktober til ca. 1. desember 2019 
- Heis i oppgang B: fra 5. januar til 21. februar 2020 
- Heis mellom U2 og 2. etasje.: fra 9. mars til 24. april 2020 
- Heis i oppgang C: fra 4. mai til 19. juni 2020 
- Heis i oppgang D: fra 29. juni til 14. august 2020 

Når heisen i oppgang A eller B er ute av drift fungerer den andre som alternativ. 

Det samme gjelder oppgang C og D. Det vil bli satt opp et stillas mellom svalgangene i oppgangene fra 4. til 7. 
etasje i perioden 4. mai til 14. august slik at man kan komme over til motsatt oppgang. Stillaset skal tåle 
normal ferdsel, inkludert bruk av rullestol. 

Trappene i alle oppganger er åpne for normal ferdsel i hele perioden. 

Prosjektet har en total kostnadsramme på ca. kr. 5,6 millioner inklusive oppsetting av stillaser. Prosjektet er 
finansiert med opptak av et lån i OBOS-banken.  Lånet skal tilbakebetales over 20 år, som også er forventet 
levetid for heisene. Halvparten av kostnadene for lånet belastes Boligdelen. Dette vil bety økte 
felleskostnader fra 1. januar 2020 med fra kr. 240 til kr. 400 per måned avhengig av størrelse på leiligheten.  

Utskifting av vinduer og balkongdører 
I vår har vi hatt konsulenter fra USBL som har undersøkt alle vinduer i Boligdelen og Omsorgsdelen samt i 
alle oppgangene. Konklusjonen er at 60 vinduer og 15 balkongdører må skiftes ut i Boligdelen. I tillegg til 
utskifting vil det også bli gjennomført oppussing av vinduer og balkongdører der det behøves. 

Årsmøtet for Sameiet i 2019 vedtok at materialkostnader til vinduer og balkongdører belastes den enkelte 
sameier, og at alle andre kostnader ved prosjektet fordeles etter sameiebrøken. Styret har satt i gang en 
anbudsprosess for hele prosjektet, og vi regner med at leverandør vil bli valgt på neste styremøte. 

Arbeidet planlegges gjennomført våren/sommeren 2020. 

Innglassing av verandaer 
I samarbeid med leverandøren Lumon ble det i vår det sendt inn en søknad om innglassing av alle verandaer 
i Boligdelen. I første omgang ble dette innvilget for alle leiligheter, unntatt de som ligger i toppetasjen 
(8. etg. mot vest og 7. etg. mot nord). Da alle initiativtakerne til innglassing har leiligheter i toppetasjen ble 
det bestemt å søke unntak for disse, bl.a. med henvisning til støymålinger. 

Søknaden om unntak er behandlet av kommunen, men fremdeles med negativt resultat. Kravet er nå en ny 
søknad der det må inn en arkitekt som kan tegne innglassing i toppetasjen på en slik måte at dette kan 
aksepteres av kommunen. Vi har akseptert dette, og initiativtakerne i toppetasjen vil dekke kostnadene. Når 
Bærum kommune har endelig behandlet den nye søknaden vil det bli arrangert et informasjonsmøte om 
innglassing for alle beboere i Boligdelen. Eventuell prosjektstart vil tidligst bli våren 2020. 

Kostnadene til innglassing må dekkes av den enkelte sameier. Prisen vil ligge fra kr. 46.000 for de minste 
verandaene til kr. 112.000 for verandaer som behøver tak. Toppetasjen har egne priser. 
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Utbedring av fasader 
Det er en del sprekker i fasaden, spesielt i sørveggen mot kulturhuset. Situasjonen overvåkes kontinuerlig 
med jevnlige inspeksjoner. Status er det ikke er noen fare med de sprekkene som er oppdaget, og at 
reparasjon av sprekkene i fasaden kan utsettes til 2020. 

Planer for området rundt gitterporten i Atriet 
Det har vært gjennomført arbeider med nordveggen ved gitterporten mot Storsenteret. Bakgrunnen er at 
understøttelsen av denne veggen er meget dårlig, og av den grunn har veggen sunket, og muren sprukket. 
Deler av veggens ytterste ‘skall’ av murstein har derfor vært fjernet for å sjekke om veggen innenfor har vært 
bygget opp i henhold til forskriftene. Heldigvis er den det, men en ny understøttelse av veggen må på plass. 

Vi venter på endelig beskjed om hva som skal gjøres og hvordan fra en innleid bygningsekspert. Når dette er 
avgjort vil arbeidet ved gitterporten gjenopptas med bygging av ny understøttelse, og det skal også legges 
varmekabler i området før hellene legges på plass, slik at området kan benyttes for ferdsel om vinteren. 

Det vil foreløpig ikke gjøres noe med selve gitterporten, men på sikt vil Styret finne en løsning med 
automatisk åpning av porten. 

Økonomi - fjernvarme 
Sameiets største utgiftspost er fjernvarme, som vi er pålagt av Bærum kommune å benytte. Strøm er derfor 
ikke noe alternativ for oppvarming hos oss.  

Sameiet har i årets første 8 måneder brukt kr. 2,1 millioner av et årsbudsjett på kr. 2,3 millioner for 
fjernvarme, noe som betyr at vi ligger an til å gå minst 40 % over budsjett for 2019. Dette tilsvarer ca. 10 % 
av felleskostnadene, og styret vil måtte vurdere å øke felleskostnadene tilsvarende fra 2020. 

Styret vil leie inn en varmeekspert som skal gå gjennom hele vårt anlegg for fjernvarme, og komme med 
forslag til tiltak som kan redusere varmetap og senke de totale kostnadene. 

Styret vil også forsøke å forhandle med leverandøren, og eventuelt gå sammen med andre sameier i 
Sandvika for å oppnå bedre pris. 

Under møtet kom det også et forslag om energimåler i hver leilighet slik at kostnadene til fjernvarme kan 
fordeles etter bruk. Styret vil vurdere dette forslaget sammen med forslagene til tiltak fra varmeeksperten. 

Atriet 
Vi håper at de fleste har hatt anledning til å benytte atriet i sommer. Det har vært fantastisk vakkert med 
nydelig beplantning og en fin planløsning for brukerne. 

All honnør til Reidar Holen som er ‘arkitekten’ bak arbeidet i Atriet, og takk til de som har hjulpet til. 

 

 


