Referat fellesmøte mellom SÅ2 og SÅ3
Deltok fra SÅ2: Birgith Sørensen, Alexander Storsve, Mehmet Sønmez, Bente Strand og
Anders Edvardsen.
Deltok fra SÅ3: Jan Petter Gudahl, Arvind Kobberstad, Hanne Østerbø, Rune Eriksen og
Vibeke Baltzersen.
Fra forretningsfører: Hege Birgitte Hatlem
Referent: Hege Birgitte Hatlem
Agenda: Invitasjon til møte med SÅ2, SÅ3 og BORI for å avslutte saken om traktoren.
Historikk: Borettslagene har gjennom en årrekke samarbeidet om visse oppgaver som
f.eks. vaktmestertjenester. Borettslagene har også noen eiendeler i felleseie etter en
eierbrøk (40/60) ref. Avtale fra 2009. Disse verdiene omfatter:
1)
2)
3)
4)

Vaktmestergarasje
Maskiner og verktøy som befinner seg i garasjen bla. Traktor og henger
Alle installasjoner på parkeringsplass
Utstyr på ballplass.

Borettslagene en traktor som ikke har vært brukt av SÅ2 de siste årene da de ikke lenger
har behov for den. SÅ3 har nytte og benytter traktoren en del.
Traktoren: bruk at traktoren og kostnader til vedlikehold har vært diskutert i fellesstyret
ved flere anledninger de seneste årene. I 2011 ble det utarbeidet en sjekkliste for den
som skulle bruke/kjøre traktoren for å holde oversikt over bruk og service/vedlikehold. I
2014 fremmet SÅ2 et ønske om endring i fordeling av kostnadene til traktor. Det ble
vedtatt i fellesstyret at kostnadene for traktor skulle fortsatt fordeles som tidligere, men
at ingen av Brl kunne knytte enkeltutgifter til traktoren på over kr 500,- eller totalt kr
1500 pr. år uten godkjenning fra det andre Brl. Videre het det seg at SÅ2 stadig mente
at kostnad burde fordeles etter bruk og forbeholdt seg retten til å si nei til ytterligere
bruk av midler for vedlikehold av traktoren som overgikk beløpene som nevnt i vedtaket.
Forslaget ble tatt til etterretning i fellesstyret 17/3-14*.
I 2015 ble
fellesmøte
traktorens
traktorens

det besluttet i fellesmøte at SÅ3 skulle foreta «enkel service» på traktoren. På
i 2016 ble det informert at traktoren hadde fått kjøreforbud. Pga. av
alder og behov for service ble det i dette møtet diskutert mulige løsninger for
framtid.

SÅ3 hadde 3 forslag til en varig løsning:




SÅ2 kjøper traktoren
SÅ3 kjøper traktoren
Traktoren repareres og kostnadene fordeles etter brøk (40/60).

Det ble ikke fattet noen vedtak i dette møtet. Etter møtet ble det fremmet forslag både
fra SÅ2 og SÅ3 til fellesstyret om fordeling av vaktmestergarasje samt maskiner og
verktøy (traktor). Borettslagene klarte ikke å komme til en felles enighet.
Referat fra møte:
Kort innledning fra forretningsfører om formålet til møtet. Styreledere hhv. SÅ2 og SÅ3
ønsker alle velkommen til fellesmøte.
Arvind Kobberstad innleder møtet og snakker om utfordringene for finne en felles enighet
i borettslagene. Anders Edvardsen fører ordet og redegjør for forslaget fra SÅ2. Dette
åpner for en diskusjon rundt forslagene (SÅ2/SÅ3) samt





Formålet garasje/traktor,
Behov for traktor, garasje, verksted og oppbevaring av henger
Delingsforhold garasje/traktor
Historikk, tidligere praksis og bruk

Forretningsfører avbryter diskusjonen for å oppsummere samt gjennomgå opprinnelige
avtale om felleseiet (garasje/ traktor). Diskusjonen fortsetter og man prøver å finne
alternative løsninger for deling og bruk av garasjen uten at dette fører fram. Rune
Eriksen og Birgith Sørensen fører ordet og snakker gjennom tidligere praksis,
samarbeidet og tidligere vedtak som er fattet i fellesstyret. Arvid Kobberstad kommer
med innvendinger for tidligere vedtak, som han mener er i strid med vegtrafikkloven.
Rune Eriksen redegjør for tidligere praksis og gjør en oppsummering av gamle avtaler
mellom lagene. Dette fører diskusjonen over til kostnadsfordeling av traktor. Arvind
Kobberstad mener SÅ2 må betale sin del av alle kostnadene. SÅ2 mener vedtaket fra
2014 er gjeldene, de ønsker en annen kostnadsfordeling og etter bruk. Diskusjonen går
rundt bordet, fordeler og ulemper for begge parter. Birgith Sørensen redegjør for hvorfor
SÅ2 stadig ønsker å eie traktoren. Rune Eriksen foreslår at vedtaket fra 2014 gjelder
hvorpå SÅ2 tilbyr seg å fortsette å betale alle faste kostnader for traktoren.
Service/vedlikehold for traktoren fordeles etter bruk. Avtalen fra 2009 er ellers
uforandret med unntak av at service/vedlikehold for traktoren fordeles etter bruk. SÅ3
setter som forutsetning at den som bruker/brukte traktoren sist ikke kan klandres
dersom traktoren havarerer. Begge parter er enig.
Det fattes vedtak i møte om videre samarbeid og kostnadsdeling for traktor som signeres
i møte.
31.01.2017

Forslag til fellesstyret – 13.03.2014
Forslag til vedtak ang traktor:




Skåreråsen II (SÅ2) har i lengre tid tatt opp og ønsket en endring i «nøkkelen»
for fordeling av kostnader ved traktor. For nå og legge diskusjonen død håper
SÅ2 det vedlagte forslag til vedtak kan vedtas.
«Kostnader for traktor skal fordeles som tidligere, dvs. 60/40 (SÅ3 = 60%, SÅ2
40%). Ingen av brl kan knytte enkeltutgifter til traktoren på over kr 500,-, eller
tot kr 1500,- pr år uten godkjenning fra det andre brl.
SÅ2 ønsker ikke å bruke mer energi på dette punktet, men vi mener stadig at
det er feil og at kostnad bør fordeles etter bruk og vi forbeholder seg retten
til og si nei til ytterligere bruk av midler for vedlikehold av traktor som overgår
beløpene nevnt tidligere i dette vedtak.»

Vedtak
Ovennevnte forslag tatt til etterretning

Bakgrunn for møtet 30.01.2017 var:
Forslag fra SÅ3 frermmet på møtet 10.10.2017
SÅ3 har tre forslag
● SÅ2 kjøper traktoren.
● SÅ3 kjøper traktoren.
● Vi reparerer den 60–40% som vanlig.

Dette forslag ble ikke behandlet på møtet, men ble gjentatt i flere e-poster fra SÅ3

./.

07.11.2017 fremmet Skåreråsen 2 flg forslag:

Forslag Traktor
Skåreråsen 2 fremme følgende forslag til fellesstyret .
Lagene har diskutert og fordelt skyld i flere år. Hvem som har rett og galt må vi legge bak oss og vi
nå er innstilt på og finne en permanent løsning, derfor dette forslag.
Skåreråsen 3 kan få velge hva de ønsker.
Skåreråsen 3 eller Skåreråsen 2 brl kjøper traktor med henger til takstpris.
Iht samarbeidsavtalen skal ” felles midler fordeles etter takst ved oppløsing av sameiet i tingene”
Skåreråsen 3 har fått traktoren taksert til kr 65.000
Skåreråsen 2 har undersøkt pris på henger og har fått tilbakemeldinger på at hengeren er verd
mellom 15 og 20.000 – vi foreslår derfor 17.500
Om Skåreråsen 2 er kjøper betales kr 39.000 + kr 10.500 som er 60% til Skåreråsen 3.
Om Skåreråsen 3 er kjøper betales kr 26.000 + kr 7.000 som er 40% til Skåreråsen 2
Kjøper betaler reparasjonen som nå er på traktor. Det forutsettes at det ikke er skjulte feil på
traktoren som Akershus Traktor ennå ikke har oppdaget.
Andre forutsetninger:
Kjøper skal i løpet av vinteren – senest 1.mai – ha laget en parkeringsplass til henger på egen tomt
eller annen plass uten for fellesgarasjen.
Arealet i fellesgarasjen deles opp 40%/60%
Skåreråsen 3 bekoster en lettvegg i garasjen (antatt pris kr 15.000) og
Skåreråsen 2 bekoster en ny port med dør (antatt pris kr 44.000)
Vi foreslår videre at vi leier inn en nøytral takstperson og får takst på det verktøyet som
borettslagene har i felleseie, f.eks en fra Boris driftsavdeling eller annen person som Bori kan forelå
oss.
Hvis det ikke oppnås enighet om dette forslag ønsker Skåreråsen 2 at vi får Bori til å innkalle til
meglingsmøte, det er nok ikke første gang noen lag ikke har blitt enige eller vi kan jfr
samarbeidsavtalens pkt 9 trekker inn en ekstern megler, også her kan Bori gi forslag.
Evt kostnader til takstmann og eller ekstern megler fordeles 50/50%

2016-11-07
For Skåreråsen 2 brl
Birgith Sørensen
Styreleder

Bente Strand
Nestleder

vi fikk flere forskjellige svar og innkalte 10.01.2017 til nytt fellesmøte

