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ORDINÆRT SAMEIEMØTE (ÅRSMØTE) OG NYTT STYRE 
 
Ordinært Sameiemøte ble avholdt 14.april. Referat fra møtet er sendt ut til samtlige 
sameiere. Dersom noen ikke har fått det, kan de ta kontakt med styret. Oversikt over 
styret er med denne utsendelsen. Vi takker de avtroppende i styret for innsatsen, og 
ønsker de nye velkommen!!  
 

SAMEIETS TELEFONNUMMER: 93 49 39 06 
 
Som dere ser er oversikten over styremedlemmene litt annerledes, da ingen 
oppgaveområder er satt opp. Dette er gjort av to årsaker; det ene er at vi har foretatt 
en fordeling men den kan det bli endringer på. Den andre og viktigste årsaken er at vi 
vil prøve å fordele arbeidet med generelle henvendelser på flere i styret. Ofte er det 
en eller to i styret som får mange henvendelser til alle døgnets tider, ofte er dette 
saker som andre i styret like gjerne kunne svart på. 
 
Denne telefonen skal også brukes til bestilling av fellesrommet! 
 
Telefonen vil gå på rundgang i styret, og dersom den som har telefonen ikke kan 
hjelpe, blir kontakten formidlet til den rette personen. Vi vil prøve dette en stund og se 
om det fungerer bra. Kom gjerne med tilbakemeldinger om hvordan dere synes dette 
fungerer når vi har prøvd det en stund! 
 

                   SECURITAS BOMILJØVAKT 
 
Vi minner om telefon nummeret til bomiljøvakten : 55 28 28 00. 
Vi oppfordrer sameierene til å kontakte dette nr. ved følgende 
forhold: 
* opplevelse av utrygghet 
* opphold av uvedkommende 
* husbråk / støy 
* ute låsing fra leilighet 
* parkerte biler i gangveier og tun 
  
Beboere som reiser bort for kortere eller lengre perioder, kan også 
rekvirere spesielt tilsyn av sin bolig kostnadsfritt.   

 
 

INTERNETTSIDER 



 
Vi har to personer som jobber med å få ferdig internett-sidene våre. Men vi kan 
gjerne få flere med på dette. Er du interessert i å gjøre en innsats for at disse sidene 
skal bli bra, så ta kontakt med styret! 
 

MALING OG VEDLIKEHOLD 
 
Vi oppfordrer alle sameierne til å male og vedlikeholde sin seksjon etter behov, og 
minner om fargekodene for sameiet: 
 
GRÅ: Dette er en spesialfarge, denne må kjøpes på butikken Fargerike på Lagunen. 
BLÅ:  Wasablå, kode: 6427R96B 
RØD: Vestlandsrød, kode:4060Y90R 
 

 
 

HVA SKAL VI GJØRE NÅR SKADER OPPSTÅR? 
 
Det er laget en ”huskeliste” for hva man som seksjonseier i sameiet bør gjøre ved 
skader på leilighet eller i garasje. Denne er lagt ved denne utsendelsen. Denne vil 
kanskje ikke passe i absolutt alle tilfeller, men vi har prøvd å få med det viktigste i 
forhold til de fleste hendelser. De som vil ha flere eksemplarer av denne, kan ta 
kontakt med styret (send gjerne en e-post). Denne typen informasjon håper vi etter 
hvert at kan ligge ute på nettsidene våre. 
 

TAKENE VÅRE….NOK EN GANG 
 
Selv om det ikke lenger er problem med snø og is på takene, minner vi om at ferdsel  
eller oppbevaring av ting på tak IKKE må skje. 
 

 

GOD SOMMER!! 



STYRET FOR SAMEIET SOMSIDEN TERASSE  - MAI 2005: 
 

 

TELEFON TIL SAMEIET: 93 49 39 06 

NAVN ADRESSE 
Styreleder 
Casper Magnus 
 
(1 år igjen i styret) 

Vallalia 129 (Tun 1) 
 
E-post: casperm@broadpark.no 

Styremedlem 
Jan Erik Johannessen 
 
(1 år igjen i styret) 

Vallalia 107 (Tun 1) 
 
E-post: jerikjo@frisurf.no 

Styremedlem 
Arild R Finsås 
 
(Valgt for 2 år) 

Vallalia 19 (Nedre tun) 
 
E-post:arild@sullballatull.com 

Styremedlem 
Margrethe Wold 
 
(1 år igjen i styret) 

Vallalia 171 (Tun 2) 
 
E-post: margwold@frisurf.no 

Styremedlem 
Rolf Gerdts 
 
(Valgt for 2 år) 

Vallalia  
 
Epost: rogerdts@online.no 
 
 

1. varamedlem 
Joakim Plocinski 
  
(valgt for 1 år) 

Vallalia 125 (Tun 2) 
 
E-post:joachimp@broadpark.no 
  

2. varamedlem 
Ingeborg Holme 
 
(valgt for 1 år) 

Vallalia 245 (Tun 2) 
  
E-post: iholme@hotmail.com 

 
 
Kontaktperson for de ulike tunene: 
Tun 3: Beate Dahle VL 
Tun 2: 
Tun 1: 
Nedre tun: Arild Finsås 
 
 

SAMEIET SOLSIDEN TERASSE,  
POSTBOKS 227, NESTTUN, 5853 BERGEN 

 
 
 


