
DET RIVERTZSKE SAMEIET 
 
DEN 17. NOVEMBER 2010 BLE DET AVHOLDT EKSTRAORDINÆRT 
SAMEIERMØTE I DET RIVERTZSKE SAMEIE. 
 
1.  Konstituering. 

1.1 184 sameiere av 318 var representert, herav 141 ved fullmakt.  
Styret var representert ved styreleder, Odd Wisløff, og styremedlem, Per Christian 
Rogdar. 
Forretningsfører var representert ved Reidun Grodås. 

1.2 Til møteleder ble valgt Odd Wisløff.  
1.3 Ingen hadde bemerkninger til innkallelsen. Det ble reist ønske om at sameiermøtene 

avholdes på Sagene Samfunnshus. 
1.4 Til tellekorps ble valgt Trond Hegseth og Tor Bråten. 
1.5 Til å undertegne protokollen ble valgt Lars Jacob Blanck sammen med møteleder. 

 
2. Nye vinduer.  

Det ble redegjort for anbudsinnhentingen og diverse forhold tilknyttet de nye vinduene ble 
diskutert. Vinduene har en u-verdi på 1,4. Når det gjelder vindusprisene er det tatt hensyn til 
fliser i bad og til skrå gerikter/lister i 3. etasjer. Entreprenør er Jens Petter Lunde AS som 
benytter følgende underleverandører: 

• Grindland Trevarefabrikker A/S leverer vinduene. 
• DVS entreprenør AS, som er spesialister på vindusinnsetting, setter inn vinduene. 

Det vil bli utarbeidet et bestillingsskjema for de som ønsker å bestille nye vinduer. 
Bestillingen må skje innen 31.12.2010 og skal sendes til Det Rivertzske Sameiet v/ 
Janor Eiendom A/S, Nedre Slottsgate 4, 0157 Oslo. (Bestillingsskjemaet følger vedlagt) 

 
3. Nye vinduer i oppganger og kjellere. 

176 av sameierne stemte for utskifting av vinduer i oppganger og kjellere. Dette ble vedtatt. 
  
4. Finansiering av nye vinduer i oppganger og kjellere. 

176 av sameierne vedtok at sameiermøtet gir styret fullmakt til å ta opp et lån på opp til 
kr.5,5 mill og at styret får fullmakt til å øke fellesutgiften med opptil 10 %.  

 
Opplest og vedtatt 
 
Odd Wisløff   Lars Jacob Blanck 
Møteleder sign   sign 
 
 
Etter sameiermøtet tok styret opp et par orienterings saker, herunder arbeidet med hjemmeside for 
sameiet. Arbeidet som skjer med hjemmesiden kan dere følge med på, dette finner dere på 
http://rivern.altiweb.no/ 
 
Dersom noen av sameierne har synspunkter, gode ideer og/eller anledning til å bidra med 
videreutvikling av sameiets nettsider, ber styret om at kontaktinformasjon sendes til 
post@grodaas.no.  
 
Vi mottar gjerne bilder, gode historier eller annen relevant informasjon. Sameiets offisielle nettsider 
vil fra. 1. januar 2011 være tilgjengelig på webadressen www.rivern.no 


