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INFO 1/08 
 
1. Andel felleskostnader i 2009 
 

Styret har fastsatt budsjettet for 2009 og dette innebærer uforandret innbetaling fra 
seksjonseierne. 
 
Utbedringen av fasaden dekkes foreløpig av vedlikeholdsfondet. Imidlertid må en 
være forberedt på at kostnadene med fasadeutbedringen kan medføre behov før økte 
innbetalinger fra seksjonseieren, og økningen vil da eventuelt komme for  
2. halvår 2009. 
 
Det er styrets intensjon å legge et eventuelt forslag om økt innbetaling frem for et 
sameiermøte. 

 
2. Utbedring av fasade 
 

Fase to av fasadeutbedringen er nå i gang og i denne omgang skal den resterende del 
av vestfasaden på Grasholmstubben 1 utbedres. 
 
Deretter vil det bli vurdert om det er nødvendig med utbedring av andre deler av 
fasadene.  

 
3. Informasjon på internett 
 

 Minner om vår hjemmeside www.smalde.no der en vil finne relevante dokumenter og 
relevant informasjon for sameiet. Klikk på ”forretningsførsel”, deretter på  
Sameiet Vestvågen, og til slutt på den informasjon en ønsker. Dokumentene og 
informasjonen kan leses og skrives ut ved hjelp av Acrobat Reader, et program som 
kan installeres gratis fra leverandørens hjemmeside. 

 
4. Endring av forsikringsselskap 
 
 Etter en anbudsrunde besluttet styret å tegne ny forsikring i Gjensidige. 
 
 Nærmere informasjon om forsikringen finner dere på www.smalde.no. 
 

http://www.smalde.no/
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5. E-post adresser 
 
 For å øke informasjonen til eiere og beboere, uten at dette skal medføre økte  

kostnader, ønsker vi å innhente E-post adresser fra dem som ønsker slik informasjon. 
 
Vi oppfordrer dermed alle til å sende sine E-post adresser, og det kan godt være flere  
adresser pr. seksjon/leilighet, til forretningsførers kontor på fellespost@smalde.no.  

 
6. Eierliste 

 
Vedlagt oversendes listen over seksjonseierne oppdatert med de opplysninger vi  
pr dato har mottatt. 
 
Vi ber alle sjekke opplysningene og gi melding til forretningsførers kontor på 
fellespost@smalde.no eller tlf. 51 88 48 10 dersom noe er feil. 
 
Vi minner om at det er den som står oppført som eier hos oss på 
faktureringstidspunktet som mottar fakturaen på innbetaling til dekning av andel 
felleskostnader. 

 
7. Oversettelse/ Translation 
 
 Skulle det være noen som ikke forstår hva informasjonen betyr ber vi dem kontakte 

forretningsførers kontor for nærmere forklaring. 
 
 English translation 
 
 We ask those who do not understand the information to contact the managers office 

for explanation. 
 
 
 Til slutt vil vi få ønske alle en riktig 
 
 

God jul og et godt nytt år 
 
 
Med hilsen 
Sameiet Vestvågen 
 
 
Svein Malde 
Malde Eiendomsforvaltning 
Forretningsfører 
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