
 

 Innkalling til ekstraordinært sameiermøte  

Torsdag  31  Mai kl 1800 

 

Sted: Utenfor ved leke apparatene 

 

 

 

 

 

Agenda 

I forbindelse årsmøtet 6 Mars,  punkt 7 A. Hvor det ble bestemt at man skulle bytte farge på 
husene i sameiet til en «gråaktig farge», har styret jobbet med å få på plass avtale med firma som 
skal utføre denne jobben, samt innhente en del fargeprøver. 

 

Vi har malt opp 4 ulike grå farger på siden av det røde huset ved nr 5 mot det grønne huset, samt 
på kortsiden av det grønne huset ved nr 4 mot gangveien.(malt på det lille huset hvor nød døren 
mot garasjen kommer ut). De er merket 1-5, men 2 av de er like, så det er fargevalgene 1-3-4-5 
det skal stemmes over. 

 

Måten avstemmingen skal gjennomføres på er følgende: 

Vedlagt følger det et kart over husene i sameiet, her skal hver enkelt som er stemme berettiget 
sette et tall inne i hver firkant på fargen man ønsker. Det åpnes for at ikke alle husene trenger å ha 
samme grå nyanse, derfor kan man sette ulike tall på husene. Vedlagt ligger det et eksempel. 

 

Det fargevalget som for hvert hus får flest stemmer vil da bli valgt. Ved stemme likhet mellom 
flere farger, vil det foretas et omvalg av de aktuelle husene, for å få et oppnådd flertall. 

 

Dersom man ikke ønsker noen av fargene 1-3-4-5, setter man «INGEN» i firkanten under de ulike 
husene. 

 



Ønsker man ingen av fargene 1-3-4-5, må man sette «INGEN» under alle husene. Det åpnes ikke 
for at man kan velge en grå farge på det ene huset, men ingen av fargene på de andre eksempelvis. 
Feil utfylt skjema vil bli forkastet. 

 

For de som ikke kan møte opp, må forhåndsstemme være sendt inn, innen kl 1500 Torsdag 31 
Mai. 

 

Fargekoder på de ulike fargene: 

1. Varmgrå 

3. Askegrå 

4. Grafittigrå 

5.Skiffergrå 

 

 

 

Dagsorden  

1. Godkjenning av innkalling  

2. Valg av møteleder  

3. Avstemming på fargevalg av husene i sameiet  

  

Jessheim, 25. Mai 2018  

Styret i Nordbytunet Boligsameie  

Thomas Sørensen 

styreleder 


