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Styreref. nr. 04-2011/12

07.des. 2011/kl.18.00-
Sted: Torstein, LH 2

STYRET LH Til
stede:

VARA-MEDLEMMER LH Til
stede:

GABRIELSEN, Torstein (THG 2 x PEDERSEN H., Britt 8 x
GJØRVA, Inge H. (IHG) 7 x HANEKAMHAUG, Kirsti 6
KARLSEN, Øyvind (ØK) 6 x
RØSJØ, Øivind (ØR) 7 x
SØRENSEN, Terje (TS) 3 x
Christoffer Busterud, Pb 385, 1301
Sandvika
67 57 40 57, E-mail: cb@abbl.no

Sak nr. SAKER TIL BEHANDLING Ansv.

29 Godkjennelse forr. styreferat
Godkjent uten kommentar

30 Ytre vedlikehold
-felling av trær: Beboerne er positive til resultatet av trefelling.
-taklekkasjer: Taklekkasje i LH 1 og 8. Vi jobber med saken, ABBL
er informert, vi venter svar fra ABBL.
- annet

31 Energisparing
Vi skal ha møte med Energi Sparing 13. desember. Her skal det
informeres om div. energisparetiltak som isolering, bytte av vinduer,
lys i trapper. Mulighet for tilskudd fra det offentlige.

32 Nye postkasser
-merking: Postkassene er kommet på plass, de er merket og vil bli tatt
i bruk i løpet av desember.

33 Beboermøte
Vi har mottatt et brev om beboermøte, dette har selvsagt ikke styret
glemt. Det vil bli avholdt i god tid før generalforsamlingen.



34 Høstdugnad
Høstdugnad ble avholdt med godt fremmøte, god arbeidsinnsats og
deilige kaker og kaffe.

35 Varmepumper
ABBL anbefaler at styret kommer med en generell informasjon. Det
er mange aspekter med varmepumper da de både støyer, har
kondensvann, og fasademessig er de også godt synlige.

36 Nye sameiere
Det er kommet 2 nye beboere som vi ønsker velkommen:
LH 1 ny eier er Bærum Kommune
LH 5 ny eier er Per Kirkerud

37 Brev fra beboerne
ABBL for å se hva som kan gjøres.

38 Økonomi
Styret har gått gjennom økonomien, og kan ikke se at det er noen
poster en behøver å være bekymret for.

Styre ønsker alle beboere en god jul og ett godt nytt år

Kolsås, 07.12.11

Inge H. Gjørva Terje Sørensen Øivind Røsjø
styreleder styremedlem styremedlem

Torstein H. Gabrielsen Øyvind Karlsen
Styremedlem styremedlem


