
KolsåsToppen BoligSameie

Referat fra styremøte nr. 02-2012/13, 21.06.2012, sted: A.B. Siverts, LH 2
Til stede: T. Gabrielsen, K. Hanekamhaug, A. B. Siverts, B. Pedersen,
vaktmester T. Teien (sak 3)

Sak Saker til behandling Vedtak
1 Gjennomgang/ godkjenning

av referat fra styremøte nr. 1
2012/13

Referatet godkjent

2 Gjennomgang/ oppdatering
av ansvarsområder for
styremedlemmene

Gjennomgått styremedlemmenes ansvarsområder og foretatt mindre
justeringer

3 Samtale med ny vaktmester
Tor Teien ang
arbeidsoppgaver og ”hand
over” fra Ove Dahl

Retningslinjene for vaktmester gjennomgått med vaktmester Tor Teien
til stede, som begynte i stillingen 1. juni. Han har hatt god ”hand over”
med Ove Dahl, som er flyttet fra KTBS.

4 Status for forprosjektet
Rehabilitering av
boligmassen

Statusrapport nr 1, datert 13. juni 2012, fra Enerisparhus gjennomgått.
Forprosjektet holder framdrift som planlagt.

5 Orientering om rengjøring
av oppgangene v/ Gull Rent,
oppstart 1. juli

Kontrakten med Gull Rent starter 1. juli. Det blir vasking/ rengjøring
ukentlig, hver fredag.

6 Orientering om kontakt med
Protan ang taklekkasjer

Protan har foretatt kontroll av taket i LH1 20.06.2012. Ingen feil funnet.
Det er påvist sprekker i taket i LH 1 og 7, kan skyldes feil i sluk/ dren på
takene. Saken er tatt opp med teknisk avd i ABBL. Styret besluttet å la
kompetent rørlegger gjennomføre inspeksjon/ kontroll av sluk/ dren på
samtlige tak for å få oversikt over eventuelle nødvendige reparasjoner.

7 Orientering om kontakt med
Forsvarsbygg ang trær som
henger over carportene

Brev sendt Forsvarsbygg 11.06. med anmodning om at trærne som
henger over carport fjernes/ beskjæres. Svar/ reaksjon avventes

8 Diverse:
1. Nøkler til bommene,

oppgangene, tavlene
2. Nettsiden til KTBS -

oppdatering, sponsorer
3. Avlesing av strøm pr. 1.

juli
4. Gjennomgang av

regnskap pr 30.04.2012
5. Fjerning av gamle

postkasser
6. Nytt lekestativ

1. Alle styremedlemmene skal ha hovednøkkel til oppgangene,
samt bomnøkkel. Nye nøkler bestilles hos Trygge rom Sandvika.

2. Oppdatering av nettsiden er forsinket, skal gjennomføres snarest.

3. Strømmålerne skal avleses pr. 1.07. av vaktmester.

4. Tertialregnskap pr. 30.04. gjennomgått. Intet å bemerke.

5. Gamle postkasser i noen av oppgangene er ikke fjernet. Saken
følges opp av Inge Gjørva.

6. Kostestimat for kjøp/ inst. av lekestativ skal innhentes, aksjon
Øyvind Karlsen. Beslutning i neste styremøte.

9 Neste styremøte Planlegges 30. august, sted K. Hanekamhaug (LH6)


