
KolsåsToppen BoligSameie

Referat fra styremøte nr. 03-2012/13,11.09.2012, sted: K.Hanekamhaug
Til stede: T. Gabrielsen, K. Hanekamhaug, A. B. Siverts, Ø. Karlsen, N. O. Bergseng,
B. Pedersen, E. Hermansen

Sak Saker til behandling Vedtak
1 Godkjenning av referat fra

styremøte nr. 2- 2012/13
Referatet godkjent.

2 Gjennomgang av regnskap Ikke mottatt tertialregnskap fra ABBL.
3 Rengjøring av oppgangene Etter klage har Gull Rent utført tilfredsstillende rengjøring.
4 Status for forprosjektet

Rehabilitering av
boligmassen

Statusrapport nr. 2 mottatt fra Enerisparhus. Forprosjektet
holder framdrift som planlagt. Det blir informasjonsmøte med
beboerne 9. okt. kl 1800 i Kolsås Eldresenter.

5 Rep. av taket på LH8 og
inspeksjon/ isolasjon av
drenrør fra sluk på takene

Vannlekkasje på LH 8 er reparert av Protan. Utskifting av
isolasjon på takene og rundt drenrør kan bli aktuelt ved eventuell
rehabilitering.

6 Installasjon av nye
postbokser og tavler

Prosjektet er avsluttet, kostnadene ble i hht avtale.

7 Nytt lekestativ Styret vil innhente relevante opplysninger om tilskudd og
planlegger installasjon av nytt lekestativ i 2013.

8 Høstdugnad Høstdugnaden blir 20. okt.
9 Fjerning av trær over

carport – brev sendt
Forsvarsbygg

Forsvarsbygg har ikke besvart brev fra KTBS. Styret vil sende
purrebrev.

10 Fellesnøkler for innganger
og bom

Styremedlemmer og vaktmester skal ha fellesnøkler. Det skal
informeres på tavlene hvem som disponerer nøklene.

11 Husordensregler -
gjennomgang av
endringsforslag

Endringsforslag sendt på høring til styremedlemmene. Innkomne
kommentarer inkluderes i ny revisjon, som skal behandles av
styret før det legges fram for sameiermøtet (årsmøtet) i 2013.

12 Vedtektene skal
gjennomgås for ev.
revisjon på neste års
sameiermøte

Forslag til revisjon har vært på høring hos styremedlemmene.
Styremedlem N. O. Bergseng vil arbeide videre med vedtektene
med sikte på styrebehandling senere. Eventuelt forslag til
endring vil bli lagt fram for sameieremøtet (årsmøtet) i 2013.

13 Vedlikehold av terrasse Eier har ansvar for vedlikehold av indre del av boligens terrasse.
ref  sameievedtektene § 5. Ved henvendelse til vaktmester vil
maling utleveres.

14 Radonmåling Radonmåling utført i 2011/2012. Rapport levert aktuelle eiere,
som selv må følge opp resultatet, ref vedtak i styremøte 01-
2011/2012

15 Canal Digital Hver eier må kontakte Canal Digital ved bestilling av valgfrie
kanaler

16 Neste styremøte 23. okt. kl. 1830 hos Øyvind Karlsen


