
KolsåsToppen BoligSameie

Styremøte nr. 04-2012/13 18.12.2012, kl.18.00
Sted: Øyvind Karlsen, LH 6

Til stede: Torstein Gabrielsen(LH2), Øyvind Karlsen(LH6), Kirsti Hanekamhaug(LH6), Arne
B. Siverts(LH2), Niels Otto Bergseng(LH4), Britt Pedersen (LH8), Einar Hermansen(LH5)

Sak Saker til behandling Vedtak Ansv.
1 Gj.gang/ godkjenning av

referat fra styremøte nr. 3
2012/13

Godkjent

2 Nytt lekestativ Kostestimat for nytt lekestativ skal lages og være
grunnlag for endelig beslutning i neste styremøte.

Bergseng

3 Rengjøring/ maling av
rekkverk, ref notat fra Ekeli

Etter råteskade på rekkverk, appelleres det til alle
eiere å sørge for årlig rengjøring av rekkverkene,
ev. også maling, som fås hos vaktmester.

Alle
sameiere

4 Begrensning av antall
offentlige eide leiligheter

Styret vil følge med salg av leiligheter og reagere
hvis antall off. eiere når maks antall på 9. Bærum
kommune har ikke forkjøpsrett til noen leiligheter.

Styreleder

5 Skilting mot dørselgere Det appelleres til alle beboere om ikke å slippe
inn dørselgere i oppgangene.

Alle
beboere

6 Ventilasjonsviftene – endring
av styringen

Det skal innhentes forslag til teknisk løsning og
kostestimat for eventuelt å endre styring av
viftene med sikte på energisparing

Styreleder

7 Behandling av sluttrapport fra
forprosjektet ”Rehabilitering
av boligmassen”

Foreliggende sluttrapport vil bli behandlet av styre
og byggekomitè. Det planlegges
informasjonsmøte med sameierne i mars.
Rapporten kan fås tilsendt som vedlegg til e-post.

Bergseng

8 Installasjon av gasspeis På bakgrunn av råd fra ABBL vil styret ikke tillate
installasjon av gasspeis i leilighetene.

9 Revisjon av Husordensregler Utkast til revisjon av husordensregler er på høring
blant styremedlemmene, høringsfrist 15. jan.
2013

Siverts

10 Oppdatering av
www.KTBS.no.

Sameiets heimeside på internett er under revisjon
med sikte på å korrigere feil og ta bort irrelevant
info

Karlsen

11 Revisjon av "Retningslinjer
for oppgangstillitsvalgte
(OTV)".

Reviderte retningslinjer ble vedtatt. Henges opp i
låst glass-skap i hver oppgang og på heimesida
på internett

Siverts

12 Vasking v/ Gull-Rent – status De som ønsker å klage på vaskingen i
oppgangene, bes sende skriftlige klager til et
styremedlem

Siverts


