
 

 

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 1/2020/2021 

2. juni 

 

Til stede: Jens Baade, Terje Sørensen, Lisbeth Karlsen, Øyvind Karlsen, Inger 

Orvin, Simon Hammerstad, Harriet Carlin (referent) 

 

Følgende dagsorden ble vedtatt: 

Sak nr. 1: Referat fra styremøte 16. april 

  «   «    2: Arbeidsfordeling i styret 

  «   «    3: Urådighet på eiendommer. Info ved Simon 

  «   «    4: Portåpnere og adgangsbrikke til hoveddør. Info ved Simon 

  «   «    5:     Spørsmål fra Lisbeth vedr. boliglån KTBS 

   «    «   6: Pågående utbedringsskader 

   «    «   7:    Dato for beboermøte på ballplassen 

   «    «   8:    Dato for styremøter i høst 

                      Eventuelt 

 

Sak nr. 1: Referat fra styremøte 16. april 

 Det var ingen merknader til referatet. 

 

Sak nr. 2: Arbeidsfordeling i styret  

• Jens: Styreleder 

• Terje: Renhold + diverse 

• Lisbeth: Vedlikehold 

• Øyvind: Dugnad og avfallsordningen 

• Inger: Praktiske oppgaver + estetikk 

• Simon: Belysning, portåpner, hjemmesiden 

• Harriet: Sekretærfunksjoner, sosiale arrangementer, 

hjemmesiden 

 

 



Sak nr. 3: Urådighet på eiendommer 

 Når man tinglyser et forbud mot at en eiendom kan selges eller 

pantsettes, kaller vi det en urådighet. Da må man ha samtykke fra 

en bestemt person for å kunne tinglyse dokumenter som gjelder 

eiendommen. Denne urådigheten er tinglyst på alle seksjoner i 

sameiet vårt. 

      I praksis betyr dette at hvis man skal selge, kjøpe eller ta opp lån 

på eiendommen, skal  dette godkjennes av styreleder. 

 

Sak nr. 4: Portåpnere og adgangsbrikke til hoveddør 

  Utgangspunktet for denne saken er at hoveddørene er tunge, og 

at det kan være bra med portåpnere som åpner dørene ved hjelp 

av nøkkel eller brikke. Simon orienterte om ulike muligheter, men 

styret ba om nærmere redegjørelse. Prisen er avgjørende, samt at 

det må være et enkelt system av hensyn til eldre beboere. En 

løsning kan være den vi allerede har ved garasjedørene. 

 

Sak nr. 5: Spørsmål fra Lisbeth vedr. vårt boliglån 

 Sparebanken Øst har med virkning fra 10.6 endret rentesatsen fra 

3,9%  p.a. til 3,6% p.a. Nytt terminbeløp vil kr 86.972. 

 

Sak nr. 6: Pågående utbedringsskader 

• Rapport om garasjen levert av Ødegaard & Lund. Rapporten vil 

danne grunnlag for utbedring av skader og oppussing av 

garasjen. 

• Det gjenstår noe utbedringsarbeider på terrassene. Con Rehab 

utfører arbeidet 

• Male gjerdene mellom 1-3-5-7 i samme farge som husene 

• Fukt i bod i LH 5. ABBL tar opp saken med håndverker slik at vi 

får en avslutning (dette har tatt for lang tid). 

• Utbedring av kantstener ved inngangene. Murstenene 

(Porotonstein) vi har brukt er ikke å få tak i. Styret fortsetter 

oppfølgingen av dette og prøver å finne en løsning. 

 

Sak nr. 7: Dato for beboermøte på ballplassen 

Styret var enige i at beboermøte og sommerfest kunne slås 

sammen og datoen er 18. juni. 



 

 

Sak nr. 8: Styremøter i høst 

  25.8 hos Terje 

  29.9 hos Inger 

 

  Eventuelt 

➢ Etter at en beboer spurte om muligheten for å legge ut en 

annonse på hjemmesiden vår, kom styret frem til at vi kan lage 

en egen side for kjøp, salg, bytte og gi bort. Siden skal kalles 

Bruktbutikken. 

➢ Styremedlemmer som har utlegg for KTBS, kan bruke et 

refusjonsskjema eller fylle ut et elektronisk skjema som ligger 

på ABBLs hjemmeside. 

➢ Fakturasignering på ABBL-portalen: Jens Baade og Lisbeth 

Karlsen 

➢ Vi planter blomstereng i skråningen utenfor LH1 

 

 

OPPGAVER 

Sak nr. 4 Port/døråpnere Simon Er i arbeid 

Sak mr. 6 Pågånde 
utbedringssaker 

Jens og Lisbeth Er i arbeid 

Sak nr. 7 Beboermøte og 
sommerfest 18. 
juni 

Jens og Harriet  

    

 

 

 Jens Baade       TerjeSørensen         Harriet Carlin 

 Styreleder                Styremedlem  Styremedlem 

 

 

 Lisbeth Karlsen Øyvind Karlsen  Simon Hammerstad 

 Styremedlem Styremedlem  Varamedlem 

 

 Inger Orvin 

 Varamedlem  



 

 


