
 

 

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 3/2020/2021 

29. SEPTEMBER 

 

Til stede: Jens Baade, Terje Sørensen, Lisbeth Karlsen, Simon Hammerstad, 

Inger Orvin, Øyvind Karlsen, Harriet Carlin (referent) 

 

Følgende dagsorden ble vedtatt: 

Sak nr. 1: Referat fra styremøte 25. august 

  «   «    2: Status fukt i bod LH5 

  «   «    3:    Vask/sprit vedr. Covid 19 – ekstrakostnader vi ved dette 

  «   «    4: Skråningen ved LH7 – rense opp og eventuelt plante nytt ved hjelp 

av gartner 

  «   «    5:     Høstdugnad 

   «    «   6:    Info fra Simon vedr. elektronisk HMS 

 Eventuelt 

 

Sak nr. 1: Referat fra styremøte 25. august 

 Sak nr. 5. Møte med oppgangstillitsvalgte: Møtet er utsatt inntil 

videre fordi vi mangler lokaler nå i disse coronatider. 

 Det var ingen andre merknader til referatet. 

 

Sak nr. 2: Status fukt i bod LH5 

 Etter at ABBL har vurdert saken, er det klart at hele problemet med 

fuktskadene, kommer av at membranet i gågaten er gammelt og 

ødelagt. Her må man også vurdere å legge nytt belegg – asfalt 

kontra brostein. Styret vil derfor innhente prisforespørsel på 

reparasjon av gågaten samt murveggen. Dette er nå første prioritet 

i vedlikeholdsplanene. Saken vil bli lagt frem på årsmøtet 2021. 

 Styret vil utarbeide vedlikeholdsplan for øvrige arbeider som blant 

annet omfatter garasje. 

  

 -- 



Sak nr. 3: Vask/sprit vedr. Covid 19 – ekstrakostnader ved dette 

 Styret har kommet frem til at å spritvaske gelendere, postkasser 

mm en gang i uken ikke har noen hensikt, samtidig som 

kostnadene er store. Til innkjøp Vi sier derfor opp denne avtalen, 

og går til innkjøp av håndsprit som settes ut/henges opp i hver 

oppgang. Gevinsten ved at folk spritvasker hender ved utgang og 

inngang er langt større enn ved spritvask en gang i uken. Samtidig 

kan man bruke spriten til å tørke av gelendere og andre 

berøringspunkter. Uansett vil smittevernet øke bare ved å 

spritvaske hendene. Og oppgangene vil jo bli vasket på vanlig måte 

en gang ukentlig. 

  

Sak nr. 4: Skråningen ved LH 7 – rense opp og eventuelt plante nytt ved 

hjelp av gartner 

 I denne skråningen vokser det vilt. Lisbeth og Inger har allerede 

gjort en formidabel jobb med å rense opp, men det gjenstår mye 

som er vanskelig å komme til, og vi må tenke nytt når det gjelder 

planter som ikke trenger så mye vedlikehold. Vi tar kontakt med 

gartner for videre jobb og ideer. 

  

Sak nr. 5:  Høstdugnad 

  Selve dugnadsdagen er lørdag 31.10 kl. 1200. Det er bestilt  

 containere til planteavfall og saker man vil kaste. Containerne vil 

 bli stående mellom 30.10 og 2.11. Vi har gjort en del endringer på  

 grunn av coronaen, slik at beboere som ønsker å ta noen oppgaver 

 andre dager, kan gjøre dette. Vi setter ikke opp avkrysningsliste, 

 og sender heller ikke ut gebyr hvis man ikke kan delta. 

 Styret vil gå gjennom hageredskap og eventuelt kjøpe nytt. 

 Viktig: Alt om dugnaden kommer i neste nyhetsbrev som sendes ut  

 I løpet av uken.  

 

Sak nr. 6: Info fra Simon om elektronisk HMS 

  ABBL tilbyr et WEB-basert HMS-interkontrollsystem. Vi har selvsagt 

  Et internt HMS-opplegg, men vil gjerne vite mer om ABBL sitt.  

  Simon avtaler et møte med ABBL for nærmere orientering om  

  systemet. Dette koster ca. 14.000 årlig, så vi vil selvsagt vurdere 

  om vi skal gå inn for det. 

 



Eventuelt 

➢ Ny beboer Charlotte Hansen som flytter inn i LH4 har informert 

oss om at hun har hund. Styret har ingen merknader til dette og 

viser til husordensreglene. 

➢ Styret har kjøpt bårebukett til vår mangeårige beboer Bjørn 

Vassbotn. Bisatt i Bryn kirke 24. september. 

 

➢ Det blir julegløgg i gågaten 28. november 

 

Neste styremøte 

8. desember 
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