
 

 

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 5/2021 

3.2.2021 

Til stede: Jens Baade, Lisbeth Karlsen, Simon Hammerstad, Inger Orvin, 

Øyvind Karlsen, Harriet Carlin (referent) 

Forfall: Terje Sørensen 

 

Følgende dagsorden ble vedtatt: 

Sak nr. 1: Referat fra styremøte 8. desember 

  «   «    2: Rehabilitering av gågaten 

  «   «    3:     Digital HMS  

  «   «    4:      Lading av EL-biler 

 Eventuelt. 

 

Sak nr. 1: Referat fra styremøte 8. desember 

 Det var ingen merknader til referatet 

 

Sak nr. 2: Rehabilitering av gågaten 

 Styret har mottatt to anbud; fra Euro Blikk og Tak med totalanbud 

på kr 1.659.737 og fra  Consolvo med totalanbud på kr. 1.364 242. 

Vi har hatt god oppfølging fra ABBL underveis og har bestemt oss 

for å legge fram anbudet fra Consolvo for sameiet. Økonomisk kan 

vi klare dette med egne midler slik at vi ikke behøver å øke 

fellesutgiftene. Vi ønsker å avklare dette i et ekstraordinært 

årsmøte så snart som mulig og før det ordinære årsmøtet 5. mai. 

Vi trenger 2/3 flertall av stemmene  som kommer inn. Vi kommer 

tilbake til saken når digitalt møte er avklart med ABBL. Blant annet 

venter man på en Stortingsproposisjon om digitale ekstramøter i 

Coronatiden. Antakelig er dette avklart i mars. 

 

Sak nr. 3: Digital HMS 

 Styret har gått inn for et web-basert program som lar oss 

registrere og følge opp alle HMS-tiltak (helse-miljø-sikkerhet). 



 I den forbindelse ber vi om unnskyldning for at det ble litt «rot» 

rundt årets brannverninspeksjon.  

 

 

Sak nr. 4: Lading av El-bil 

 Vi har mottatt et tilbud fra Nopek Elektro på innstallering av elbil-

lader(e) på gjesteparkeringen. Styret ønsker ikke å etablere 

gjesteladere, og vil avvise tilbudet. 

 

Eventult 

• Møte med oppgangstillitsvalgte 

Styret ønsker et møte med oppgangstillitsvalgte for utveksling av 

informasjon,  gjennomgang av oppgaver og evnt. nye ideer. Vi utsetter  

møtet til vi mener det er trygt å gjennomføre med hensyn til korona. 

 

• Oppfølging kommunale leiligheter 

Styret er i tvil om det er god nok oppfølging av kommunale leiligheter. Vi 

oppfatter at det kan være vanskelig for leietakerne (særlig 

fremmedspråklige) å ta kontakt for å be om hjelp fra  kommunen hvis det 

skjer noe med/i leiligheten. Vi vil derfor skrive til kommunen om at den, 

som eier av leilighetene, følger opp sine boliger på mer regulær basis. 

 

• Papircontaineren på øvre parkeringsplass 

Kommunen har ny sjåfør til å tømme containeren. Han mener det er 

vanskelig å komme til pga  parkerte biler. Styret mener at vi må fortsette 

å markere hvor biler ikke kan parkere, og at ordningen skal fortsette som 

tidligere. 

 

• Gulvvarme i inngangsparti LH4 og LH6 

Det er kaldt i de to oppgangene. Det er lagt inn varmekabler, men dette 

fungerer dårlig. I nr 4 er det i tillegg montert varmeovner og disse trekker 

veldig mye strøm. Elektrofirmaet Guriby vil i første omgang se om 

kablene virker, og vurdere effekten på nytt før vi tar videre grep. 

 

• Generelt om oppbevaring, oppussing og boder på uteområdene 

Det forekommer spørsmål om det er mulig å oppbevare saker i sameiets 

boder, utover sykkel- og skibodene i gågaten. Videre hvor man skal sette 



bygningsavfall under oppussing. Vi skriver om dette i neste 

nyhetsbrev/hjemmesiden + legger brevet i alle postkasser + setter opp 

plakat i alle oppganger (med kart) om hvor man kan sette avfall. 

 

• Vannansamling på terrassene 

På enkelte terrasser kan vannansamling være et problem. Vi ber 

beboerne sjekke avløpsrør og rister og passe på at disse ikke tetter til. 

Det finnes redskap til å stake opp rør, blant annet har rørleggere redskap 

for dette, og muligens også Biltema.  

 

• Styrets interne kommunikasjons- og informasjonsrutiner 

Styret drøftet muligheten av å forbedre kommunikasjons- og 

informasjonsrutiner, blant annet ved å etablere forum både for 

styremedlemmer og beboere. Dette er en intern drøfting, og vil bli 

videreført i styret. 

 

Neste styremøte 

16. mars kl. 1900 

   
OPPGAVER 

Port/døråpnere  Simon Er i arbeid 
 

Digital HMS  
 

Simon Er i arbeid 
 

Ekstraordinært 
årsmøte om rehab 
av gågaten 

 
 

Jens og Harriet Er i arbeid 

 Møte med 
oppgangstillitsvalgte 

 Jens og Harriet Dato ikke 
bestemt 

Brev til kommunen 
om oppfølging av 
deres leiligheter 

 Harriet  

Gulvvarme i LH4 og 
LH6 

 Lisbeth  

Boder, 
bygningsavfall mm. 
Nyhetsbrev og 
plakat 

 Simon og Harriet  
(nyhetsbrev) 
og Øyvind 
(plakat) 

 



 

Jens Baade       Terje Sørensen         Harriet Carlin 

 Styreleder                Styremedlem  Styremedlem 

 

 Lisbeth Karlsen Øyvind Karlsen  Simon Hammerstad 

 Styremedlem Styremedlem  Varamedlem 

  

Inger Orvin 

 Varamedlem  

 

 


