
 

 

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 6/2021 - 7. april 

 

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 3. februar 

  «   «    2: Informasjon til årsmøtet om skifte av membran i gågaten og 

oppussing av inngangspartier på utsiden  

  «   «    3:     Årsmelding/regnskap/budsjett 

  «    «   4: Kommunikasjon mellom mellom styremedlemmer og ut til 

beboere. Felles epost og telefon.  

 Eventuelt. 

  

Sak nr. 1: Referat fra styremøte 3. februar 

Det var ingen merknader til referatet 

 

Sak nr. 2: Sak til årmøtet med informasjon om skifte av membran i gågaten 

og oppussing av inngangspartier på utsiden 

 ABBLs tekniske rådgiver Lasse Mørk Gundersen med 

tilleggsopplysninger fra styremedlem Terje Sørensen, har 

utarbeidet sak som legges frem for årsmøtet. Forundersøkelsene 

av gågaten har vist at det er den gamle membranen som har 

forårsaket til dels alvorlige lekkasjer, blant annet i boder, og at et 

skifte av membran er helt nødvendig for å stoppe lekkasjene. 

  

Budsjettmessig vil vi klare å gjennomføre dette uten å ta opp lån, 

og uten å øke fellesutgiftene. 

  

Styret  ga sin tilslutning til at saken legges frem for årsmøtet uten 

endringer.  

  



 

 

Merknad fra Lisbeth Karlsen: 

 Styret burde ha drøftet hva vi gjør hvis årsmøtet ikke godtar 

forslaget. 

 

Sak nr. 3: Årsmelding/regnskap/budsjett 

 Styret godkjente årsmelding (med et par små endringer) og 

regnskapet for 2020.  

  

Sak nr. 4: Kommunikasjonsløsning for styremedlemmer og beboere 

 Styret ønsker et digitalt styrerom for kommunikasjon, utveksling 

og lagring av dokumenter, eposter mm. Samtidig ønsket styret 

også en enklere telefon- og epostløsning mellom styret og 

beboerne, med ett telefonnummer og en epostadresse. 

 Vår IT-leverandør Nettvendt, har gitt oss et forslag. Dette vil vi 

drøfte nærmere i en arbeidsgruppe, slik at vi kommer frem til best 

mulig løsning. 

 

Eventuelt 

• Dugnad 11. mai 

2 containere – en for planteavfall og en for avfall fra beboere  

bestilles som vanlig. I tillejgg til raking av løv og ryddeoppgaver, 

skal følgende gjennomføres: 

- Justering av rekkverk til øvre parkeringsplass 

- Male opp markering av parkeringsplassene på 

gjesteparkeringen 

- Sjekke lekeapparat på ballpassen. Trenger vi støtbark? 

- Behandle ballveggen 

- Vaske papircontaineren 

• Nytt skilt «Selgere og reklame uønsket» 

Dette skiltet settes opp utenfor alle oppgangene i håp om at 

Uvedkommende ikke forsøker å komme seg inn. 

 

• Rengjøring i oppgangene 

Styret er ikke fornøyd med rengjøringen i oppgangene. Møte  

har vært holdt med rengjøringsbyrået uten at det har ført til  



bedring. Styret vil eventuelt gå inn for å bytte byrå. 

• Vi kjøper skriver 

så vi slipper å reise til ABBL i Sandvika,  blant annet for å skrive  

ut større opplag 

• Avfallsordningen (nok en gang) 

Papircontaineren er stappfull lenge før tømming. Rest- og 

matavfallscontainerne fylles til randen uten at man går videre 

til de tomme containerne, og plastsekkene under trærne er 

ingen god varig løsning. 

Vi vil forsøke å komme frem til en langt bedre løsning. Inntil 

videre har vi bestilt tømming av papircontaineren hver 14. dag 

i en periode. 

• Service på dørpumper og ringeklokker (lys og lyd) 

bestilles 

 

   

OPPGAVER 

Innhente anbud nytt 
rengjøringsbyrå 

 Jens  

Innkjøp av skriver  
 

Simon  

Vurdere ny 
avfallsordning. 
Tømming, 
containere mm 

 Inger  

 Møte med 
oppgangstillitsvalgte 

 Jens og Harriet Dato ikke 
bestemt 

Service dørpumper 
og ringeklkker 

 Simon  

Dugnad  Øyvind  

Arbeidsgruppe for 
kommunikasjon 
styret og beboere 

 Harriet, Simon, 
Lisbeth 

15. april 

 

 

 

 

Jens Baade       Terje Sørensen         Harriet Carlin 



 Styreleder                Styremedlem  Styremedlem 

 

 Lisbeth Karlsen Øyvind Karlsen  Simon Hammerstad 

 Styremedlem Styremedlem  Varamedlem 

  

Inger Orvin 

 Varamedlem  

 

 


