
 

REFERAT FRA STYREMØTE 21.06.21 

 

Til stede: Jens Baade, Terje Sørensen, Simon Hammerstad, Hilde E. Myhre, 

Stine Sandvik og Inger Orvin (referent) 

Forfall: Øyvind Karlsen  

  

 

Følgende dagsorden ble vedtatt: 

Sak nr. 1: Godkjenning av referat fra styremøte 19.05.21 

  «   «    2: Status arbeidet i gågaten 

  «   «    3:     Status ny avfallsordning 

  «    «   4: Status fra arbeidsgruppen vedr. velkomstbrosjyre 

  «    «   5: Oppdatering av liste over garasjeplasser 

 

Eventuelt. 

  

Sak nr. 1: Godkjenning av referat fra styremøte 19.05.21 

  Styremøtereferatet ble godkjent.  

 

Sak nr. 2: Status arbeidet i gågaten 

 Arbeidet i gågaten går etter planen.  Flere beboere har klaget over 

at trinnhøyden mellom ytterdørene og gågaten er vanskelig å 

forsere, så nå har Consolvo lagt ned paller utenfor dørene.  

  

Sak nr. 3: Status ny avfallsordning 

 Vi har nå innført ny avfallsordning med tømming av restavfall og 

matavfall ukentlig, og tømming av plast og papir hver fjortende 

dag.  Vi har dermed fått dunker til plast (blått lokk) og har avsluttet 

tidligere henteordning med sekker ved nedre gjesteparkerings-

plass. Hvis alle beboere kaster avfall på rett sted håper vi at 

nåværende antall dunker vil fungere.  Hvis ikke, må vi regulere 

antallet.    

  



Sak nr. 4: Status fra arbeidsgruppen vedr. velkomstbrosjyre 

 Velkomstbrosjyren er foreløpig et utkast som ser fint ut, og flere 

punkter, detaljer og referanser kan føyes til.  Illustrasjonene (foto) 

føyes til når gågateprosjektet er helt ferdig, så vi kan få 

representative bilder.  Når brosjyren er finpusset blir all 

informasjon også oversatt til engelsk slik at vi kan nå flere beboere. 

 

Sak nr. 5: Oppdatering av liste over garasjeplasser 

 Terje oppdaterer listen. 

 

Eventuelt: 

• Vi ønsker å sette opp HP-skilt ved parkeringsplassen ved siden 

av avfallsskuret samt på boddørene for sykler, utstyr og dekk. 

 

• Gjester til sameiet savner steder de kan parkere sykler.  Vi går 

derfor til anskaffelse av 2-3 sykkelstativer for utplassering på 

egnete steder i gågaten. 

 

• I husordensreglementet står det at: «Husdyrhold er bare tillatt 

etter godkjennelse av styret» uten at det sies noe om styret er 

positivt eller negativt til dette.  Et flertall i styret ønsker derfor å  

klargjøre dette punktet i velkomstbrosjyren ved å referere til 

vedtektene for borettslag og sameier når det gjelder 

husdyrhold. 

 

 

Neste styremøte avholdes mandag 30.08.21 kl.19 hos Hilde. 

OPPGAVER: 

Oppgaver: Ansvarlig: Tidsperspektiv: 
Oppfølging av gågateprosjektet Jens og Terje Oppstart 07.06 

Bestilling av diverse skilt Inger Nå 

Arbeidsgruppen for 
velkomstbrosjyren 

Stine, Simon og 
Inger 

Midten av 
august 

 

 

 

 



Jens Baade       Terje Sørensen       Øyvind Karlsen 

 Styreleder                Styremedlem   Styremedlem 

 

 Simon  

Hammerstad Inger Orvin    Hilde E. Myhre 

 Styremedlem Styremedlem   Varamedlem 

  

Stine Sandvik 

 Varamedlem  

 

 


