
  

REFERAT FRA STYREMØTE 19.10.2021   

 

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

Hilde E. Myhre og Inger Orvin (referent) 

 Stine Sandvik hadde meldt avbud 

  

 

Følgende dagsorden ble vedtatt: 

Sak nr. 1: Godkjenning av referat fra styremøte 30.08.2021 

  «   «    2: Framdriftsplan for gågaten - Consolvo  

  «   «    3:     Framdriftsplan for gågaten – Frøiland Bygg 

  «    «   4: Oversikt over merutgifter i forbindelse med arbeidet i gågaten 

  «    «   5: Høstdugnad 

 

 Eventuelt. 

  

Sak nr. 1: Godkjenning av referat fra styremøte 30.08.2021 

  Styremøtereferatet ble godkjent  

 

Sak nr. 2: Framdriftsplan for gågaten – Consolvo 

 Etter flere store og små lekkasjer i leiligheter, berederrom, 

kjellerganger og boder er asfalt, gruslag, duk og isolasjon fjernet 

igjen, og vi er tilbake til start. 

 

 Nå jobbes det med ny, garantert tett, membran, og vi er forsikret 

om at denne gangen skal det bli bra!  Styret er tett på byggherren, 

 og vi følger opp med hyppige byggemøter som før. 

  

Sak nr. 3: Framdriftsplan for gågaten – Frøiland Bygg 

Frøiland Bygg, som er forsikringsselskapets aktør, kan ikke lage en 

plan før arbeidet med gågaten går mot slutten, og så kan de 

begynne arbeidet med gjenoppretting av skadene. 

   



Forts.: 

Sak nr. 4: Oversikt over merutgifter i forbindelse med arbeidet i gågaten  

Sameiets merutgifter i forbindelse med arbeidet i gågaten vil bli 

grundig dokumentert og presentert for Consolvo mot slutten av 

arbeidet. 

 

Sak nr. 5: Høstdugnad 

Høstdugnaden avvikles lørdag 30.oktober fra kl.12 - 15, som 

planlagt.  Arbeidet vil bestå i fjerning av løv- og planterester, og 

det settes ut EN container for hageavfall.  På grunn av gågatens 

tilstand blir det ingen servering denne gang. 

 

  Eventuelt: 

• Våre gamle nåværende utekraner fjernes, og det monteres nye 

på bedre egnete steder der det ikke fører til åpninger i asfalten 

og lekkasjer i kjellergangene. 

• Parqios portåpnersystem for garasjeporten er nå utprøvd i en 

måned.  Vi sender ut evalueringsskjema til alle beboerne og 

ønsker at alle tar seg tid til å svare på dette. 

• Vedlikehold av låsesystemet for inngangsdører og garasjedører 

settes opp på saksliste for neste år. 

 

Jens Roald Baade flytter fra Lillehauger 1. desember, men forblir styreleder 

fram til vårens generalforsamling. 

 

Neste styremøte avholdes mandag 06.12 kl.19 hos Inger. 

 

   

OPPGAVER: 

Oppgaver:  Ansvarlig: Tidsperspektiv: 
Oppfølging av gågateprosjektet  Styret Oppstart 07.06 

 Arbeidsgruppen for 
velkomstbrosjyren 

 Stine, Simon og 
Inger 

Gågatens 
ferdigstillelse 

 

 

 

 



 

Jens Baade       Terje Sørensen Øivind Karlsen 

 Styreleder                Styremedlem Styremedlem 

 

 Simon  

Hammerstad Inger Orvin  Hilde E. Myhre 

 Styremedlem Styremedlem Varamedlem 

  

Stine Sandvik 

 Varamedlem  

 

 


