
  

REFERAT FRA STYREMØTE 30.08.2021  

 

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

Hilde E. Myhre, Stine Sandvik og Inger Orvin (referent) 

  

 

Følgende dagsorden ble vedtatt: 

Sak nr. 1: Godkjenning av referat fra styremøte 21.06.2021 

  «    «   2: Status arbeidet i gågaten  

  «    «   3:     Spyling av avløpsnettet 

  «    «   4: Høstfest og høstdugnad 

  «    «   5: Portåpningssystem for garasjeporten 

 

 Eventuelt. 

  

Sak nr. 1: Godkjenning av referat fra styremøte 21.06.2021 

  Styremøtereferatet ble godkjent. 

 

Sak nr. 2: Status arbeidet i gågaten 

 Asfalteringen er omsider ferdig, men: 

- Asfaltskjøtene er flere steder veldig ujevne og bør pusses. 

- Det renner stadig vann inn i et par boder og Consolvo må løse 

problemet. 

- Sameiet vil stille erstatningskrav overfor Consolvo for dekking 

av utgifter til utbedring av skader på bygningsmasse og innbo   

og for unødig ekstraarbeid for styret og ABBL. 

  

Sak nr. 3: Spyling av avløpsnettet 

  Det er fem år siden forrige spyling, så det bør gjøres igjen nå. 

 

Sak nr. 4: Høstfest og høstdugnad 

Høstfesten, med «avduking» av den nye gågaten, vil finne sted i 

gågaten lørdag 18.09 kl.17, så sant smittesituasjonen tilsier det. 



Forts. 

sak nr. 4: Høstdugnaden legges til 30.10 kl.12-15. 

 

Sak nr. 5: Portåpningssystem for garasjeporten 

 Vi prøver ut portåpningssystem fra Parqio gratis i to måneder.  

Systemet leser av bilens registreringsnummer og porten åpnes 

automatisk.  Systemet er aktivert fra 13. september. 

 

 Nøkler og fjernstyrere vil selvsagt også fungere i prøveperioden. 

    

Eventuelt: 

• Råtne terrassebord vil bli skiftet fortløpende hos dem som har 

meldt det inn. 

 

• Dekkbodene i garasjen er dårlig organiserte. Jon Gangdal i LH8 

vil organisere en bod bedre, og Styret vil ta stilling til om dette 

er en løsning for alle dekkbodene. 

 

• Vi har kjøpt seks sykkelstativer og skal fordele disse slik at to 

skal stå i gågaten for gjestenes sykler og fire settes inn i de mest 

brukte sykkelbodene.  Hvis dette gjør at sykkelparkeringen 

fungerer bedre, kan vi kjøpe flere stativer neste år. 

 

Neste styremøte avholdes tirsdag 19.10 kl.19 hos Terje. 

 

   

OPPGAVER: 

Oppgaver: Ansvarlig: Tidsperspektiv: 

Oppfølging av gågateprosjektet Jens og Terje 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  

 

 


