
REFERAT FRA STYREMØTE 6.12.2021

Til stede: Jens Baade, Terje Sørensen, Øivind Karlsen, Simon Hammerstad,
Hilde E. Myhre, og Inger Orvin (referent)

Frav.: Stine Sandvik

Følgende dagsorden ble vedtatt:
Sak nr. 1: Godkjenning av referat fra styremøte 19.10.2021
«   «    2: Oppsummering av arbeidet i gågaten + dekning av egenandeler for

de skadelidende
«   «    3:     Budsjettoppfølging (se nye Portalen)
«    «   4: Evaluering av garasjeåpningssystemet fra Parqio
«    «   5: Renhold i oppgangene og tilbud på matterensing
«    «   6: Prioritering av vedlikeholdsoppgaver for 2022

Eventuelt.

Sak nr. 1: Godkjenning av referat fra styremøte 19.10.2021
Styremøtereferatet ble godkjent

Sak nr. 2: Oppsummering av arbeidet i gågaten + dekning av egenandeler
for de skadelidende
Sameiet legger ut for egenandelene til forsikringsselskapet for
Karlsen og Jørgensen i LH5.

Vi avtaler et møte med Gjensidige for avklaring vedr. diverse
regninger i forbindelse med vannskadene.

Sak nr. 3: Budsjettoppfølging
Budsjettet ser greit ut og fellesutgiftene økes med 5% fra 2022.



Sak nr. 4: Evaluering av skiltgjenkjenningssystem fra Parqio
Vi ønsker å prøve ut en oppgradering av hastigheten til
portåpnersystemet, men er ellers fornøyde med automatikken.

Sak nr. 5: Renhold i oppgangene og tilbud på matterensing
Oppgangene er ikke rene nok, så vi ønsker et møte med
Renholdssenteret.  Vi vil også ha jevnlig rens av mattene innenfor
inngangsdørene.

Sak nr. 6: Prioritering av vedlikeholdsoppgaver for 2022
- Nytt dekke på inngangspartiene og trappene ned til garasjen
- Vurdering av kvaliteten på låse- og callingsystemet for

inngangsdørene.  Vi har hyppige reparasjoner!
- Bedre belysning i gågaten etter at vi har fått svart asfalt!
- Vi trenger rekkverk i bakken ned mot søppeldunkene
- Behovet for flere utekraner må vurderes før vanningssesongen

starter

Eventuelt:
● Beboere som har hatt problemer med vannrørene etter spyling

må melde fra til firmaet NCR Group og til styret. Flere har fått
anbefalt å bytte pakninger under vasken på kjøkkenet, da det
drypper vann og kan over tid føre til lekkasje.

● Retningslinjene for oppgangstillitsvalgte vil bli noe revidert.
● En beboer har ønsket å installere varmepumpe, men våre

vedtekter tilsier at det ikke er akseptabelt. (Terje svarer
beboeren)

● Dekkboden til LH7 og LH8 er blitt mer praktisk etter at Jon
Gangdal har montert hyller der inne. Vi bør gjøre det samme i
de andre dekkbodene, men med noen få justeringer også.

Neste styremøte avholdes fredag 11.02.2022 kl.18 hos Terje.



OPPGAVER:

Oppgaver: Ansvarlig: Tidsperspektiv:
Arbeidsgruppen for
velkomstbrosjyren

Stine, Simon og
Inger

Ferdig februar 2022

Belysning i gågaten Øyvind Forslag medio februar
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