
  

REFERAT FRA STYREMØTE 08.02.2022  

 

Til stede: Jens Baade, Øyvind Karlsen, Simon Hammerstad, Hilde E. Myhre, 

Stine Sandvik og Inger Orvin (referent) 

Forfall: Terje Sørensen 

  

 

Følgende dagsorden ble vedtatt: 

Sak nr. 1: Godkjenning av referat fra styremøte 06.12.2021 

  «   «    2: Spesifisering av krav mot Consolvo utover forsinkelsesgebyr i 

henhold til kontrakt. 

  «   «    3:     Godkjenning av årsplan for 2022 (se lenke i portalen fra ABBL) 

  «    «   4: Saker som ønskes behandlet på Årsmøtet 10.05.2022 

  «    «   5: Oppdatering vedrørende kjellerboder og to leiligheter i LH5 

  «    «   6: Dato for vårdugnad i mai 2022 

  

 Eventuelt. 

  

Sak nr. 1: Godkjenning av referat fra styremøte 06.12.2021 

  Styremøtereferatet ble godkjent 

  

Sak nr. 2: Spesifisering av krav mot Consolvo utover forsinkelsesgebyr i

  henhold til kontrakt 

  Vi opprettholder vårt krav om dekning av utgifter til teknisk og  

  juridisk bistand fra ABBL på 125.000.-. 

  Vi ber om kr. 60.000.- for alt merarbeidet styret har hatt i løpet 

  av gågaterehabiliteringen. 

  Vi vil ha dekket utgifter til egenandeler, elektriker- og rørlegger- 

  arbeid og strømregninger for leilighetene som er ubeboelige. 

 

Sak nr. 3: Godkjenning av årsplan for 2022 

  Årsplan for 2022 godkjennes og sendes til ABBL. 

 



   

  

Sak nr. 4: Saker som ønskes behandlet på Årsmøtet 10.05.2022 

 Vi ønsker et fysisk Årsmøte så sant smittesituasjonen tilsier dette. 

 Forslag til Årsmøtet: 

- Fellesutgiftene økes med 5% 

- Styret ønsker å få vurdert tilstanden på hustakene på grunn av 

alder og det faktum at eventuelle lekkasjer ikke dekkes av 

forsikringer – sameiets eller beboernes (eldre enn 40 år!). 

 

Sak nr. 5: Oppdatering vedrørende kjellerboder og to leiligheter i LH5 

Takstmann for Gjensidige Jørn-Arne Paulsen melder at 

anbudsrunden starter snart.  Tre firmaer har meldt interesse. 

 

Sak nr. 6: Dato for vårdugnad i mai 2022 

  Dugnaden avholdes lørdag 7. mai kl.12.00 

 

Eventuelt: 

• Det ser ut til å være liten interesse for portåpnersystemet 

fra Parqio, som vi har testet ut på garasjeporten.  Vi har derfor 

meldt til Parqio at vi avslutter prøveperioden.  

 

 

Neste styremøte avholdes tirsdag 08.03.2022 kl.19 hos Stine. 

 

   

Jens Baade       Øyvind Karlsen     Simon Hammerstad 

 Styreleder  Styremedlem         Styremedlem 

 

  

Inger Orvin  Hilde E. Myhre       Stine Sandvik 

 Styremedlem Varamedlem           Varamedlem 

  

 


