
  

REFERAT FRA STYREMØTE 20.04.2022   

 

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

Stine Sandvik og Inger Orvin (referent) 

  

 

Følgende dagsorden ble vedtatt: 

Sak nr. 1: Godkjenning av referat fra styremøte 08.03.2022 

  «   «    2: Sameiets framtidige bredbåndsnett/fibernett 

  «   «    3:     Gjennomgå utarbeidete vedtak til Årsmøtet og reviderte 

husordensregler (som skal inn i sameiebrosjyren) 

  «    «   4: Siste oppdatering om arbeidet med kjellerbodene, Lisbeth Karlsens 

leilighet og styrets ekstrakrav mot Consolvo 

  

 Eventuelt. 

  

Sak nr. 1: Godkjenning av referat fra styremøte 08.03.2022 

  Styremøtereferatet ble godkjent  

 

Sak nr. 2: Sameiets framtidige bredbåndsnett/fibernett 

 Tre forskjellige tilbud er tilgjengelige: 

- Viken Fiber (Altibox) 3-årig avtale 

- Home Net (Riks TV) 5-årig avtale 

- Telenor Fiber (T-We) 5-årig avtale 

Simon har laget oversikt over tilbudene, og styret vil komme med 

anbefaling om det foretrukne valget etter at vi har hatt 

presentasjoner og diskutert med alle tilbyderne.  

   

Sak nr. 3: Gjennomgå utarbeidete vedtak til Årsmøtet og reviderte 

husordensregler  

 Vedtakene ser greie ut og endringene i husordensreglene (Stine, 

Simon og Inger) er godkjente 

  



Sak nr. 4: Siste oppdatering om arbeidet med kjellerbodene, Lisbeth 

Karlsens leilighet og styrets ekstrakrav mot Consolvo 

 Alle kjellerbodene er nå ferdige med unntak av endeveggen mot 

vest i LH5.  Den blir ferdig i morgen. 

 

 Lisbeth Karlsens leilighet er ennå ikke påbegynt, til tross for 

utallige purringer og jevnlig mas fra styrets side.  Vi er nå i direkte 

kontakt med Tone Korsmo, vår saksbehandler i Gjensidige, og vi 

håper på fortgang i arbeidet. 

 

 Vi har ennå ikke fått svar fra Consolvo om de godtar våre motkrav 

eller ikke. 

 

Eventuelt: 

• Brannvernrapporten viser noen avvik, som vi skal rette opp. 

• Vårdugnaden avholdes lørdag 7. mai fra kl.12, og vi skal bl.a. 

rydde på parkeringsplassene i garasjen og tømme og gjøre rent 

i alle sykkelboder før vi setter ut noen sykkelstativer i de mest 

brukte bodene. 

 

   

 

 

 

 

                      Jens Baade            Øyvind Karlsen Simon Hammerstad 

 Styreleder               Styremedlem Styremedlem 

 

  

Inger Orvin  Hilde E. Myhre Stine Sandvik 

 Styremedlem Styremedlem Varamedlem 

  

   

 

 


