
  

REFERAT FRA STYREMØTE 16.08.2022   

 

Til stede: Jon Gangdal, Øyvind Karlsen, Simon Hammerstad, Hilde E. Myhre, 

Stine Sandvik, Rolf Emilsen og Inger Orvin (referent) 

  

 

Følgende dagsorden ble vedtatt: 
Sak nr. 1: Godkjenning av referat fra styremøtet 14.06.2022 
«     «    2: Sameiets økonomi  
«     «    3: Status vedr. samarbeidet med ABBL om en ENØK-analyse 
«     «    4:     Brannsikkerhet – oppdatering av kunnskap 
«     «    5: Reparasjon av, og sikring mot fuktskader på, garasjeveggene 
«     «    6: Utskifting og vedlikehold av vifter på tak 
«     «    7: Sikring av lekeplassen 
«     «    8: Motorisering av taklukene i LH2,4,6 og 8 
«     «    9: Blomsterenger i plenene   
«     «  10: Kommunikasjon med sameierne - informasjonsbrosjyre 
«     «  11: Fordeling av arbeidsoppgaver innad i styret 
 
Eventuelt 
 
Sak nr. 1: Godkjenning av referat fra styremøtet 14.06.2022 
  Referatet godkjennes. 
 
Sak nr. 2: Sameiets økonomi 
  Vedtak: Jon skaffer oppdatert oversikt før hvert styremøte. 
 
Sak nr. 3: Status vedr. samarbeidet med ABBL om en ENØK-analyse 
  Vedtak: Jon tar kontakt med Energihuset/ABBL 
 
Sak nr. 4: Brannsikkerhet - oppdatering av kunnskap 

Vedtak: Vi tilbyr brannslanger til alle og pålegger bruk av en 
gassdetektor pr. brenner for dem som har propanbeholdere inne. 
 

 



Sak nr. 5: Reparasjon av, og sikring mot fuktskader på, garasjeveggene  
Vedtak: Vi gjør en ny henvendelse til ABBL og sender tilbud direkte 
til leverandør.  

 
Sak nr. 6: Utskifting og vedlikehold av vifter på tak 
  Vedtak: Vi inkluderer saken i ENØK-analysen. 
 
Sak nr. 7: Sikring av lekeplassen 
  Arbeidet er utført. 
 
Sak nr. 8: Motorisering av taklukene i LH2,4,6 og 8 

Vedtak: Øyvind sjekker hvilke luker som må skiftes og får en 
representant på befaring. 

 
Sak nr. 9: Blomsterenger i plenen 
  Saken beror til våren 2023. 
 
Sak nr.10: Kommunikasjon med sameierne – informasjonsbrosjyre 
  Vi oppdaterer teksten. 
 
Sak nr.11: Fordeling av arbeidsoppgaver innad i styret 
  Vi utsetter dette til neste styremøte. 
 
 

Eventuelt: 
 

• Vedtak: Kvalitetssjekk av takene våre slås sammen med ENØK-
analysen. 

• Vedtak: Alle skriftlige henvendelser fra beboerne, som krever en 
styrebehandling, skal loggføres.  Andre henvendelser besvares 
fortløpende av den i styret som håndterer saken. 

• Vedtak: Styret ser ikke at vi trenger å kjøpe inn nye 
blomsterkasser til gågaten. 

 
 

Neste styremøte er berammet til 15.09 kl.19 hos Hilde. 
 
 

 
  



Jon Gangdal       Øyvind Karlsen Simon Hammerstad 
 Styreleder               Styremedlem Styremedlem 

 

  

Inger Orvin  Hilde E. Myhre Stine Sandvik 

 Styremedlem Styremedlem Varamedlem 

 

  

 Rolf Emilsen 

 Varamedlem 

  

   

 

 


