
INFORMASJON TIL BEBOERNE
01.05.2017 kl 10.00 ble det avholdt styremøte i Fellesrommet.
Tilstede:
Per Terje Larsen (styreleder)
Tommy Breen (1)
Olav Dahl (2)
Maarit Ervasti (3)
Knut Olav Stein (5)
Jens Ivar Dagestad (6)
Aamund Johannesen (7)

SAKSLISTE
Sak nr Ansv
26/2017 Gjennomgang og godkjenning av referat fra styremøte

25.04.2017.
Referatet godkjent og signert uten merknader.

27/2017 Konstituering av styret, taushetserklæringer.
Styret konstituert, vedlikeholdsansvarlig Per Terje Larsen,
vaktmesterkontakt Jens Ivar Dagestad.
Taushetserklæringer delt ut til nye vararepresentanter, disse signeres
og leveres til styret til neste styremøte.

28/2017 Fullmakt til å godkjenne nye sameiere.
Fullmakt vedr. ovennevnte signert av Styret.

29/2017 Godtgjørelser.
Følgende godtgjørelser ble bestemt:
Flaggheiser, som i fjor kr 8.000.-
Fellesroms bestyrer, som i fjor kr 8.000.-
Data- og hjemmesidemedarbeider, kr 10.000.- + 2.000.- for
ekstraarbeider i forbindelse med ny PC til vaktmester.
Bygge komitémedlemmer samlet kr 20.000.- , 80 timer à kr 250.-

30/2017 HMS
Vaktmester utfører rutinemessig HMS-arbeid.

I forbindelse med inspeksjon/service av Anticimex A.S., fikk vi
henstilling om at det må ryddes i garasjene. Skriv til alle beboere er
delt ut, og det skal ryddes opp i henhold til dette!
Det skal også innskjerpes at det ikke skal hensettes ting på ikke
godkjente arealer som kjellerboder etc.
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Det henstilles også til beboere i 1. etasje om ikke å hensette
søppelposer på bakkenivå.

Det er altfor mye bilkjøring på gangveiene, skiltene som er satt opp
respekteres ikke.
Styret besluttet derfor at det settes opp bommer ved innkjøringene til
blokk 4 og blokk 7.

31/2017 Drift og vedlikehold.
Tre felling ved blokk 6 og blokk 1 startet 02.05.2017, videre arbeider
med trefelling og arbeider med stubber, vurderes. Priser på dette
innhentes.

Søknad om montering av treplatting i E 76 godkjent.

Levegger i endeleiligheter må monteres i klart glass, og festes
forsvarlig oppe og nede! De som vil ha dette skal søke styret.
Det må leveres dokumentasjon på produktet og de utførte arbeider.
Bilde av godkjent levegg kan sees på Åstereud Boligsameies
hjemmeside.

32/2017 Eventuelt
Høy terskel på inngangsdør i nr 48 sjekkes og vi ser hva vi kan gjøre
med dette.

Vedr. ønske om trappeheis av beboer med bevegelsesproblemer:
Beboer må selv ta kontakt med Hjelpemiddelsentralen.

Neste styremøte onsdag14.06.2017. kl 18.00

for Styret i Åsterud Boligsameie

Jens Ivar Dagestad
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