
                INFORMASJON TIL BEBOERNE
13.02.2018 kl 1800 er 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

01/2018 Gjennomgang og godkjenning av referat fra styremøte
16.11.2017.
Referatet godkjent og signert.

02/2018

03/2018

04/2018

HMS:
Løpende rutiner er gjennomgått og utført av vaktmester og
protokollført.
Eventuelle andre arbeider som ønskes utført av vaktmester, må først
tas opp med blokkrepresentantene eller vaktmesterkontakt.

Budsjett
Budsjettutkast for 2018 gjennomgått og godkjent av styret.
Årsberetning utarbeides.

Drift og vedlikehold
Arbeidene med utskifting av elektriske tavler og utstyr til elbilladere,
starter opp i uke 16, og skal ferdigstilles i månedsskiftet juni-juli.
Skriv til beboere vedr. bestilling av elbiltavler, er distribuert til
beboerne.
Administrasjonsgebyr og eventuelle andre utgifter i forbindelse med
strømforbruk til elbiler, må betales av elbileierne.
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05/2018

06/2018

Forslag til saker til årsmøtet
Det var innkommet 3 forslag til saker som er ønsket tatt opp på
årsmøtet.
Styret avviste dette som årsmøtesaker, men vil vurdere sakene når
man ser hvordan økonomien blir.

Eventuelt
Vedr. snuplass i mellom blokk 4 og 5: Denne plassen blir ofte brukt
som parkeringsplass på tross av at det står ”parkering forbudt skilt”
Styret vurderer om plassen nå skal sperres fysisk.

Det er ønske fra noen beboere i blokk 4 om å montere ”sykkelskinne”
mellom 1. og u.etg. Styret tar en befaring og vurderer dette.

Vedr. ”dugnadspenger”: Ved innkalling til dugnader, må det i
innkallingen skrives at man må betale den til enhver tid fastsatte
sum, i henhold til vedtektene i Sameiet, dersom man ikke kan delta.

Vedr. dyrehold: Det har kommet klager på dyrehold i Sameiet, det er
urinering og avføring over alt, dyreeiere må ta hensyn til andre
beboere, og kanskje lese vedtektene.
Det utarbeides skriv til beboerne.

Det har kommet ny eierseksjonlov som omhandler bl. a.
seksjonseiernes ansvar og forpliktelser. Brækhus utarbeider forslag
til å legge dette inn i vedtektene i Sameiet.

Neste møte 13.03.18. kl 1800.

Bekkestua, 22.02.2018.

for Styret
Jens Ivar Dagestad
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