
 

 

 

Informasjon fra styret – mars 2019 
 

Oppfølgningssaker, daglig drift og korrespondanse 

 

-El-fakturering forbruk; Vi benytter samme modell som Fossum Huseierforening; 100 kr. fast årlig 

betaling fra alle som har ladeboks, 10% påslag på forbruket.  

 

-Mail fra beboer om vedlikehold – Øistein begynner arbeidet med vegger og espalierer før sommeren.   

-Parkering: Generende parkering i gangveiene har økt. Vi understreker på Facebook-siden at dette må 

unngås.   

-H-nummer til GET: H-numre er registrert og sendt til GET 

-Dører og vinduer – venteliste gjennomgått. Ventelisten er håndterbar  

-Røyking: gruppen som har lagt frem forslag til begrensning i røyking på balkongene og i sameiet hadde 

bedt om møte. Styret og gruppen diskuterte dette.   

 
 

Oppgangene oppussing 

 

Budsjett fra Selvaag 

Valg: Rekkverk – håndløpere; Styret går inn for aluminium.  

Valg: Utsmykking i oppgangene; gjennom prosjektet. 

Valg: Postkasser – oppslagstavler. Postkasser skiftes og oppslagstavler henges ikke opp igjen.  

Valg: Med eller uten inngangsdører. Dører som er ti år og yngre byttes ikke – de males. Styret undersøker 

hvilke dører som er nye etter denne definisjonen.  

 

Informasjonsmøte – styret gjennomgikk gjennomføring og agenda for dette møtet. 

 
 

Stiftelsen Grendehuset 

 

• Vedlikeholdsbehov 

• Utsendt materiell foran årsmøtet samt referat fra styremøte i stiftelsen. 
 

Styret innhenter mer informasjon om Grendehuset og driften - Kerstin henter info fra Hans Hübert 
 
 

Arbeidsplan - Øistein Barhaugen 

 

Sidevegger ved endeterrasser males og utbedres  

Espalier ved inngangsdører males og utbedres 

Leie av lift er nødvendig 

 
 

Styret gjennomgikk plan for Årsmøtet – arbeids- og ansvarsdeling 

 
 

Forretningsfører 

 



 

Kontrakt er signert med OBOS. Oppsigelsestiden med ABBL er seks måneder. Vi ber om å bli løst 

fra 1. juli, men vet foreløpig ikke hvordan ABBL responderer på dette.  

 

OBOS inviterer til opplæring i deres portal Styrerommet:  

Nye Styrerommet.no gjør det enkelt å håndtere økonomi, gjennomføre HMS og avholde styre- og 

årsmøter. OBOS inviterer sine kunder til en gratis to-timers introduksjon/gjennomgang av 

mulighetene som finnes i løsningen. De styremedlemmene som kan deltar denne gangen 
 

 

Vedlikeholdsplanen  

 

Minner også om tilbud fra Selvaag vedrørende utarbeidelse av vedlikeholdsplan i tilfelle vedtak 

om endring av forretningsfører – se pkt. 16. Selvaag gjennomfører en slik plan for kr. 50000,- ink 

mva. (tilsvarende kr. 17.000 kr. årlig) 

 

Skal vi bestille ny plan fra OBOS?   
 

 

Diverse 

 

Lydlogg – To representanter for styret vil gjennomføre en lydmåling i leilighetene som er irritert over 

garasjeporten.  

 


