Styremøte 04-2021
Dato: 2021.04.15
Klokken: 17:30
Tilstede:
Kari Johnsen
Eva Lundberg
May Helen Firingen
Kristoffer Ek

Styreleder
Sekretær
Styremedlem
Vara (Lene Berentsen)

Meldt forfall: Marcus Skauen (Vara for Jonas Kittelsen) har flyttet og deltok ikke på møtet.

ID

Sak

Vedtak

21-21

Godkjenning av fakturaer på styreportalen
Styremedlemmer har ansvar for å sjekke fakturaer på
portalen.

Sjekket og godkjent.

21-22

Klage xxxxxx

Klagen er behandlet og
arkivert.

21-23

Bytte av rørleggerfirma
Thomas Westgård AS skal rette opp noen arbeider av
isolering av luftepiper på loft. Montere tanken og Waterguard
etter oppussing av styrerom. Årsak vannlekasje.

Thomas Westgård AS
vil bli brukt som vår
faste rørlegger.

21-24

Forsinkelse ferdistilling av blikkbeslag
Dårlig arbeid fra blikkenslager på montering av utvendig
blikk. Pga sykdom hos Birk bygg har det blitt noe forsinkelser.
Plenene bak 51 og 53 har i tillegg vært veldig bløte og det
har vært umulig å bruke liftene på lang tid.

Arbeidet er nå
igangsatt.
Styret må ta en ny
sluttbefaring etter
oppretting av
blikkarbeider.

21-25

Malearbeider av oppgangene.
Da går styreleder inn for å hente inn tilbud om maling av
oppganger.

Maling av 9 oppganger
er vedtatt med to mot
to stemmer (May Helen
Fiiring og Eva Lundberg
stemte imot). Vedtaket
er vedtatt med leders
dobbelstemme om å
bruke firma.

21-26

Eventuelt endring av dato Generalforsamling i år
Slik det ser ut nå, må vi utsette GF på grunn av coronarestriksjoner.

Styret utsetter
nåværende
generalforsamling den
22. april til 6. mai
grunnet lokale
koronareskriksjoner.

21-27

Vannlekkasje kjellergulv i bomberom 52 A.
Sprekk i plastrør kloakk. Sak er meldt Fremtind forsikring.
Oppretting påbegynt.

21-28

Soping og nedvask av oppgangene
Det er bestilt sopebil til 20. april, etter soping bestilles ny
dato for nedvask av oppgangene med vinduer og
inngangsdører.

21-29

Søknad på bruksoverlating Haakon Langkås 56 B

Da egenandelen
tilsvarer det arbeidet
koster, så valgte vi å
ikke bruke forsikringen.
Styret kontakter
rengjøringsfirma for ny
dato etter soping.

Søknaden godkjennes.

Haakon Langkås har søkt om bruksoverlating for 1 år, med
mulighet for forlengelse.
21-30

Registrering av dyrehold
Julian Jørgensen 56 b regsitrert dyrehold. Finsk lapphund 6
mnd.

Møtet var ferdig: 20:05
Neste møte:
Etter avtale

Registrering av
dyrehold er godkjent.

