Styremøte
Dato:09.05.19
Klokken 18:00
Møtedeltakere: Roger, Eva,Tony,May Helen, Lene og Birthe
Meldt forfall:
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Sak
Konstituering av styret
Sekretær
Taushetserklæring
Informasjon og introduksjon
Kort gjennomgang av de siste protokoller og det viktigste der
Det nye styret ser slik ut:
• Leder: Roger Larsen
• Sekretær: Tony Wolckmar
• Styremedlem: Birthe Skifjell
• Styremedlem: Eva Lundberg
• Styremedlem: May Helen Firingen
• 1 Vara: Lene Christensen
En kopi av protokollen blir sendt ut til alle andelseiere i løpet av
månedskiftet mai og juni.
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HMS – Internkontroll – Portalen
Lene og May Helen får tilgang fra SBBL om få dager. Resten av styret
kan gå god for at alt er i orden på portalen
Ny internkontrollrunde skal gjøres innen noen dager med oppfølging på
fremkommelighet, brann og rømningsveier
Morten setter snart i gang med rutinemessig utvendig vask av blokk.
Renholdsbyrået vårt kommer før 17 mai og vasker vegger, tak, gulv ,
vinduer og rekkverk i oppganger. Alle kjellerganger ( gulv ) skal også
vaskes.
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Informasjon fra leder
•
•
•

Informasjon om skikk og bruk ved hundehold er som informert
om trykket opp etter ønske fra en beboer. Denne kommer
straks.
132 eksemplarer av oppdaterte ordensregler er trykket opp og
deles ut til alle.
Hundehold i borettslaget er for de fleste helt uproblematisk. Men
noen få skiller seg ut og ødelegger for alle andre. Det er ikke
god skikk og tilfredstillende hundehold i forhold til ordensreglene
å « gå tur « , « lufte» hunden kun inne i laget. Dere gir da

Vedtak
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•
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dessverre hunden kun mulighet til å gjøre fra seg her. Det er
mange hunder i laget og vi kan tenke oss hvis alle skulle
praktisert dyreholdet slik. Ta med hunden ut av laget på tur.
Plukk opp eksrementer etter dere uansett og forsøk så godt det
kan og ikke være til sjenanse for naboene deres.
En oversikt over arbeid vaktmester skal gjøre i vår og sommer
kommer på neste protokoll. Det er en del arbeid på grøntarealet,
vask, generelt vedlikehold og noe nytt som kommer. Innimellom
skal tiden brukes på forskjønning og kanskje en og annen
overaskelse. Kom gjerne med ønsker dere !
Ønske om forandring i plante og blomsterbed
Det er kommet inn 2 forskjellige ønsker om å finne på noe fint i
2 av beddene våre. Henholdsvis trafobedet der det grønne
partiet kan ha sett sine bedre dager og bedet ved 56 blokka som
er noe grunt, fikk hard medfart i tørken i fjor og således kan
forandres og delvis byttes ut.

Til orientering

Bytter ut begge bed med ny fersk jord og ny fin blomster eng.
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Plan og agenda for styret den neste tiden
En rekke mindre saker og oppgaver skal gjøres den første tiden etter
nytt styre er på plass. En god plan for vår , sommer og eventuelt tidlig
høst skal lages som en grunnplan for godt arbeid.
• Dugnad: Torsdag 6. Juni mer info kommer.
• Skilter: Plan for dette er igangsatt.
• Beboerhåndbok: Ny beboerhåndbok vil bli laget og trykket opp.
• Hjemmeside: Ny hjemme side er under behandling.
• Uteområder og grill: Vi ønsker at dere bruker uteområdet mere.
Vi vil i år utdele gratis grillkull og tennvæske til de som ønsker å
benytte seg av disse. Mer info kommer.
• Forskjellig informasjon: Styret ønsker å legge mere vekt på å gi
en bedre informasjon til beboerne i laget.
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Evt

1. Pc til leke og miljøkommiteen er ett sårt ønske i komiteen.
2. Innkommet forslag til bomiljøtiltak er kommet fra beboer Arnt
Ove, kommet inn masse gode forslag som vil sees på i nærmeste
tiden frem over.

Møtet var ferdig: 21:00
Neste møte: Onsdag 19. Juni

Til info

PC, skriver og tilbehør
anskaffes.
Vedtatt

