Styremøte
Dato: 2020.02.20
Klokken: 17:30
Tilstede:
Eva, Birthe, May Helen og Kari
Meldt forfall: Tony
Ikke mødt:
Lene

ID

Sak

Vedtak

20-37

Godkjenning av fakturaer

Godkjent

20-38

Møte med Metro vedr.renholdsplan se sak20-26
Styret har hatt møte med Metro, ved Vidar Drageseth. Bakgrunnen for
møte er klager på dårlig renhold. Det forelå ikke en renholdsplan, slik
det skal gjøres. Renholderen har 13,6 minutter pr oppgang. Det
betales for 5 timer pr.gang, Vi mener tiden ikke er tilstrekkelig for et
godt nok renhold.

Vi lager ny renholdsplan i
samsvar med Metro sine
retningslinjer. Avtalen vil
gjøres kjent for dere når
den er klar.

20-39

Endring i ordensreglene vedr parkering og nytt navn på
grusplassen se sak 20-31
«Lastebilparkeringen» vil heretter hete Gjesteparkering 2. Styret
takker de beboere som raskt og smidig fjernet sine biler og diverse.

Vi har fatta vedtak på
endringer av
ordensreglene for
parkering for hele laget,
samt Gjesteparkering 2.

20-40

Befaring av alle fellesrom-se sak 20-20
Det er foretatt befaring i alle fellesrarealer, det er trist å se at det er
så lite respekt for ordensreglenene våre. Ikke minst er det respektløs
med tanke på alle de beboerne som ønsker god orden og at Styrets
ansvar for rømningsveger ved brann eller lignende ikke blir tatt
hensyn til. Noen fellesrom i kjellere og bomberom er delvis ubrukelig
på grunn av at de er overfylt søppel.

I første omgang tømmes
alle felesrom for søppel,
deretter gjøres det
renovering der det
trengs. Fellesrommene er
merket med hvilke ting
som kan oppbevares og
at tingene skal være i
bruk.

20-41

Forberedelse GF se sak 20-36
Styret skal melde til valgkommiteen, hvem som er på valg. Det er Ida
og Lise som er i valgkommiteen, kom gjerne med forslag på flere.
Det skal skrives årsberetning som inneholder,
Vedlikehold/påkostninger- Hms – Bomiljø - Saker under arbeid og
planlegging - Internkontroll

GF er satt til 21.april 2020
På Klyve grendehus.
Styret informerer
valgkomiteen skriftlig om
hvem som er på valg.

20-42

Vannskade med følgeskade i blokk 56 A
Det har vært vannskade med følgeskade, rørlegger, takstmann har
besiktiget skaden og melding om skade er gitt Sparebank 1 Fremtind.

Rehablitering er
påbegynt. Saken følges
fortløpene av styret.

20-43

Søknadskjemaer med diverse endringer se sak 20-34
Alle skjmaer er oppdater og ligger på vår hjemmeside.

Skjema fås også ved å
henvende seg til styret.

20-44

Klage på xxxxx
Styret har mottatt klage på boring og snekring.
Arbeidet/bråket fant sted søndag kveld 9/2 kl 23.00.
I tillegg er det stor trafikk nattestid som forstyrrer naboer med høylytt
snakk og smelling med dører.

Møtet var ferdig: 20:45
Neste møte: tirsdag 10. mars kl. 17:30

De berørte parter gjøres
kjent med saken, i brevs
form.

