FELLESMØTE SKÅRERÅSEN III OG II BRL.
07.06.11 Kl 1800

PROTOKOLL
Tilstede: Jan Petter Gudahl, Mats Knudsen, Birgith, Jacob, Vanja.
Fraværende: Johnny Fredriksen.
Sak 01/11:
Vedlikehold av parkeringsplassen
Hele siden av parkeringsplassen opp fra veien er mer eller mindre
Ødelagt etter gravingen i fjor sommer. Entreprenøren lovet å
utbedre
Dette men har ikke gjort det. Birgith og Jan Petter tar kontakt med
Entreprenøren
Parkeringsutvalget består av i II: Vanja og Birgith. I III: Johnny og
Rune.
Sak 02/11:
Fordeling av plasser
Skåreråsen II skal ha 40% av plassene. Dette tilsier 115 plasser.
Prøve å få til to nye plasser ved siden av 11 og 12 hvor vi tar en
plass hver.
Sak 03/11:
Strøm/kostnader
Det skal ikke være strøm til motorvarmerene til parkeringsplassene.
Jan Petter sjekker oversikten over dette.
Sak 04/11:
Felles vaktmestertjeneste
1 juni starter vi med felles vaktmestertjeneste.
Skilting av p-plasser, om dette er for dårlig bør dette bli en sak for
nye Vaktmesteren.
Sak 05/11:

Eventuelt

1.

Netting til fotballmål. Jacob sjekker opp å sender over priser.

2.

Traktor blir lånt uten ”lov”. Traktoren har blitt parkert utenfor
noe som ikke er akseptabelt.

3. Gjerde ved traktor-garasjen er råttent og bør utbedres.

Jacob blir med å ser på dette og sjekker pris.

Holde område ved gjerde ryddig, skilting, fjerning av saker
som skal lagres.
4. Samarbeidsrutiner mellom II og III. Lage en ”avtale” slik at vi

har noe å følge selv etter bytte av styret. Forslag til nye ting
sendes ut så det kan diskuteres hver for seg før et nytt
fellesmøte.

5. Oversettelser av husordensregler til urdu/tyrkisk/engelsk?
6. Skilt til ringeklokke, Evt få til en avtale med en nøkkelfiler får

å få ned prisen og ha et eget bestillingskjema på dette.

7. Prøve å få til mer felles informasjon og dele gode tips.
8. Godt forslag om åpent styrerom en dag i uken i en time.

Neste fellesmøte er satt til 5. september kl. 1900.
Mats og Jacob finner sted.
Møtet er hevet 2100.

