16 - Skåreråsen II Borettslag
Postboks 323, 2001 Lillestrøm
Fakturaadr: c/o Fakturamottak, BORI, Postboks 4381- Vika, 8608 Mo i Rana –
Org. nr: 950 406 879
Saksliste til styremøte 07.11.2016

Sted

Skårer Terrasse 12, klokken 18:00

Styremedlemmer tilstede

Birgith Sørensen, Bente Strand, Anders Edvardsen, Alexander Storsve og Mehmet Sønmez

Varamedlemmer tilstede

Andreas Solberg og Sunniva Myrvold

Prosjektkomitè

Frank Hagen, Henry Sørensen, Terje Strand

SAK

Beskrivelse: (styremøte 10/2016) – sak 165 til 167
Ekstraordinært styremøte pga. prosjekt og traktor

165.

Saksdokumenter sendt ut 04.11.2016 – 2 saker
●
●

Våtromsprosjekt
Traktor

For å få en god start er også prosjektkomité – pluss Terje som også er håndtverker –
invitert. Vara er invitert – det er viktig at hele styret er godt informert i begge disse
viktige sakene.
Vedtak:
Godkjent
166.

Våtromsprosjekt
4 tilbud har kommet inn

1. Bestemme totalentreprenør for Våtromsprosjektet.
2. Opsjoner – vil vi ha varmtvannsopplegg?
Vedtak
Styret har valgt ut 2 firma: (navn settes inn når kontrakt er skrevet)

Styret ønsker ikke å klargjøre for VV.
Styret gir prosjektkomiteen fullmakt til å forhandle med de 2 firma som er valgt.
Dersom vi kommer i tidsnød fordi styreleder har varslet fravær fra 22.11. til og med
08.12 – trer Anders og Frank (Frank = prosjektkomité) inn i styreleders sted.
Det firmaet som prosjektkomiteen til sist velger skal godkjennes av styret. Valget
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sendes ut på e-post så snart forslaget er klart.
Vi forsøker å vente med å skrive kontrakten under til styreleder er tilbake 09.12. Da
må det bli møte som planlagt 12.12.
Så snart det foreligger kontrakt og fremdriftsplan, forhandler leder og nestleder frem
lån og finansieringsplan.
167.

Traktoren
Vi har diskutert videre gang i traktorsaken, og har diskutert detaljene rundt flere
forslag til tilbud som skal sendes SÅ3.
Vedtak
Styret ble enige om et tilbudsbrev som skal sendes til alle i styret i SÅ3,. som et
forsøk for å avslutte traktorsaken.-..en gang for alle
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