Styremøte 09.06.2009
Sak.:

Beskrivelse:

Ansv.:

21.

Godkjennelse av dagsorden

ALLE

22.

Underskrive protokoll fra 29.04.09 - og 11.05.09

ALLE

Protokoller underskreve
23.

Informasjon fra styreleder
For å få en full halvårs status er årets protokoller gjennomgått:
165- Vaktmesteravtale - - se under (gjelder alle sakene her)
184- Nye tilbud på oppussing av bad og i setting av vinduer
187-2 Søppel i kjellere
190 -Stoppekraner (er på vedlikeholdsskjema)
208 -Utlån av datamaskin
209 -Sikringsskap er ikke plombert av Hafslund
210 -Romerike låsservise - skal vi bytte leverandør
219 -Leverandørliste - foreløpig liste, er ikke bra - ny liste er i arbeid
19-3 Få tilbud på Trappevask

BadeMiljø (Skårer Rørservice)
Kontakt med Bobestyrer
Vedtak
Ovennevnte orientering ble tatt til etterretning
24.

Fra beboere
Nye saker
1. Dårlig lukt i oppgang. Anticimex AS har ikke kunnet finne noe galt.

Seniorlaget vil borre et hull i veggen, for om mulig finne ut hva lukten
skyldes.

2. Vi har 3 leiligheter med meget dårlige vinduer.

Vedtak
Så snart vi får frigitt de vinduer som er i konkurskarantene, igangsettes
arbeidet for ovennevnte andeler
25.

Status igangværende arbeider
1. Utvendig

Drenering - asfaltering

2. Lekkasje Skårerlia 22

Rørkontroll har vært på befaring. Manglende eller feil vedlikehold gjør at
fukten trenger ned i betongdekket.
Vedtak
Faktura oversendes kommunen

Birgith

3

Vedlikeholdsskjema er delt ut. Svarfrist 04.06.09.
Det mangler svar fra 35 beboere

26.

Seniorlaget info:
Jobber støtt og rolig etter den oppsatte liste

27.

Økonomi
Status (bank) saldo pr. 05.06.09. kr. 1 856 782
Oppussing bad. Søknad mottatt. kr.12 000 refunderes
Asfalteringsarbeid budsjettert kr. 180 000
Birgith vil gå igjennom kontoutskrift for å kontrollere opp mot regnskap

28.

Div innkjøp
Hva har vi kjøpt inn
·

div kontorrekvisita

·

beis og diverse til seniorlagets oppgaver

·

3 leiligheter med meget dårlige vinduer, igangsettes asap kr 27 000-

ALLE

54 000
·

tremateriale til sykkelstativer i Skårerlia 16-18

Vedtak.
Vedtak tatt til etterretning
29.

Hjemmeside
Birgith har fått flere koselige tilbakemeldinger angående vår hjemmeside
Systemet vi har i dag er imidlertid veldig personavhengig og således ikke optimalt.
Vedtak
Styret velger nytt system for vår hjemmeside - Kostnad pr år ca kr 5000.- litt
mer 1.året pga. nytt oppsett (merarbeid ved overflytting kr 3000.-)
Fordel. Vi skal bli personuavhengig. Oppdatering skal kunne foretas fra en
hvilken som helst PC, bare den er på nett

30.

Fellesstyret
Vedtak.
·

31.

Forslaget til tinglyst avtale for våre parkeringsplasser opprettholdes

Brannvern - status ·

Det vil bli utarbeidet plan for videre vedlikehold, demonstrasjon

Kjetil
Gøril

Vedtak.
Kjetil jobber med saken og legger frem forslag til augustmøtet
32.

Interne styresaker
1. Vedlikeholdsskjema for opplysninger til tilstandsrapport for faste
installasjoner. Innsendingsfrist 04.06
Vedtak
Alle opplysninger plottes inn i "veggkart" hvorpå skjema arkiveres i

Birgith/Vanja

andelsmapper
De andelseiere som ikke har besvart skjema, vil ikke kommer på vedlikeholdslisten, og vil ikke bli prioritert (gjelder også ved et evt. salg)

Birgith

Resultatet fremlegges til neste styremøte
2. Andelseiers ansvar.

Styret foreslår at man ser litt mer på dette og får inn i vedtekter om
andelseiers vedlikeholdsplikt. F. eks kan laget nå fortsette utskifting av
vinduer, slik at alle får aluminiumsvinduer. Deretter kan dette ansvar

Birgith

overføres til andelseier.
De som har vedlikeholdt sine gamle trevinduer - og foretar annet vedlikehold
(som de jfr vedtektene skal gjøre, skal på denne måten slippe å være med å
dekke kostnader for de som ikke gjøre sin plikt. Bytting av alle vinduer i
borettslaget koster etter dagens priser 4 500 000
Vedtak.
Styret jobber videre med saken
3. Vaktmester: (sak 165)
Vår nåværende avtale løper til 31.10.09
Styret er fornøyd med arbeidet som utføres i dag.(med unntak av

Birgith

snøbrøyting, hvor vi mener de må bruke mindre maskiner)
Vedtak.
Birgith tar kontakt med BORI med sikte på å forlenge avtalen.

4.

Skrot-drosje for tømming av fellesrom i kjeller (Kirkens Bymisjon Lillestrøm)
Vi har igjen tømt en kjeller på beboers regning. (Skårer terr 8)
Det er jft husordensreglene ikke lov og sette annet enn sykler og
barnevogner (som er i funksjonell stand) i fellesrommene i kjeller

Vedtak.
Vedtak tatt til etterretning
4. Blokktillitsmann Skårerlia 16-18.

Steinar Holst har meldt seg
Vedtak.
Vedtak tatt til etterretning
Styret vil forsøke å finne ut hvilke nasjonaliteter vi har i borettslaget, og
undersøker muligheten for å få oversatt husordensreglene
Gørild trenger et par mdr pause. Kjetil vil få overlevert materiale angående
brannvern.
5. Ferie.
Birgith uke

26, 31,32,33 Tlf.vakt fra 29.06.- til 23.07

Jacob uke ....... Tlf vakt fra 24.07- til 16.08.

33.

Vanja uke

30,31,32,33 Tlf.vakt fra 29.06.- til 23.07

Rune uke

30, 31,32,33

Kjetil uke

29,30,31,32

Informasjon til beboere -- Nyhetsbrev sendes ut i uke 25

Birgith

