Referat fra fellesstyremøte 2 – 10.03.2020
Skåreråsen II Borettslag – Org. nr: 950 406 879 – Postboks 323, 2001 Lillestrøm
Fakturaadr: Skåreråsen 2 brl, Org.nr: 950 406 879, Postboks 2719, 7439 Trondheim
Sted

Skårer Terrasse 12, klokken 18:00

SÅ2

Birgith Sørensen, Andreas Solberg og Amanda Ericsson og Andreas Klennere

SÅ3

Inger Johanne Alijoski, Vibeke Baltzersen

Referat utsendt 2020-03-11
Ønsker tilbakemelding dersom noen har merknader til referatet
Signert avtale om entreprenør vedlegges dette referat

Beskrivelse: Fellesstyremøte 2/2020 – sak 012 til 015
Hensikt med møte
Velge entreprenør for gjennomføring av Elbilprosjekt 2.1 r-- esten er info fra SÅ2 til SÅ3
12.

SÅ2-SAK 58/20 Elbil ladeplasser og Fortum
Systemet er nå etter mer enn 4 måneder ikke oppe og kjører. Vi gir gi dem en siste sjanse/dato frist til 31.03 SÅ3 har sagt seg enige
Vedtak legges frem for SÅ3 i møte 10.03.2020
Elbilutvalget (leder, nestleder og styremedlem Amanda) får fullmakt til å finne et annet firma som kan drifte våre 6
ladeplasser og komme ut av kontrakten med Fortum som ikke har fulgt opp. Forslag må samkjøres med SÅ3

Hvis ingen svar fra Hafslund –
Vi spør Omexom hva som må til for at vi kan velge annen leverandør –
hvilken utstyr må byttes
hva vil det koste
2020-03-10
Alle er enige i at Fortum kan sies opp
Andreas sjekker med Omexom hvilke deler som må byttee i ladestasjonene
Arbeidet med å innhente andre tilbud for drift igangsettes

13.

SÅ2-SAK 59/20 Elbil 2.1 – Igangsetting uten Hafslund
Se sakslisten for utfyllende informasjon og historikk om denne saken.
●
●
●
●
●

Kravspesifikasjon er utarbeidet 27.01.2020
Kvalitetssikret av Hafslund Ole Ivar Bjarkenes
Sendt til 4 leverandører med anbudsfrist 04.03
Andreas styrer befaringen
Vi håper å kunne velge leverandør senest 20.03 og komme i gang umiddelbart etter påske

Vedtak
Tatt til etterretning. Prosjektkomiteen utarbeider oversikt og anbefaling for mottatt tilbud som sendes styrene så fort som
mulig. Om noen er litt i tvil om noe tar vi ekstra møte på denne sak tirsdag 10. mars kl 18:00. De som ikke kommer på møte
må gi skriftlig svar senest 10.03. kl 12:00.

Prosjektkomiteen har sendt ut notat med anbefaling/innstilling at vi velger GDA –
Vi budsjettere med om lag kr 300.000 – dog er noe usikkert
Notatet om bestilling er underskrevet av begge borettslags styreledere
2020-03-10
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GDA er valgt – Prosjektnotat -avtale er underskrevet

14.

SÅ2-SAK 60/20 - og Sak 37/2020:
Elbil 2.2 – Omrokkering av 6 plasser som i dag brukes av SÅ3
Plan for 1.omrokkering er utarbeidet – sendes SÅ3 asap –
Eierne av de berørte plasser informeres, og vi satser på en omrokering i begynnelsen av mai
Og dermed flyttes SÅ2 ekstraplass–brukere inn i elbilområdet. Når vi vet hvem som kommer der må våre ekstraplass–brukere ta det de kan få, men det skal jo godt
gjøres at de da får lengre vei.

Vedtak
Arbeidet igangsettes snarest. Vi informerer SÅ3 først. Fordel om vi kan informere sammen, slik at de av våre som skal flytte
også får «flyttedag» for at SÅ3 kan komme på de nye plassene deres

2020-03-10
SÅ3 fikk «tegning» og vi igangsetter arbeidet i uke 13 - SÅ2 betaler «omregistrering» ved Bori

15.

PL147 Julien Decube Hellesøy A 149?

Bytter til 094

PL 149 Cecilie Cocozza A 132?

Bytter til 251

PL 154 Karim Raid/ Sara Karim

Bytter til 259

PL 159 Borger Storholt A 152?

Bytter til 092

PL 177 Lukas Kawa –A Best Totalentreprenør AS

Bytter til 262

PL 179 Tone Saghauen A40?

Bytter til plass 254

SÅ2-SAK 61/20 og Sak 39/2020:
Elbil 2.2 – Markedsundersøkelser
Vedtak
Markedsundersøkelsen sendes ut 20.03 med svarfrist 29.03

2020-03-10
Into til SÅ3 – planen følges

Annen info
Spørsmål om SÅ3 fortsatt vil være «med- medlem» av Norsk Elbilforneing – SÅ3 vil fortsette og
betaler sin del av kontingenten.
2020-03-11/SÅ2/bso
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