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BENKEN -- møte 3 i 2020

SÅ2

Birgith Sørensen,

SÅ3

Inger Johanne Alijoski

Beskrivelse: Birgiths huskeliste
Hensikt med møte
Gi siste info og status til SÅ3 – få avsluttet Elbilprosjekt 2-1
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Elbil prosjekt 2-1 REGNSKAP
06.05.2020 > Revidert budsjett – brutto – er nå på kr 570.000 14.06.2020 >Regnskap kom på 593.290.Regnskap oversendt SÅ3 søndag 14.06
Forprosjekt- Graving delt 40/60 – Netmelding og fordelerskap fordelt 50/50 og det vi får
tilbakebetalt fra Hafslund og offentlig støtte er fordelt %% i forhold til kostnaden

«Etter mye frem og tilbake kan jeg endelig legge fram regnskapet m flg merknader

•
•

Faktura har enda ikke nådd portalen – jeg har brukt mine kopier som jeg fikk fredag 12.06 (de skal være 100%)
Ser ikke helt bort fra at det kan dukke opp en faktura mer far Hafslund/Elvia for utvidet nettmelding.»

Tilbakemelding på regnskap fra SÅ3 var at regnskap var greit

Beregnet kostnad - vi får alt
SÅ2 91’ og SÅ3 124’
Andreas Klenner – prosjekthonorar ? er underveis
Regnskap for prosjekt 2-1 er godkjennes
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Elbil prosjekt 2-1
Fordelerskap – dørene kan ikke åpnes når 273 (tilhører SÅ3) står der, det bør være mulig å finne
en med mindre bil og så få byttet
SÅ3 ordner dette
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Prosjekt 2-2 til info
• Eda og GDA utfører jobben - 18 plasser helt ferdig og klart for 16 mer
• brutto budsjett kr 970.000 - ser ut til at det ikke blir noe støtte fra Viken
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Prosjekt 2-2 til info
Tidsplanen ER igangsetting : - 17.08 +- 2 dager
Graving og asfaltering fra 17.08- til 27.08.2020
Utfordringen blir nød parkering –
• det begynner vi å ha styr på, og
vi tar utfordringen – det hadde vært så mye enklere å bruke fotballbanen – men gidder ikke mase
mer om det – første melding gikk i des 2019
•
•

vi har tenkt å sette 2- 3 biler opp av gjerdet ved Traktorgarasjen –
øvrige biler parkeres i lia og på terrassen

Bare i nødstilfelle vil vi bruke 1-2 gjesteplasser - gjelder bl.a. 272 og 273 – grave fra skap til midten
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Elbil prosjekt 2-2
•
•
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Månedsleie – ser ut som Bori har funnet løsningen – hvis ikke går det via SÅ3
Får henvendelser og sender ut leieavtale fortløpende

Elbil prosjekt 1
Fortum – betalingssystemet
Er det reaksjon fra bruker som fikk faktura på 3000 ? Nei
Betaling-system
Svaret fra SÅ3 var som forventet – men det var ikke til fordel for andelseierne «kunden» men greit for oss (SÅ2) vi bruker ikke energi på dette.
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Parkering – generell
•

En gjest – parkerte på nr plass, eier var på nattevakt./ Midlertidig borte -

•

Det ble ringt til ham (gjesten) som parkerte ulovlig, han kunne da ikke kjører bil – kanskje
litt fuktig

•

SÅ2 har lyst at vi kan lage en felles «annonse» og legge ut.
Dette var en bevist feilparkering – gult kort lå i fronten --- en bevist feilparkering er ikke det
samme som at en beboer kommer hjem og kjører inn på plass x i stedet for plass y
Her hjelper det ikke med verken hvit eller gul kort- rødt kort må ilegges fort.

Lager forslag og sender Inge Johanne
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Annen info – spørsmål
Info fra så2
•
•

Brannleilighet – overlevering 19.06
Hull – utgraving ved stien – Bunnrør, og problem med noen kommunale rør –
Utførende firma ble sparket 2020-06-15 – nytt er på vei inn og vi regner med å bli ferdig i
løpet av neste uke

Spørsmål fra SÅ2
Generalforsamling – gikk det bra ?– ja ca 40 var med og Kjersti og Rune ut av styret. 2 nye inn
Traktorgarasjen – strøm - Har SÅ3 byttet leverandør ? Nei enda ikke
•

SÅ2 sier: Ser noe er ryddet – alt spraymaling på bordet kom frem i juni 2019 tilhører SÅ3

Ber om tilbakemelding fra SÅ3 Inge Johanne – // fått tilbakemelding «Go» 2020-06-20
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