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 A/L Gjelleråsen Borettslag
A/L Gjelleråsen borettslag
Tlf. 920 10 449
Postboks 323
Org. nr.: 948 122 294
2001 LILLESTRØM                                                                            
www.gjelleråsen.no






Dato26.jan 2011
Nr.: 2011-01
Kl: 18.30 – kl 20.30
Møteleder: Per Arne
Sted: Landskronaveien  92
Referent: Jarle
Tilstede: Per Arne, Åse og Jarle. (Per Martin ikke møtt)                          

Saker til behandling:

Sak nr 1/2011	Valgkomiteen er kalt inn forut for Generalforsamling 2011. Ikke møtt – blir oversendt Rune Eriksen som er leder av valgkomiteen. Vi har bedt komiteen om å ha kandidater klare innen 4/2 – 2011.

Sak nr 2/2011	Informasjon vedrørende reparasjon av garasjegulv. Vi er i diskusjon med Grimstadgarasjen as vedrørende reparasjon, som medfører fortsatt garantiansvar for leverandøren. Det vil komme informasjon vedrørende dette.

Sak nr 3/2011	Bytte av varmtvannsbereder for LKV XX , kjøpt inn av andelseier, blir refundert.

Sak nr 4/2011	Følgende andeler er overdratt:
	LKV 166 , ny andelseier; Jon Atle Kalleberg. Han overtar 16. februar.
		LKV 178, nye andelseiere; Ole Christian Halvorsen og Stian Fongaard. De overtar 1. februar  2011
	LKV 71, nye andelseiere; Stian Bjermeland og Stina Funderud. De overtar 10. februar 2011.

	Vi ønsker våre nye beboere velkommen!

Sak nr 5/2011	Husleierestanse for periode 11/ 2010; kr 114.039,45. 

Sak nr 6/2011	Mottatt søknad om utbygging av 2 kuber fra en andelseier. Da dette blir for nær byggegrensen mot Landskronaveien  BRL, er den ikke innvilget.

Sak nr 7/2011	Mottatt søknad om utbygging av 3 kuber fra en annen andelseier. Denne er innvilget. Dette da andelen ikke har vært utbygd tidligere.

Sak nr 8/2011	Soppdannelse i en av leilighetene. Det er undersøkt av Mycoteam. Konklusjon for å unngå råte/soppdannelse, er at det i alle rom må være luftsirkulasjon. Det vil si at ventiler må brukes/være åpne. 

Sak nr 9/2011	Skriv fra Kommunen vedrørende parkering ved/og trafikk til og fra barnehagene.


	





Per Martin Ytterås			Per Arne Voldsrud	Arnfinn Heimstad				(Sign)					(Sign)			Sign

	Åse Kristiansen				Jarle Bryhn
	(Sign)					
					


Neste møte ; 7. februar 2011, LKV 92 kl 2000



