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 A/L Gjelleråsen Borettslag
A/L Gjelleråsen borettslag

Postboks 323
Org. nr.: 948 122 294
2001 LILLESTRØM                                                                            
www.gjelleråsen.no






Dato 8. april 2014
Nr.: 2014 - 03
Kl: 19.00 – 21:30
Møteleder: Per Arne
Sted: LKV 153
Referent: Terje
Tilstede: Styrets medlemmer: Per Arne, Arnfinn, Per Martin, Elisabeth, Terje + 1. vara Kaveh

Meldt forfall: 

Saker til behandling:


Sak nr 08/2014	Konstituering

Kaveh som 1. vara, er invitert til alle styremøter, men har ikke stemmerett uten forfall fra andre styremedlemmer

Per Arne er leder, har ansvar for attestering av innkomne faktura, parkering, samt vara til FO

Terje er valgt som sekretær, har ansvar for strømavlesing, attestering av belastning av strømregninger i portalen, samt medlem i FO

Arnfinn er ansvarlig for vedlikehold, attestering av innkomne fakturaer, garasjer og hengerutleie

Elisabeth er ansvarlig for nye beboere, parkering, lekeplasser og stikkveistillitsvalgte

Per Martin er ansvarlig for garasjer, lekeplasser, vedlikehold , samt julegrantenning, 


Sak nr 09/2014	Vedlikehold

Beboer i LKV 50, ønsker bytte av 1 stk glasslist, samt fjerning av tre. Dette blir besørget av borettslaget.

Beboer i LKV 35 har levert rapport fra SINTEF, som viser omfattende mangler, på enheten. Beboer har engasjert advokat, og det har blitt varslet søksmål mot borettslaget.

Beising skal gjennomføres i år, og det vurderes å bruke samme beis og farge, som garasjene.
Per Martin og Arnfinn undersøker om det er mulig å bruke samme beis.

Styret sender infoskriv om planlagt vedlikehold, med bl. a. info om undersøkelse av drenering, og i etterkant av dette, starte utskifting av vinduer, som er vurdert av styret.

Beboer i LKV 384 ønsker å få fjernet hekk, og sette opp gjerde. Styret anbefaler fjerning av eksisterende hekk, og gir tillatelse til at beboer setter opp gjerde med maks avstand fra vegg på 90 cm, og tilsvarende høyde som eksisterende, for egen regning. 

Mangel på jordfeil og mangelfull merking i el-skap påvist, med varsel om utbedring. Det er bestilt utbedring.

Grimstad garasjene ønsker å komme til en minnelig løsning, og aksepterer at firma Rambøl blir brukt som upartisk taksterer. 






Sak nr 10/2014	Parkeringsoblater

Per Arne tar kontakt med Smart Security for nye oblater.


Sak nr 11/2014	Vårdugnad

Det besluttes å gjennomføre årets dugnad den tirsdag 29. april. Styret sender infoskriv.

Arnfinn bestiller containere, som plasseres som vanlig, samt oppfordring til at alle deltar i gata, og ikke bare i egen hage.


Sak nr 12/2014	Henvendelse fra advokat vedr. ny gangvei

Arnfinn har svart ut spørsmål fra vår advokat, som blir brukt til tilsvar til Statens Vegvesen.
		







Per Martin Ytterås		Per Arne Voldsrud	Arnfinn Heimstad		
(sign)					(sign)			(sign)
	
				
Elisabeth Hovland 		Terje Ferstad
(sign)				(sign)
						

Neste møte: 	

