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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 20. januar 2016
Nr.: 2016 - 01
Kl: 18.30 – 21:30
Møteleder: Per Arne
Sted: Styrerom, LKV 216
Referent: Kaveh
Tilstede: Styrets medlemmer: Per Arne, Arnfinn, Kaveh, Elisabeth, Terje

Meldt forfall: 



Saker til behandling:
	 
			 

Sak nr 01/2016	Skedsmo kommune
              Borettslaget har fått beskjed fra Skedsmo kommune om montering av vannmålere. 
              Selv om ordningen vil tre i kraft fra januar 2018, men styret tar dette opp med både
              Kommunen og FO*. Styret kommer tilbake med mer opplysning om saken.
              *FO er et felles interesseorgan for de 12 borettslagene i Skjettenbyen.

Sak nr 02/2016	 Klage på parkering i stikkvei vedrørende LKV XXX
			 Styret har mottatt en klage på parkering av kjøretøy ved inngangspartiet til beboer ved
                                       LKV XXX. Styre gjør oppmerksom på at det er ikke tillat å parkere biler ved
                                       innganspartier.
                                  
Sak nr 03/2016        Generalforsamling
			Valgkomitèen var på besøk under dagens styremøte. 3 av styrevervene er på valg
                                       ved generalforsamlingen som skal avholdes 11.april 2016.    
			 

Sak nr 04/2016	Uregistrert kjøretøy
			 I følge Vegtrafikkloven av 18. juni 1965 nr.4 § 17, 1. ledd, 3.pkt, det er ikke tillatt å
                                       Parkere uregistrert bil på offentlig eller privat vei med offentlig skilting mer enn 14
                                       dager. Dersom beboer selv ikke er villig til å fjerne bilen, så styret holder kontakt med
                                       trafikketaten for å få tauet bilen bort.  

Sak nr 05/2016	Vinteraktivitetsdag
			Det blir felles vinteraktivitetsdag for hele Skjettenbyen ved Grendehuset i Karisveien
                                       lørdag den 13. februar 2016. Det blir arrangert skirenn og aking for både store og små. 

Sak nr 06/2016	Garasjer med taklyset på over flere dager
			Det ble observert flere garasjer med taklyset på over flere dager. Får å få ned felles
                                      strømkostnader, styret vil hente tilbud fra elektrikerfirma på brytere med timer.
	
      
 
 








Kaveh Abdali		Per Arne Voldsrud	Arnfinn Heimstad		
(sign)					(sign)			(sign)
	
				
Elisabeth Hovstad 		Terje Ferstad
(sign)				(sign)
						




Neste møte: 	Tirsdag 16. februar kl. 18:30



