A/L Gjelleråsen Borettslag
Dato 19.oktober

Nr.: 2021 - 09

Kl: 18:00 – 20.00

Møteleder: Per Arne

Sted: Styregarasjen

Referent: Terje

Til stede: Styrets medlemmer: Terje, Vidar, Per Arne, Elisabeth, Rina, 1.vara Robin og 2.vara Trond

Forfall:
Meldt forfall:

Saker til behandling:
Sak nr. 48/2021

Referat

Det er ikke kommet frem kommentarer eller tilføyinger/endringer til referatet

Sak nr. 49/2021
•
•
•
•
•

Lys på lekeplasser.
• Styret har mottatt tilbud på etablering av lys på lekeplasser, og iverksetter etablering av
dette snarest.
Avtale på administrative systemer.
• Styret har mottatt tilbud på etablering av felles e-postsystem for styret. Dette innebærer
også at vi får felles arkiv og mulighet for ny hjemmeside.
Ny parkeringsavtale.
• Styret har i fellesskap med Landskronaveien borettslag lagt frem forslag til felles
parkeringssystem, og vil i løpet av kort tid presentere dette i eget skriv til alle beboere.
Juletre på fellesareal.
• Det blir satt opp juletre på fellesarealet utenfor LKV 165.
Julegrantenning i Skjettenbyen.
• Felles julegrantenning med innslag av hest og vogn, musikk og julenisse finner sted på
sletta mellom Tårnbyveien og Riihimäkiveien lørdag 27.november mellom kl. 12 og 15

Sak nr. 50/2021
•

Bruksoverlating

LKV 31 er overdratt fra Chris-André Stangnes og Nathalie Aas-Haugen til Chris-André Stangnes.

Sak nr. 51/2021
•
•

Post, attesterte regninger og informasjon

Vedlikehold

Utbedring av innvendig skader etter teleskader er etablert.
Utbedring av utvendig panel og øvrig er i full gang.
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A/L Gjelleråsen Borettslag
Sak nr. 52/2021
•

Byggesak

Representant fra styret har i fellesskap med representanter fra Fellesorganet i Skjettenbyen deltatt
på møte i byggesaksavdelingen i Lillestrøm kommune, og mottatt retningslinjer for bebyggelse i
Skjettenbyen.
• Andelshaver i LKV XXX innkalles til møte med representanter fra styret som følge av
byggesaken.
• Styret vil på bakgrunn av denne saken utarbeide nye retningslinjer for bygging av boder,
tak-konstruksjoner etc., i tråd med bygningsloven.

Terje Ferstad
(sign)

Per Arne Voldsrud
(sign)

Vidar Myhre
(sign)

Rina Grewal
(Sign

Neste styremøte: tirsdag 3.november
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Elisabeth Hovstad
(sign)

