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Agenda 

1. Dugnadsbefaring 

2. Fordeling av oppgaver for dugnad 

3. Utestående aksjoner fra forrige styremøte 

4. Utestående aksjoner fra generalforsamling 

5. Økonomistatus 

6. Diverse/AOB 

Referat 

1. Dugnadsbefaring 

      a) Gjennomgang av alle fellesområder, veier og garasjeanlegg.  

 

2. Fordeling av oppgaver for dugnad den 4.5. og 6.5. 

a) Innkjøp av planter og mineralvann – Linda 

b) Bestille pukk fra Franzefoss – Linda 

c) Bestille containere – Linda 

d) Innkjøp olje til bord på lekeplassen – Linda 

e) Kjøpe anti-kattemiddel for sandkasse –Bjørn 

f) Kjøpe trappelister – Bjørn 

g) Bestille gravemaskin for å ta overvann - Bjørn 

h) Bestille feiing – Karine 

 

3. Utestående aksjoner fra forrige styremøte 

a) Ny brøyteavtale for sesongen 2013/2014 utarbeides. Venter fortsatt tilbakemelding fra Thomas 

Feragen. Ansvarlig Karine 

4. Utestående aksjoner fra generalforsamling 

a) Det er sprekker på i muren på overhenget på garasjetaket. Det må innhentes anbud fra blikkenslager 

Ansvarlig - Bjørn 

b) Kjøring og parkering i boligfeltene – Karine sender ut ny fellesmail med henstilling til alle om å 

redusere kjøring og parkering ved egen bolig. Det skal også nevnes at parkering under tak (under 

garasjen) ikke skal forekomme etter den 1.4. Dersom dette ikke har effekt og det fortsatt kommer 

klager, sendes brev direkte til dem det gjelder.  

5. Økonomistatus 

a) Ingenting spesielt bortsett fra en utestående faktura fra en huseier. Linda sender purring på nytt. 

6. Diverse/AOB 

Trefelling:  

 Det er nå en god dialog med Helset Boligsameie. Merking av trær som ønskes felt er gjort og de avventer 

at representant fra Bærum kommune gir fellingstillatelse. Styret anser seg ferdig med denne saken 

 LINDERUDVEIEN HUSEIERFORENING 
Referat fra styremøte Linderudveien 50, 1353 Bærums Verk 

Dag: 
Tirsdag 

Dato: 
16.04. 2013 

Sted: 
Hos Karine 

Møteleder: 
Karine 

Referent/dato: 
Marit / 20 april 2013 

Tilstede (merket ´x´ under)  

  Styret 2012/13 

  Leder                                Karine Kampesæter          83 

 Styremedlem/kasserer      Linda Hanken                    69 

 Styremedlem/sekretær      Marit Tofte Løvlie            65 

 Styremedlem                     Bjørn Jensen                     75 

 Styremedlem                     Knut Braaen                    100 
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 Det lykkes ikke å komme i dialog med Linderudveien Huseierforening. Styret ser det mest 

hensiktsmessig at naboer slår seg sammen og selv går i dialog med de relevante naboer for å komme til 

enighet. Styret ser ikke lenger på dette som en styresak. 

Gatefest 

 Barnas gatefest blir arrangert i løpet av første uken i juni. Det er avhengig av godt vær og vi ser an 

værmeldingen før vi sender ut informasjon om festen. Ansvarlig Marit 

 

Garasjeporten 

 Det blir undersøkt muligheten for å kjøpe billigere garasjeport åpnere. Det skal bestilles ettersyn av 

garasjeport. Det må undersøkes når den er kjøpt siden dette kan være en garantisak. Ansvarlig Knut 

 

Langsiktig vedlikeholdsplan 

 Innhente tilbud på asfaltering. Ansvarlig – Bjørn 

 Innhente tilbud på klatrestativ til lekeplass. Ansvarlig – Linda 

 Undersøke regelverk for lekeapparat på fellesområder. Ansvarlig – Linda/Marit 

 

Div. info: Datoer for styremøter 2013 

 Tirsdag 10/9 hos Karine Kampesæter (83) 

 Tirsdag 8/10 hos Bjørn Jensen (75) 

Datoer for dugnad 

 Vårdugnad : Lørdag 4/5 og Mandag 6/5 

 Høstdugnad: Lørdag 12/10 

 

Hjemmeside og fellesadresser: 

– www.linderudveien.no  

– styret@linderudveien.no 

– beboere@linderudveien.no  

 

 

Kontaktopplysninger NORPORT: 

Behov for garasjeåpner eller innmelding av skade/reparasjon. 

Tel: 32 16 13 10 / 91798028  

Vårt kundenummer: 21719 

www.norport.no 
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