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Agenda 

1. Dugnad 

2. Fordeling av oppgaver for dugnad 

3. Asfaltering 

4. Utestående aksjoner fra forrige styremøte 

5. Utestående aksjoner fra generalforsamling 

6. Økonomistatus 

7. Diverse/AOB 

Referat 

 

1 Dugnad 

 Befaring: Gjennomgang av alle fellesområder, veier og garasjeanlegg.  

 Ved godkjent oppmøte på dugnad vil alle husstander få tilbakebetalt 500,- innen 1. juli 2014.  

 Grunnet store utgifter med asfaltering kan vi dessverre ikke skifte sand i sandkassene som planlagt 

under vårens dugnad. Det er derfor ekstra viktig at sanden blir snudd og tilsatt «antikatt» 

       2 Fordeling av oppgaver for dugnad 10.5. og 12.5. 

 Innkjøp av  mineralvann og øl – Karine 

 Bestille containere – Ellen 

 Innkjøp olje til bord og benker  lekeplassene, samt trapper – Karine 

 Innkjøp maling til gjerder – Karine 

 Innkjøp pensler til maling og oljing - Karine 

 Kjøpe anti-kattemiddel for sandkasse –Karine 

 Bestille feiing – Karine 

 

3 Asfaltering 

 Asfaltering av nedre felt skal gjennomføres etter 17. mai 

 Det blir sent ut separat informasjonsmail om dette. Ansvarlig for asfaltering er Bjørn Jensen, og han 

kan kontaktes for spørsmål på bjorn.jensen@motek.no  

 

4 Utestående aksjoner fra forrige styremøte 

 Garasjeporten 

 Etter befaring med leverandør av garasjeport er den nå ordnet. Alt gikk på garanti. Ansvarlig 

Knut.  

 Brøyting 

 Skal gjennomføre en ekstra befaring med Anleggskompaniet som er ansvarlig for brøyting i 

løpet av høsten. Det skal også settes opp en ekstra strøkasse i sving nr 2 på øvre felt. Ansvarlig 

Karine og Knut 

 

 

 

 

 

 

 

 LINDERUDVEIEN HUSEIERFORENING 
Referat fra styremøte Linderudveien 100, 1353 Bærums Verk 

Dag: 
mandag 

Dato: 
28.04. 2014 

Sted: 
Knut 

Møteleder: 
Karine 

Referent/dato: 
Marit / 02.05.2014 

Tilstede (merket ´x´ under)  

  Styret 2013/14 

  Leder                                Karine Kampesæter          83 

 Styremedlem/kasserer      Ellen Myhre                    117 

 Styremedlem/sekretær      Marit Tofte Løvlie            65 

 Styremedlem                     Bjørn Jensen                     75 

 Styremedlem                     Knut Braaen                    100 
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5 Utestående aksjoner fra generalforsamling 

 Parkering 

 Det er sent ut eget skriv vedr parkering og unødig kjøring i boligfeltet. Det henstilles nok en 

gang om at alle primært må benytte egen plass i garasjehuset. Det er til tider vanskelig å 

finne ledig plass på taket. 

 

 Strømuttak for motorvarmer på garasjetaket.   

 Det blir utarbeidet et kostnadsoverslag. Knut er i dialog med Hafslund som skal sjekke om 

det er nok strøm i trafo eller om denne må byttes. Ansvarlig Knut 

 Felling av trær 

 Vedr evt felling av grantrær på nedsiden av garasjeanlegget, blir dette tatt som egen sak på 

neste generalforsamling.  

 

 Roder 

 Ny revidert rodefordeling blir tatt som egen styresak og blir presentert som egen sak på 

neste generalforsamling.  

6  Økonomistatus 

 5 utestående fakturaer på fellesutgifter  som ikke har betalt etter purring. Ny purring blir sent ut. 

7 Diverse/AOB 

 Det er innhentet pris på utskifting av lysarmatur i garasjen. LED lamper vil gi ca 70 % besparelse på 

strømregningen. Den beste løsning er å koble i serie med bevegelses sensor og tidsstyring. Vi tester ut en 

lampe, men avventer endelig beslutning av innkjøp til vi ser hvor stor endelig kostnad det blir på 

asfaltering. Ansvarlig Knut 

Viktige datoer: 

 Dugnad: 10. mai kl 10:00 – 13:00 og 12.mai 18:00 – 21:00 

 Feiebil kommer 12. mai. ALLE BILER MÅ FJERNES FRA GARASJETAKET INNEN KL 09:00 

 

 

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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