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Agenda 

1. Dugnad 

2. Fordeling av oppgaver for dugnad 

3. Asfaltering 

4. Vedlikehold av kummer 

5. Utestående aksjoner fra forrige styremøte 

6. Utestående aksjoner fra generalforsamling 

7. Økonomistatus 

8. Diverse/AOB 

Referat 

 

1 Dugnad 11.10.2014 kl 10.00-13.00 

 Befaring: Gjennomgang av alle fellesområder, veier og garasjeanlegg.  

 Ved godkjent oppmøte på dugnad vil alle husstander få tilbakebetalt 500,- innen 31.12. 2014.  

       2 Fordeling av oppgaver for dugnad 11.10.2014 kl 10.00-13.00 

 Innkjøp av  mineralvann og øl – Karine 

 Bestille containere – Ellen 

 Innkjøp av oppheng etc til å rydde opp i innebod i garasje –Knut 

 

3 Asfaltering 

Asfaltering på nedre felt er fullført etter tidsplan. Området har fått en vesentlig oppgradering.  De som har 

fått utført arbeid innenfor egen tomt, har fått faktura på dette.   

4 Vedlikehold av kummer 

Kummer som ligger innenfor egen tomtegrense er huseiers ansvar. Dersom noen har kostnader på 

utbedring, er de selv ansvarlig for å fordele kostnader etter det antall som sokner til kummen. 

 

5 Utestående aksjoner fra forrige styremøte 

Brøyting 

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

høsten. Ansvarlig Karine og Knut 

6 Utestående aksjoner fra generalforsamling 
 

 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.  

 

 

 LINDERUDVEIEN HUSEIERFORENING 
Referat fra styremøte Linderudveien 117, 1353 Bærums Verk 

Dag: 
mandag 

Dato: 
22.09. 2014 

Sted: 
Ellen 

Møteleder: 
Karine 

Referent/dato: 
Marit / 25.09.2014 

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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 Roder 

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

neste generalforsamling. Styret forbereder dette på neste styremøte for å kunne presentere et 

forslag på generalforsamling.  Ansvarlig Knut 

 

7  Økonomistatus 

 6 utestående fakturaer på fellesutgifter  som ikke har betalt etter forfall. Fortsatt en utestående faktura 

med forfall første halvår til tross for purring. 

8 Diverse/AOB 

 Innkjøp av ny LED lampe i garasjen har vist seg å være vellykket. Vi vil trenge 6 lamper til og setter 

disse sammen med bevegelsessensor og tidsstyring. Dette beslutter styret at vi har økonomi til, og at det 

medfører besparelse på lengre sikt. Ansvarlig Knut 

Viktige datoer: 

 Dugnad: 11. oktober  kl 10:00 – 13:00  

Container blir bestilt og ingen biler må parkeres langs etter veien fra fredag 10. oktober. 

Neste styremøte: 13. oktober kl 19.00 hos Marit 

 

 

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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