MATHIASBAKKEN
Styremøte i Mathiasbakken boligsameie, org. Nr. 989 419 919
Styremøte: 15. august 2011.
Tilstede: Vidar Karlsen, Jon Eknes, Wenche Peterzens, Trond Bredstrup, Lill Omli,
Arne Vidar Nilsen
Forfall:
Sak Aktivitet
Ansvar
1
Referat fra siste møte.
Ingen merknader.
2
Info mappe Mathiasbakken.
Lage infomappe med nyttige opplysninger for sameiet. Utkast klart til
Trond / Jon
neste styremøte. Relevante opplysninger vil også bli lagt ut på
hjemmesiden.
3
Universalnøkkel
Opplysning om hvilke som har universalnøkkel skal fjernes fra
Jon
hjemmesiden.
4
Brønnøysund
Navn og personnummer på styremedlemmer må sendes til
Jon
Brønnøysund.
5
Utestående fordringer.
Det er ca. 33 000 kr i utestående fordringer. Manglende innbetaling av Vidar
husleie, gass etc. Purringer vil bli sendt ut. Styre poengterer at ved
utleie så er det eier som er ansvarlig for felleskostnadene og gass
regninger blir betalt.
6
Utbedring av terrasser i bygg 1 og 2.
Veidekke har gjort utbedring, men det er fortsatt ikke tilfredsstillende. Vidar
Styret jobber videre med saken, samt andre reklamasjoner mot
Veidekke.
7
Vannmålere
Styret har vært i kontakt med flere rørlegger firmaer angående tilbud.
Vidar
Tydeligvis mye og gjøre og lang leveringstid hos rørlegger firmaer. Men
vi nærmer oss en løsning. Info kommer så snart vi har mer klart.
8
Beising av tre rekkverk og terrasser.
Sjekk om vi kan bruke bedre olje som holder lenger. Få pris tilbud på
Jon
jobben.
9
Bod
Som de fleste sikkert har sett er garasjen fjernet da vil ville fått
Vidar
dagsbøter om den hadde blitt stående. Vi trenger nå en bod for
oppbevaring av gress klipper etc.
Det er forslag på å sette opp bod på plenen i hjørnet ovenfor bygg 7,
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mot hekk nabo. Boden vil da bli i samme utførelse som de andre
bodene vi har. Dette er avklart med kommunen. Innhente pris på
materialer og jobb.
Det ble også bestemt å kjøpe inne ett huskestativ som vi setter på
gummimattene hvor garasjen var plassert.
Papirdunker bygg 1 og 2
Lage platting med overbygg ut fra boden (ut fra oppbevarings bod, ikke
søppel boden)
Solskjerming
Det er kommet ønske fra beboere om type solskjerming hvor man kan
trekke ned en type markise for skjerming av vind og innsyn. Styret vil ha
en befaring hvor slikt er satt opp innen noe blir bestemt.
Rømningsveier.
I bygg 5 er det rømningsvei ut fra garasje mellom bodene. Her er det
plassert sykler etc. Dette må fjernes umiddelbart!
Sommerfest
Det har i år hvert arrangert ett par (vellykkete) sommer fester for noen
av byggene. Forslag fra styret om å arrangere en felles sommerfest
neste år, i så fall trenger vi en arrangement (fest) komite. Noen som
melder seg til festkomite, gi beskjed til Styret!
Dugnad
Dugnaden i høst er satt til torsdag 15. september kl. 17:00. Det vil bli
leid inn container for hage avfall. Vi vil også ha en henger slik at vi kan
bli kvitt søppel ved boccia banen etc.
Styremøte.
Neste styremøte 26. september kl.18:00 (OBS ny dato!)

Dato: 21. august 2011
For styret
Jon Eknes
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