
 

MATHIASBAKKEN 
Styremøte i Mathiasbakken boligsameie, org. Nr. 989 419 919 

 
Styremøte: 13. september 2012. 
Tilstede: Vidar Karlsen, Wenche Peterzens, Arne Vidar Nilsen, Trond Bredstrup, Pierre Paul 
Galea-Souchet og Jon Eknes. 
                    
 

Sak Aktivitet Ansvar 

1 Referat fra siste møte  

 Ingen merknader   

2 Regnskap  Vidar 

 Regnskapet er i forhold til budsjett. Det er lite utestående fordringer.  

3 Huskestativ  Pierre 

 Tilbud er innhentet, foreløpig tilbud er ca. kr.35.000 ferdig montert. 
Dette er godkjent huskestativ. Vil bli montert våren 2013.  

 

4  Garasje / bod  Vidar 

 Styret undersøker om vi kan inngå en avtale med yrkesskolen for 
oppsett av bod. Det kan finnes mulighet for at vi da kun betaler for 
materialer. Forslag på plassering og kostnad vil bli fremlagt på neste 
årsmøte.   

 

5 Reklamasjoner veidekke Vidar  

 Avløp fra bygg 6 og 7 viser seg har for lite fall. Dette har ført til at avløp 
har tettet seg flere ganger. Styret har en pågående sak med Veidekke 
angående dette.  
En del av tegl stenene i bygg 7 har avskalling. Dette er reklamasjon sak 
overfor veidekke.  

 

6 E-post fra Jan Inge Kvistnes angående vedlikehold. Se vedlegg.  Styret 

 Styret tar innhold av mailen til etterretning, innhold av vedtektene som 
det stilles spørsmål ved vil bli tatt opp på neste årsmøte. 
Styret vil dog presisere at mailen inneholder visse feilaktige påstander, 
som at oppgangene i 6 og 7 er oppusset. Disse er ikke oppusset etter 
innflytting.   

 

7 Høstdugnad Pierre 

 Minner igjen om dugnaden torsdag 4. oktober, oppmøte kl. 17:00 
mellom bygg 4 og 5, hvor oppgavene blir fordelt. 
Container er bestilt for hageavfall. Denne kan fylles opp med privat 
hageavfall etter dugnaden. (NB kun hageavfall) 
Etter dugnaden samles vi til øl og pølser i garasjen ved bygg 7. 

 

8 Eventuelt  

 Snøryddingsavtalen vi har løper videre, minimal pris økning (3 %)   

9 Neste styremøte   

 Mandag 29. oktober kl. 19:00 hos Arne-Vidar.   
 
Dato: 13. september 2012  
For styret, Jon Eknes 
 



 


