REFERAT FRA GATEMØTE EKORNVEGEN.
Dato og tid:
Torsdag 18.10.2018 kl.20.
Sted:
Fellesrom i blokka

1. Vi inviterte Olga for og takke henne for innsatsen som har gjort mye for miljøet i gata vår i
flere år –bl. a. ved å gå i bresjen for større dugnader som oppussing av fellesrommene. Vi
feiret med kake og blomster overrekkelse.
2. Tørkestativ: Ytterkledning vil bli skiftet ut til våren, det er ønsker om gulv i tørkestativ.
Dette må vi gjøre på dugnad, men kan søke styret om midler til material
Vi inviterer til dugnad til våren på dette hvis det blir aktuelt.
Gjøre om deler av tørkestativ område til sykkel parkering ble nedstemt.

3. Gangvask: Det er fortsatt noen som ikke vasker på sine uker i blokka, dette medfører
ekstra arbeid til dem som skal vaske uka etterpå. Vi oppfordrer alle til å vaske på sine
uker, hvis en ikke har mulighet så kan en gjøre en avtale med Gun i 10H.
Er det gjengangere så oppfordres det til å sende inn klage til styret.

4. Julegrantenning 2018: Vi gjennomfører julegrantenning slik som tidligere år den
29. november.
Påmelding vil bli sendt ut i forkant.

5. Økonomi: vi har fått kr. 4300.- i gatemidler i mars 2018. Noe har gått til beplanting av
blomsterkasser i gata, resterende vil bli brukt til julegrantenning og dugnad 2019.
6. Eventuelt:
•
•
•
•
•

Bruk av vaskerom: det er fortsatt noen som ikke respektere listen over oppsatte
vasketimer, bruker andre sine timer. Alle vasketimer SKAL skrives opp på liste i
forkant og dette skal respekteres.
Grøntplan: Det vil bli en gjennomgang av grøntplan til våren, det vil bli ett gatemøte i
forbindelse med dette.
Balkonger: det er ikke satt noe tidspunkt for når det arbeide vil starte, kommer info
om dette når det er bestemt.
Oppfordrer alle til å sette seg inn i husordensreglene vedr. når det skal være stilt om
kveldene, det er lytt mellom leilighetene i blokka.
Gangen i 2.etg. i blokka skal være fri for alt som kan være hinder, hele gangen skal
være fri for ting til enhver tid da dette er en rømningsvei ved evt.brann.

Hilsen gatekontaktene
Håkon og Christian

