SKJETLEIN BORETTSLAG
7082 KATTEM
NO 950374047

Referat fra styrets møte med gatekontaktene mandag 23. april 2018
kl. 18.00 i Styrerommet Røyskattvegen 42A
Innkallingen har gått ut til alle gatekontakter.
Til stede fra styret:
Stein Brendryen, Per Harald Kristensen, Stig Jørgensen, Irene Sundvall og Bjørg N. Jacobsen.
Til stede fra gatekontaktene:
Mårvegen indre:
Per-Arne Lysaker
Mårvegen ytre:
Ann Helen Holden og Hege Johansen
Ekornvegen:
Håkon Skistad og Christian Krokøy
Røyskattvegen indre: Christian de la Cruz og Linda Hald
Røyskattvegen ytre: Tor Joachim Tømmernes og Heidi Riseth Rognlie
Skogmusvegen:
Elsa Aarhaug og Hallfrid Ertshus

Stein åpnet møtet og ønsket velkommen.
Følgende saker ble gjennomgått:
•

Gjennomgang av regler for gatekontakter.
Gatekontaktordningen ble gjennomgått og det ble orientert om hva det innebærer å være gatekontakt.
Regler for gatekontakter vedlegges referatet.
Det ble litt diskusjon om bruk av fellesrom i blokkene.
Hvor mange ganger skal man gå til beboere for å få snakket om aktuelle ting? Det er ofte vanskelig å få
kontakt med nye beboere.
Det er kanskje greit å vente til de er innflyttet og kommet i orden.

•

Fordeling av gatemidler.
Stein orienterte om tildelingen og om at det er mulig å søke styret om ekstra tilskudd til spesielle tiltak
som koster litt mere enn det som kan kjøpes for gatemidlene.

•

Ny parkeringsordning.
Orientering om behovet for en ny parkeringsordning og svar på spørsmål til det utdelte skrivet.

•

Dugnad – mandag 7. mai 2018. Raking, spyling og rydding. Dugnaden skjer i samarbeid med SKU.

• Innspill fra gatekontaktene:
Mårvegen indre:

Hva med trefelling? Trær blir felt etter hvert nå som snøen er borte.
Kan tørkestativet bak blokka i Mårvegen rives? Det blir tatt opp på gatemøtet onsdag
denne uka. Hvis det er enighet om at det kan fjernes, kan det rives.
Kan trampoline monteres på plena? Svaret er nei.
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Ekornvegen: Fellesvask i blokka i Ekornvegen. Den ene siden av fellesgangen blir ikke/eller blir dårlig
vasket. Hvordan kan dette løses? Vaskebyrå er blitt foreslått på generalforsamling flere
ganger, og er blitt nedstemt.
Røyskattvegen indre: Er det bestemt at fellesinngangene skal rundvaskes etter rehabiliteringen?
Det er ikke noen bestemmelse om det.
Får vi platting utenfor fellesinngangen? Hvis behovet er der så kan det skaffes.
Røyskattvegen ytre: Blir det ny disse på lekeplassen? Den står på planen.
Stein takket for oppmøtet.
Møte slutt kl. 19.10.
Skjetlein Borettslag
Styret

