Referat fra styrets møte med tunkontaktene tirsdag 1. april 2014
kl. 18.00 i Styrerommet Røyskattvegen 42A
Innkallingen har gått ut til alle tunkontakter.
Til stede fra styret:
Stein Brendryen, Randi Heggvoll, Hans Christian Jystad, Per Harald Kristensen og Bjørg N.
Jacobsen.
Til stede fra tunkontaktene:
Mårvegen indre:
Henrik Hernes
Mårvegen ytre:
Solfrid og Christian Løwensprung
Ekornvegen:
Olga Gunes og Rune Selven
Røyskattvegen indre:
Røyskattvegen ytre:
Tor Joachim Tømmernes og Heidi Riseth Rognlie
Skogmusvegen:
Camilla har meldt forfall.
Stein åpnet møtet og ønsket velkommen. Han orienterte om hjemmesiden og oppfordret
gatekontaktene til å komme med forslag på ting som bør inn på siden.
Følgende saker sto på sakslisten:
- Godkjenning av regnskap for 2013
- Utforming av lekeplasser under/etter rehabilitering.
- Eventuelt
Alle regnskapene er revidert og godkjent, så alle får tildelt nye gatemidler.
Lekeplassene er i dårlig forfatning. Tunkontaktene får i oppdrag å komme sammen for å
vurdere hva som bør gjøres for å få gode og trygge lekeplasser som ungene kan trives på. De
må også komme med forslag til lekeapparater. Katteekskrementer og lignende i sandkassene
er et stort problem. Det bør vurderes om det kan anskaffes duk/nett for å trekke over kassene.
Orientering om montering og igangsetting av fiberkabel. Fiber vil kunne tas i bruk gatevis
etter hvert som rehabiliteringen er fullført.
Innspill fra gatekontaktene:
Mårv. ytre:
- Christian har levert inn 2 spørsmål som vil bli behandlet på styremøte i dag.

Røyskattv. ytre:
- Møterom i blokka er blitt støvet ned fordi elektrikeren som jobbet i fellesgangen har
latt døra stå åpen. Han benytter møterommet til oppbevaring av utstyr mens han jobber
i blokka.
- Det var spørsmål om når kjølerom blir ferdig til bruk?
- Maling som er utført i gangene har dårlig dekning. Maling på gelender/stål er også
dårlig. Dette vil bli tatt opp ved befaring.
- Hundelufting i gatene er en uting. Mange unnlater å ta opp avføring.
Hundeeiere må ta dette på alvor!!
- Enkelte har problemer med at data ramler ut på dagtid. Dette kan muligens skyldes
gammelt/dårlig modem. Hvis det er årsaken kan man be om å få et nytt modem fra
Canal Digital.
Ekornvegen:
- Oppgradering på navnetavle ved ringeapparater i hovedinngang i blokka. Dette vil bli
fulgt opp av SKU.
Det er oppdaget at det tas strøm fra kontakt i garasje i Ekornvegen for å lade EL-bil. Dette er
ikke tillatt. Vedkommende har fått beskjed om at det må søkes om å få lagt opp egen kontakt
til slik lading og at opplegget + strøm må bekostes av bruker. Dessuten er
parkeringsforholdene i garasjen blitt uoversiktlige grunnet mye flytting frem og tilbake.
Dette vil vi forsøke å ordne opp i.
Skyterrommet og de øvrige lokaler i underetasjen i Røyskattv. 42 er pusset opp etter
vannlekkasje. Vi trenger en person som kan ta ansvar for utleie av rommet. Tor Joachim
Tømmernes, gatekontakt i Røyskattvegen ytre, kan kanskje ta på seg dette.
Forslag til bruk av rommet ønskes.
Vi må lage regler for bruk av rommet. Den som har ansvaret kan låne ut nøkkel til en
voksenperson som tar ansvar ved f. eks. barnebursdag og lignende.
Stein delte ut godkjente regnskap og takket for oppmøtet.

Møte slutt kl. 19.00.

Skjetlein Borettslag
Styret

