SKJETLEIN BORETTSLAG
7082 KATTEM
NO 950374047

Referat fra styrets møte med tunkontaktene mandag 20. mars 2017
kl. 18.00 i Styrerommet Røyskattvegen 42A
Innkallingen har gått ut til alle tunkontakter.
Til stede fra styret:

Stein Brendryen, Stig Jørgensen, Per Harald Kristensen, Irene Sundvall og
Bjørg N. Jacobsen

Til stede fra tunkontaktene:
Mårvegen indre:
Bastian Fjelneset
Mårvegen ytre:
Ann Helen Jønsson, og Hege Johansen
Ekornvegen:
Olga Gunes og Ann-Mari Øverland
Røyskattvegen indre: Linda Hald og Christian Del a Cruz
Røyskattvegen ytre: Heidi Riseth Rognlie og Tor Joachim Tømmernes
Skogmusvegen:
Alf Heggvoll
Stein åpnet møtet og ønsket velkommen.
Følgende saker ble gjennomgått:


Gatekontaktordningen ble gjennomgått og det ble orientert om hva det innebærer å være
gatekontakt.
Vedtatt at «og felles regler for ytre vedlikehold og orden» under punkt 3 strykes.
Punkt 9, ansvar for å administrere dugnader strykes.
Nytt pkt. 9: «Informere beboerne om når dugnader skal gjennomføres og ordne med det praktiske.»



Regnskap/tunmidler.
Orientering om nye regler for gateregnskap.
Det blir ikke overført penger til gatekonto. Handling skjer med kort. Alt skal gå via TOBB.
Tunkontaktene må få tilgang til nettbank for å praktisere nye rutiner. Vær nøye med å ta vare på
kvitteringer. De skal leveres til styret fortløpende.



Grøntplan.
Gjennomgang av grøntplan. Det er ønskelig at beboerne får komme med innspill så tidlig som mulig via
tunkontaktene.
Tunkontaktene vil få utskrifter av grøntplanen til bruk i forbindelse med planlegging sammen med
beboerne i de respektive gater.

Innspill fra gatekontaktene:
Røyskattv. Ytre:
Ingen spesielle saker. Gelendere i oppgangen trenger maling.
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Røyskattvegen indre:
Takrenne over platt Rv. 66 virker ikke. Det drypper ned på platten.
Opplæring av brannvarsler.
Vi ser på hvem som skal ta seg av opplæring av nye beboere.
Kan tunkontakter få en godtgjørelse ved å slippe en eller to fellesvasker?
Dette må hvert tun bestemme på gatemøte.
Forslag fra Ann Helen, Mv. ytre: Gatekontaktene belønnes med en julestjerne til jul.
Mårvegen indre:
Måkeproblemet. Hva kan gjøres?
Mange forslag. Måkene er fredet i hekketiden. Det er ikke lov å fjerne reir med egg.
Skillevegger på veranda.
Mårvegen Ytre:
Nøkkel til fellesrom og oppslagstavle er forsvunnet. Ønsker å få nytt lås.
Flis i kjeller – garasjeinngang er veldig slitt og skitten. Hva kan brukes for å få vasket rent?
Gi beskjed om ting som trenger vedlikehold i fellesgangene/områdene.
Skogmusvegen:
Manglende fellesvask.
Ekornvegen:
Kan fellesinfo legges på hjemmeside? F.eks. referat fra gatemøter.
Ta kontakt med Per for å finne en ordning på dette.
Aktivitetsrommet i Røyskattvegen – hvem kan bruke det, og når kan det brukes?
Det vil bli vedtatt retningslinjer for bruk. Rommet kan brukes til barnebursdager etc.
Ble det bestemt at benker på vaskerom skulle pusses opp?
Ikke endelig vedtatt hva som skal gjøres.
Kan hver enkelt vaskekrets bestemme hvilke tidspunkt vasking kan foregå?
Vaskekretsen bestemmer.
Sykkelparkering i tørkeplassene ute?
Dette vil bli sett på i forbindelse med grøntplanen.
Stein takket for oppmøtet.
Regler for gatekontakter vedlegges referatet.
Møte slutt kl. 19.40.
Skjetlein Borettslag
Styret

