SKJETLEIN BORETTSLAG
7082 KATTEM
NO 950374047

Referat fra styrets møte med tunkontaktene mandag 25. april 2016
kl. 18.00 i Styrerommet Røyskattvegen 42A
Innkallingen har gått ut til alle tunkontakter.
Til stede fra styret:
Stein Brendryen, Per Harald Kristensen Camilla Adams, Stig Jørgensen og Bjørg N. Jacobsen.
Til stede fra tunkontaktene:
Mårvegen indre:
Mårvegen ytre:
Solfrid Løwensprung
Ekornvegen:
Olga Gunes og Ann Mari Øverland
Røyskattvegen indre: Christian Cruz
Røyskattvegen ytre: Tor Joachim Tømmernes og Heidi Riseth Rognlie
Skogmusvegen:
Sissel Håvåg
Stein åpnet møtet og ønsket velkommen.
Følgende saker ble gjennomgått:
Gatekontaktordningen ble gjennomgått og det ble orientert om hva det innebærer å være gatekontakt.
Regler for gatekontakter vedlegges referatet.
Stein snakket om gateregnskaper og revisjon av disse. Alle har levert regnskap, stort sett oversiktlig og
greit ført, og disse er revidert og godkjent. Når det gjelder tunmidler vurderes en overgang til
utgiftsrefusjon, da det etter hvert er vanskelig med egne kontoer for slike midler. Overføring vil skje
som vanlig i år, så eventuelt ny ordning vil ikke tre i kraft før neste år.
Ny tildeling av gatemidler er betinget av at det ikke skal stå mer på konto enn 2 x årlig utbetaling.
Røyskattvegen ytre har brukt for lite penger til at de kan få nye midler. De andre får tildelt gatemidler
for 2016.
Dato for dugnader tildeles av SKU. Avvikling av vårdugnad vil bli 2. mai 2016. Gatekontaktene må lage
innkalling og administrere i sine respektive gater. Det blir sørget for at alle har nok utstyr, river og
lignende i gatene.
Vasking av fellesarealer fungerer stort sett greit. Gatene har forskjellige rutiner, og det ble foreslått
flere måter på «hvordan få folk til å ta utvasken sin».

Innspill fra gatekontaktene:
Måker. Problemet er i gang. Vi har fått inn pris på tiltak. Det ble så dyrt at vi må hente flere priser før vi
evt. Setter i gang noe.
Er det gått sluttbefaring etter rehabilitering?
- Alle leiligheter skal være gjennomgått.
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1-årsbefaring vil starte om en stund. Klager på ting som ikke er rettet kan tas ved den befaringen.
Spørsmål om skytterrommet kan brukes?
- Rommet er ikke klart, men hvis det kan ferdigstilles på dugnad så er det i orden.
Det tas en ny runde på dette i løpet av førstkommende helg.
Tørkeboder bak blokkene.
Noen boder er flyttet og det ser uryddig ut. Hva skjer med dette?
- Dette vil vi finne løsning på når utvendig rehabilitering er ferdigstilt.
«Lekesau» på lekeplass Røyskattvegen ytre sitter ikke fast i sokkelen.
- Vaktmester Jørgen får beskjed om å rette på dette.
Stein delte ut godkjente regnskap og takket for oppmøtet.
Møte slutt kl. 19.05.
Skjetlein Borettslag
Styret

