Tunmøte 29 Januar 2015.
Ja da var det klart for nytt tunmøte å selv om det ikke var overmåte godt oppmøte denne gangen, så var det
nok deltakere til at vi kunne starte.
De som deltok fikk servert både pølser med lompe eller brød, og sjokolade mousse. Så det står ikke på:)
1. Det er blitt vedtatt og bekreftet at vi må kjøpe inn nye møbler til fellesrommet da de møblene vi har er
enten ødelagte eller utslitte.
Vi ble enige om at vi ikke skulle ha fellesrommet så fullt som sist, men vi ønsker likevel fortsatt å bruke
fellesrommet for evt. gjester.
Dette bør heller ikke være noe problem lenger da fellesrommet nå har montert brann alarm. Så det kjøpes inn
en sovesofa. Kose sofa er kjøpt
inn og var meget komfortabel iflg. de som hadde møtt opp. Vi trenger også et skap til nips.
Det var også et ønske om å anskaffe en TV. Det at det ikke er Canal Digital til denne TV er folk klar over, men
det er mer en TV ment til å
se på DVD. Dette syntes folk var greit så lenge ikke TVen ikke var for stor og dominerende.
Bildene ble gjennomgått (de som hang på veggen før) å de var i ok stand, flertallet ville beholde disse.
Vi må også få ordnet en dugnad utenom den vanlige dugnaden (hage arbeid) hvor vi henger opp gardiner,
vasker litt, og ordner opp fellesrommet så
det er klart til bruk.
Evt:
+ Vi har fått trivelig nabo i 8f. Virker stille og rolig, noe som alle setter pris på.
+ "Nei til uadressert reklame" lappene er blitt revet ned fra postkassene i fellesgangen. Selv om dette ikke kan
klassifiseres som hærverk (det er vel mer snakk om barnestreker)
er det vel slik at å få reklame i posten når man egentlig ikke ønsker dette er frustrerende, så dette ønskes
ordnet opp i snarest.
Ber om hjelp til å få anskaffet nye, og at vaktmester evt laminerer disse på postkassene, eller klistrer de på
ordentlig så ikke er så lett å rive de av igjen.
+ Minner om at bruk av vaskerommet fordrer en viss ydmykhet og respekt for utstyret der, og beboerne som
bruker det. Vennligst hent klær samme dag som vasket, og
respekter hverandres vasketimer. Har installert en klokke på vaskerommet så det bør ikke nå være problem å
vite tiden mens man er der i hvertfall. F.eks: Tante klara lurer på når hennes vasketime er, hun kikker på
klokken, "å ja, om 5 minutter" tenker tante Klara.
+ Alle er unisont enige om at den nye garasje åpneren pr. mobil tlf er helt topp å forenkler inn av garasje
betraktelig. Folk savner heller ikke den boksen på midten.
+ Noterer også at noen synes at husleien nå er noe dyr og synes det er vanskelig å få endene til å møtes.
Ellers tusen takk for et meget hyggelig tunmøte. Vi er blitt lovet noen tunmidler ekstra til innkjøp av møbler av
styret, så dette kjøpes inn fortløpende.
Om ikke det er sagt før: Godt nytt år på Kattem.
mvh: Tunkontaktene Christian & Solfrid.

