Referat tunmøte 23 november

Takker nok en gang for et flott tunmøte med mye kos og prat. Godt oppmøte med mange blide
deltakere. Artig. Avkjølte mandariner falt visst i smak så dette kan vi fortsette med, men vi har ikke
sett det siste av sjokolade moussen helt enda. Den kommer sikkert sterkt tilbake til neste gang.

Sak 1. Tun kontakt ordningen:
Det ble spurt på møtet om det var noen som hadde veldig lyst eller brant for å ta over som tun
kontakter. Det var ingen som hadde spesielt lyst til dette, å de fleste er fornøyd med jobben vi gjør for
tunet. Solfrid og Christian fortsetter som tunkontakter.

Sak 2. Måker.
En oppfordring til styret om å ta dette problemet på alvor da dette var til sjenanse for meget mange i
året som har gått. Mye bråk å støy fra måker som gjør det måker gjør, samt små hunder og barn som
blir angrepet av nevnt måke. Spesielt uheldig når det er en barnehage i nærheten å noe av grunnen til
at enkelte kjører sine barn helt til barnehagen.
Som et lite tips opplevde Heimdal Medisinske Senter det samme for et par år tilbake. De la ut leke
slanger på taket. Leke slanger anno 2015 ser ganske ekte ut, å måkene returnerte ikke til taket neste
år. Kanskje et lite tips til ettertanke, istedenfor å gå til mer barbariske grep. Men måkene ønsker vi
ikke, så uansett hva styret ønsker å gjøre, må noe gjøres. Takk.
Sak 3. Juletre
Juletre blir som vanlig satt frem i år også. Vi ordner med treet, mens Henrik som er tunkontakt i Mårv.
Indre ordner med lys. Vi har en plan om gå samlet ned til Frivillighets sentralen etterpå for å feire
videre der. Skal visst være ganske stort arrangement med salg av div juleting og mat der. Det blir
koselig, vi gleder oss.

Sak 4. Evt.
+ Anmodning om å rydde i fellesgangene da disse skal være fri for møbler og rot.
+ Ber beboere å unngå å la søppel bli liggende utenfor søppelrørene. Dette skaper mer jobb for de
andre som skal tømme sin søppel igjen. Noen opplever at foreldre sender ut sine barn for å kaste

søppel, å disse er ikke sterke nok til å få dyttet søppel ned i sjakta. Kanskje barn kan få andre huslige
oppgaver mens søpla tar vi voksne oss av?
+ Igjen en påminnelse om at vaskede klær blir hentet til riktig tid, slik at de som kommer etterpå
slipper ekstra arbeid.
+ Noen leiligheter er veldig kalde. Berørte leiligheter kan sende en mail til borettslaget direkte
gjennom borettslagets sider. http://skjetlein.borettslag.net/ er adressen dit. Ryddig og flott side som
dere enkelt finner en link til mail der.
+ Snakk om høy husleie kom også på tunmøtet. Skriver ikke mye rundt dette, men setter det likevel
som et punkt da det er enkelte som har dette som en reel bekymring.
+ Ytterdøra til noen leiligheter er treg. Ber egentlig om det samme her, gå inn på siden å send en mail.
+ I fellesgangen i under etasjen inngang til kjeller og bodene er flisene ødelagt. Nå som vi har
rehabilitert, vil vi ha det sånn? Skal disse flisene repareres, erstattes? Vaktmester bes se på saken.

Så var det noen ting om plattingene:
Inngangspartiet er glatt4-3-5-7-9. Anbefaler ei matte kanskje?
Hvem har ansvaret for måking, strøing av disse? Vaktmester/ oss?

Det var alt for denne gang. Trivelig at vi har det så godt her i Mårveien, tross litt dyr husleie trives de
fleste. En skal ikke undervurdere viktigheten av hva tryggheten i eget hjem har å si for hvor lykkelig en
er i livet. Tror dette er viktigere enn vi aner.

Håper vi ser mange av dere på juletre tenningen og også nede på frivillighets sentralen etterpå.

Det var alt for denne gang, takk for godt oppmøte.
Mvh, tk Christian og Solfrid.

