Tunmøte referat Mårveien ytre 22.11.2016

1 Trapp ned til parkering
Det er nå opplest og vedtatt at trappen ned til parkeringsplassen ikke blir holdt ren for snø, da
styret velger å prioritere andre arbeids oppgaver for vaktmesteren enn akkurat dette. Det
koster også for mye ressurser.
Den er for så vidt grei den, men vi diskuterte om vi ikke kunne ta trappemåking på dugnad.
Etter mye diskusjon fant vi ut at det blir for mye arbeid å holde trappen ren for snø, så alle og
enhver får belage seg på å gå rundt istedenfor.
2 Tunkontakt ordningen
Hvert år tar vi opp tunkontakt ordningen, om folk er fornøyd med jobben vi gjør og om noen
har et brennende ønske å være gatekontakt i stedet. Å vært eneste år har det vært
tilbakemeldinger om at folk stort sett er fornøyd med sånn som det er. Men i år ønsket Hege
gjerne å overta stillingen som gatekontakt. Ann Helen slo seg med på iveren til Hege å kunne
tenke seg å være vara. Solfrid og jeg har jo sittet noen år nå, å ja, det jo godt med avlastning.
De nye gatekontaktene ønskes hjertelig velkommen og starter etter nyttår i vervet.
3 Juletre tenning Mårveien?
Det ble diskutert noe rundt juletretenning. Det er færre småbarnsfamilier som bor i gaten nå,
så interessen for dette har dalt. Det ble diskutert med Mårveien indre om dette, men hans tun
er ikke interessert i dette i det hele tatt. Så det ble besluttet å pynte et tre som allerede står ved
inngangspartiet over garasjen. Så takk til Aud for lån av stikkontakt
4 Evt.


Husk at vaskemaskiner som eies privat også bråker. Det skal være stille etter kl. 23, så
prøv å unngå å vaske klær etter denne tid.



Tørketrommel har gått av vakt og takket for seg. Tusen takk for mange tørkede klær til
rett tid. Du har vært en sann jobbhest og nesten aldri vært sykemeldt. Sender blomster
og konfekt eske som takk for god innsats. Stilling er lyst ut på finn. Har fått inn 251
nye søkere på jobb som tørkemaskin, så kaller inn til intervju fortløpende. (Ny
tørketrommel kommer så fort som mulig.)



Kan nevne at folk sliter med å få solgt leiligheter på Kattem pga høy husleie. Det er
anbefalt å selge først, før en kjøper for å unngå å havne i klisteret.

Takk for oss. Ønsker Hege og Ann Helen lykke til som tunkontakter !
Mvh Solfrid og Christian

