SKJETLEIN BORETTSLAG
7082 KATTEM
NO 950374047

Referat fra styrets møte med tunkontaktene mandag 23. oktober 2017
kl. 18.00 i Styrerommet Røyskattvegen 42A
Innkallingen har gått ut til alle tunkontakter.
Til stede fra styret:
Stein Brendryen, Per Harald Kristensen, Irene Sundvall, Stig Jørgensen og Bjørg N. Jacobsen.
Til stede fra tunkontaktene:
Mårvegen indre:
Ingen tilstede.
Mårvegen ytre:
Ann Helen Holden og Hege Johansen
Ekornvegen:
Olga Gunes og Ann Mari Øverland
Røyskattvegen indre: Christian Cruz
Røyskattvegen ytre: Tor Joachim Tømmernes og Heidi Riseth Rognlie
Skogmusvegen:
Ingen tilstede.

Stein åpnet møtet og ønsket velkommen.
Følgende saker ble gjennomgått:
•

Gjennomgang av regler for tunkontakter.
Oppdatert gatekontaktordning 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. Ordningen med bankkort og innlevering av bilag
fungere godt.

•

Forslag til ny fordelingsnøkkel på tunmidler.
Forslaget ble gjennomgått. Dette betyr en fastsum på kr 2500.- pr tun og 71 kr pr leilighet i tillegg.
Alle var enige om at forslaget er greit og det ble vedtatt innført fra 1. januar 2018.
Ny tildeling av gatemidler er betinget av at det ikke skal stå mer på konto enn 1 1/2 x årlig utbetaling.

•

Grøntplan.
Grøntplantegninger ble fremlagt og gjennomgått. Det ble spesielt fokusert på trefelling.

•

Parkeringsordning.
Det er vedtatt på generalforsamling at vi skal gå over til ny parkeringsordning, privatrettslig parkering.
Forslag til parkeringsregler og skilting ble presentert for gatekontaktene.

•

Hjemmesiden.
Det har vært liten aktivitet av gatekontaktene på hjemmesiden. Det oppfordres til skriving/informasjon
fra gatene.
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Innspill fra gatekontaktene:
Ekornvegen: Kan tørketrommel som går hele natta være brannfarlig?
Ikke brannfarlig, men bråkete. Trommel skal slås av når siste bruker er ferdig om kvelden.
Utdeling av deksel til sandkasser.

Møte slutt kl. 19.05.
Skjetlein Borettslag
Styret

