
EKROMSKOGEN	  HUSEIERLAG	  A/L	  	  

STYREMØTE	  	  onsdag	  10.11.2010	  kl	  1730	  

Tilstede: Øystein, Kjell, Hege 

Sted. Ekrom skole 

Møte nr: 5 

Referat: Hege 

Forfall: Mona, Remo  

Sendes: Styremedlemmer, Regnskapsfører Monika Hallstrøm og Web-kontakt Øyvind 
Nøhr 

	  

SAK 
NR: 

SAK: ANSVAR: 

 1. Oppfølging av avklaring om tinglyst eierskap for fellesareal  
2. Lekkasje i garasjeanlegg 
3. Dugnadsarbeid - plan 
4. Oppfølging av stoppekransaken 
5. Regnskapsstatus 
6. Brøyting, strøsand, juletreavhenting  

 

 

1 Oppfølging av avklaring om tinglyst eierskap for fellesareal 
Styret har mottatt brev fra kommunen, som har fulgt opp og undersøkt 
saken. Alt tyder på at Huseierlaget eier fellesarealet, men det er, uvisst 
hvorfor, ikke blitt tinglyst i forbindelse med overdragelsen fra 
kommunen.  
Konklusjonen er at huseierlaget må tinglyse dokumentet på 
fellesarealet, som er satt til en samlet verdi på 500.000. Dette gir et 
tinglysningsgebyr på kr 14048.  
Styret tar dette til etterretning, og skjøtet blir tinglyst. 
 

 

 

 

 

 

Øystein 

2 Lekkasje i garasjeanlegg 
Styret har mottatt brev fra beboer, og fra beboers advokat vedr 
lekkasje i garasjeanlegg nr 9. Lekkasen, med drypping ned på bil, ble 
første gang meldt til styre i 2006. Nåværende styre mottok 
henvendelse om at skaden fortsatt ikke var utbedret i april (sak 6 møte 
1), og fulgte da opp saken. Det ble konstatert at skaden var utbedret. 
Det viser seg altså at utbedringen ikke var tilstrekkelig, og at det 
fortsatt lekker. Styret har ikke vært kjent med dette, men beklager alle 
ulemper denne saken har medført for beboer over mange år. Beboer 
kan nå ikke bruke plassen, og ønsker å disponere alternativ plass til 
skaden er utbedret. 
Styret følger opp dette som en hastesak, og tar kontakt med 
bygningsingeniør straks for å få råd om hva som må 

 

 

 

 

 

Kjell 



SAK 
NR: 

SAK: ANSVAR: 

utbedres/repareres. Det skal vurderes om lekkasjen er så omfattende at 
membran må skiftes, og det skal settes inn tiltak som evt midlertidig 
kan stoppe lekkasjen slik at biloppstillingsplassen kan brukes. Styret 
disponerer ingen alternativ garasjeplass for øyeblikket.  

3 Dugnadsarbeid - plan 
Velferdskomiteens leder Bjørn Håvemoen var innkalt, men kunne 
ikke møte. Øystein er i dialog med han for å sette opp plan over arbeid 
i hht vedtak på Generalforsamlingen. 
 

 

Øystein 

4  Oppfølging av stoppekransaken 
Styret har mottatt brev fra beboer som skal skifte stoppekran inne, og 
ikke finner stoppekranen ute.  
Siden siste styremøte har Kjell kontaktet Bjørn Lillevolden, og det er 
satt i gang tiltak for å kartlegge hvor stoppekranene befinner seg. Kjell 
følger opp dette, og sjekker hvor langt arbeidet er kommet.  
I tillegg besluttet styre å konsultere advokat, for å få en vurdering på 
ansvarsforholdet mellom huseierlaget, beboere med tilknytning til 
utvendig stoppekran og den enkelte huseier når det gjelder ansvar for 
vedlikehold og reparasjoner. 
 

 

 

Kjell 

 

Øystein 

5 Økonomi-oversikt 
Styret fikk forelagt oppdatert økonomisk oversikt. Det foreligger 
ingen større endringer, økonomien er solid i henhold til budsjett. 
 

 

6 Brøyting, strøsand, juletreavhenting 
Smestad skal brøyte i vinter, og er også bedt om å fylle opp strøsand i 
kassene. Øystein purrer dette, da det er tomt. Øystein kontakter også 
Smestad med forespørsel om avhenting av juletrær på nyåret. 
 

 

Øystein 

Ref.: Hege Jordet 

	  

KONTAKTOPPLYSNINGER 
LEDER 
 
Øystein Lauen 22A 
90870423 
oystein.lauen@bluezone.no 
 

MEDLEMMER 
 
Kjell Overvåg 31A  
95207791  
kjell.overvaag@gmail.com    
 
Remo Andre Martinsen 33B  
91 35 78 36  
remo.martinsen@norsk-
tipping.no 
 
Hege Jordet, 36A  
95 86 36 67 
hege.jordet@hil.no     
 
Mona Plassen 11A 

VARAMEDLEMMER: 
 
Ove Søberg 25A 
95812097 
ovesob@gmail.com 
  
Jorun Grete Lindset 15A 
47243866 
jorlin28@msn.com 
 

REGNSKAPSFØRER 

Monika Hallstrøm, 32B  
95 96 10 35 
monikahallstrom@gmail.com     



99 01 29 34 
mona-pl@online.no     
 

 

WEB-KONTAKT 

Øyvind Nøhr, 46A  
99 00 67 67 
Oyvind.nohr@hil.no     
 

	  


