
EKROMSKOGEN	  HUSEIERLAG	  A/L	  	  

STYREMØTE	  	  torsdag	  14.10.2010	  kl	  1800	  

Tilstede: Øystein, Mona, Kjell, Hege 

Sted. Hos Øystein 

Møte nr: 4 

Referat: Hege 

Forfall: Remo  

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

	  

SAK 
NR: 

SAK: ANSVAR: 

 1. Avklaring av eierskap for fellesareal 
2. Felling av trær på kommunal grund 
3. Økonomi 
4. Dugnad 
5. Web-side 
6. Utleie av garasjeplass 
7. Vedlikehold av kommunal veg  
8. Nøkkel til Ekrom skole 

 
Til orientering: Styremedlem Remo Martinsen har ny mailadresse: 
remo.martinsen@norsk-tipping.no 
 
 

 

1 Fellesaealene – avklaring om tinglyst eierskap og evt overdragelse 
Viser til sak 4 møte 3 020910: 
Kommunens eiendomsavdeling etterspør avklaring av Huseierlagets overtakelse av 
fellesareal fra kommunen. Arealet tilbys overdratt vederlagsfritt, men må tinglyses 
med tilhørende gebyr. Dette gjelder 

- Områder hvor avfallsbrønnene er plassert på kommunal tomt 
Styret går inn for at dette ordnes. 
- Øvrig fellesareal i Ekromskogen 

Styret har avklart at vann- og avløpssystem uansett tilhører Huseierlaget, jfr 
Generalforsamlingen sak 8.3/10, men har ikke kunnet avklare om fellesområdet 
allerede er Huseierlagets eiendom. Styret ønsker dialog med kommunen for 
avklaring før sak om overdragelse realitetsbehandles. 
 
Øystein har vært i kontakt med kommunen, og skal fortsette arbeidet 
med å avklaring. Dokumentene styret viser til, er: 
-pkt 4 i Kontrakt mellom Lars Grønvold A/S og Huseierlaget i 
forbindelse med utbygging av Ekromskogen, hvor det står at 
huseierlaget ”overtar som eier fellesarealene av Ekromskogen gnr. 41 
bnr. 32” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øystein 



SAK 
NR: 

SAK: ANSVAR: 

og 
-tinglyste skjøter utstedt i forbindelse med overdragelse fra 
Lillehammer kommune til andelshavere, hvor det i pkt 3 heter at det 
til parsellene hører ”evigvarende bruksrett til veger, lekeplass og 
andre fellesområder på A/L Ekromskogen Huseierlags eiendom av 
gnr. 41 bnr. 408”. 
Styret mener dette tyder på at huseierlaget allerede er eiere. 
Spørsmålet er muligvis om skjøtet på fellesarealet er tinglyst. 

2 Henvendelse fra beboere om felling av trær på kommunal 
nabotomt 
Gjelder trær som stenger utsikt for beboere i søndre del av nedre 
rekke. Øystein tar forespørselen opp med kommunen. 

Øystein 

3 Økonomi-oversikt 
Styret fikk forelagt oppdatert økonomisk oversikt fra Monika. 
Økonomien ser fortsatt ut til å være solid til tross for større utgifter 
enn budsjettert i forbindelse med asfaltering, jfr sak 1 møte 3 av 
020910. 

 

4  Dugnadsarbeid 
Høstdugnad ble avviklet 13.10 med godt frammøte. 
Arbeidsoppgavene på lista ble utført. Velferdskomiteens leder Bjørn 
Håvemoen innkalles til kommende styremøte, og planlegging av 
vårens arbeid i hht generalforsamlingens vedtak settes på dagsorden 
for planlegging. 

 

 

Øystein 

5 Web-side - nytt program 
Da økonomisk situasjon nå tillater dette, kan arbeidet med nytt 
program for web-side gå som planlagt etter en kort utsettelse (jfr sak 6 
møte 3 av 020910).  Web-ansvarlig Øyvind Nøhr kontaktes og står for 
gjennomføringen. 

 

Hege 

6 Ledig garasjeplass til leie 
Det er ledig en garasjeplass i garasjen i husrekke 10, da ingen av de 
som meldte interesse for garasje til generalforsamlingen ønsket å 
benytte denne. Garasjen leies ut for kr 600,- pr kvartal (kr 200,- pr 
mnd). Dette kunngjøres ved oppslag. 

 

Kjell 

7 Manglende vedlikehold av kommunal veg mot akebakken 
Det vises til sak 2 møte 3 av 020910: 
Styret har mottatt brev/henvendelser om behov for vedlikehold av vegen mot 
akebakken (kommunal), (…) 

Styret har mottatt flere henvendelser angående dette. Øystein har vært 
i kontakt med kommunen, og vil følge det opp med purring. 

Øystein 

8 Styremøter på Ekrom skole 
Styret ønsker å avholde styremøter på skolen, og vil be rektor om å 
disponere en nøkkel til utgangsdør og klasserom. 

Øystein 

 NESTE MØTE: 4. november  

   

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 
99 01 29 34 
mona-pl@online.no     
 

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     
 

WEB-KONTAKT 

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

	  


