
EKROMSKOGEN	  HUSEIERLAG	  A/L	  	  

STYREMØTE	  	  torsdag	  27.05.10	  kl	  2000	  

Tilstede: Øystein, Mona, Kjell, Ove (vara) og Hege 

Sted. Ekrom skole 

Møte nr: 1 

Referat: Hege 

Forfall: Remo og Jorun Grete (vara) 

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

	  

SAK 
NR: 

SAK: ANSVAR: 

 Til innkallingen: Varamedlemmene invitert pga konstituerende møtet 
for tidligst mulig å få informasjon om styrets arbeidsfordeling og 
prioriteringer.  

 

1 Fordeling av funksjoner / møtestruktur for styret 
• Nestleder Kjell  
• Sekretær Hege 
• Økonomi Øystein (kontaktperson for Monika Hallstrøm) 
• Garasjeansvar Kjell  
• Utenomhusplan oppfølging Mona 
• Praktisk/teknisk kontaktperson Remo  

Møter avholdes ca 1g/mnd – mandager kl 1930 på Ekrom skole. 
Mail/telefon brukes ved behov mellom ordinære møter. 

 

2 Pågående saker: 
- Status/fremdrift i sak om stoppekranene/fellesarealene  

Tidligere styrer har jobbet med å kartlegge hvor stoppekranene er, 
men det foreligger ingen fullstendig oversikt. Dette skal følges opp 
videre. Foreløpig kontakte Rambøl, og (tidligere ansatt i Lars 
Grønvold A/S) Svein Johnsen og Bjørn Mikkelsen, undersøke hvilke 
firma som kan være aktuelle å bruke videre i saken. Tas opp igjen på 
neste møte. 

- Asfaltering rundt avfallsdunkene  
Hamnes (tidligere styreleder) har hatt kontakt med firmaet Børli 
Anlegg A/S, som skulle gjøre jobben. Det viser seg å ikke foreligge 
noen skriftlig avtale om dette. Antatt pris avtalt er 30.000 – 40.000. 
Øystein ringer Børli og sjekker opp avtalen. 

 

- Istandsetting/fullføring av basketballbane 

Kjell 

 

 

 

 

 

Øystein 

 

 

Mona 
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Mona sjekker framdrift; tar kontakt med velferdskomitèens leder    

- Dugnadspengene 
 Kort historikk v/Kjell. Situasjonen nå er uklar mht kriterier for 
innbetalinger, klager på krav om innbetalinger med mer. 
Generalforsamlingen 2010 tok til etterretning at vedtaket fattet av 
Generalforsamlingen 2009 om dugnadspenger var utenfor 
huseierlagets myndighetsområde. Som en konsekvens av dette vedtar 
styret å tilbakebetale innbetalte dugnadspenger. Øystein kontakter 
Monika Hallstrøm om dette. 

 

Øystein 

3 Web-siden 
Web-kontakt Øyvind Nøhr har foreslått å legge inn nytt system, og 
dette ble vedtatt prioritert av Generaleforsamlingen. Det nye systemet 
gir bla muligheter for styret til å legge inn dokumenter (referater og 
lignende) direkte. Følges opp av Hege. 

 

Hege 

4 Felling av trær på fellesområde 
Henvendelse fra beboere i hus 31 og 32 om behov for å felle noen av 
trærne på nedsiden (mot baksiden av hus 13 og 14). Det var 
opprinnelig en gangveg/sti (tverrgående gjennom området) her. Det 
har nå vokst seg tett, enkelte trær er blitt svært høye og skjermer for 
utsikt og sol. Det er kjent at det har vært motstand mot dette tidligere 
fra beboer(e) på nedsiden.  

Styret var på befaring.  

Vedtak om å felle de foreslåtte trærne; tre grantrær, noe rogn 
(tynning) og en bjørk. Det skal stå trær igjen som skjerming mellom 
rekkene. Naboene i 31/32 gjør arbeidet på dugnad, huseierlaget 
betaler leie av kontainer for å rydde opp. Kjell følger opp dette. 

Det skal vurderes å plante noen mindre grantrær i Ekromskogen, da 
det snart ikke er gran igjen.  

 

Kjell 

5 Div utbedringer nedre parkeringsplass 
Henvendelse fra beboere i hus 3 og 4. P-plassen nedenfor husene er 
skjemmende, og de ønsker å iverksette tiltak som utbedrer dette: 
ønsker å sette opp gjerde som skjerming mot P-plass, at P-plass 
asfalteres, at det settes opp skilt om at kompost ikke må kastes der, 
stiller spørsmål ved om tilhengere skal kunne parkeres der. De tilbyr 
seg å sette opp gjerde og skilt, og ønsker at huseierlaget dekker 
kostnadene. 

Styret stiller seg positive til utbedringene, men ønsker mer konkret 
informasjon om hvordan dette kan gjøres. Mona tar kontakt med Kari 
Øvrelid (som sendte henvendelsen) for nærmere avklaring. 

Øystein undersøker kostnader ved asfaltering i sammenheng med 

 

 

 

 

 

 

Mona 

 

Øystein 
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asfalteringsarbeidet ved søppeldunkene. 

P-plassen er bl.a. tiltenkt parkering av tilhengere, og det er trolig mer 
ønskelig å skjerme enn å forby parkeringen. 

6 Drypp i garasje  
På plass 26 i garasje nr 9 har det vært problemer med drypp på bilen, 
slik at plassen ikke har kunnet brukes av beboer i 5B. Dette er nå 
sjekket av rørlegger. Det har vært vannansamling som har forårsaket 
dette, men det er nå utbedret og tørt. Kjell tar kontakt med 5B (Etty 
Levy), og si hun kan parkere på garasjeplassen igjen.  

 

Kjell 

 Neste styremøte 
Det sendes innkalling  

Øystein 

Ref.:	  Hege	  Jordet	  

	  

KONTAKTOPPLYSNINGER 
LEDER 
 
Øystein Lauen 22A 
90870423 
Oystein.Lauen@nav.no 
 

MEDLEMMER 
 
Kjell Overvåg 31A  
95207791  
kjell.overvaag@gmail.com    
 
Remo Andre Martinsen 33B  
91 35 78 36  
 Virago.vapp@gmail.com     
 
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     
 

	  


