
EKROMSKOGEN	  HUSEIERLAG	  A/L	  	  

STYREMØTE	  	  tirsdag	  7/6	  2011	  kl	  2000	  

Tilstede: Ståle, Erik, Jan Kristian, Bjørn og Kirsten  

Sted. Hos Ståle 

Møte nr: 3 

Referat: Kirsten 

Forfall:  Hege 

Sendes: Styret, regnskapsfører Monika Hallstrøm, web-redaktør Øyvind Nøhr, 
velferdsutvalgsleder Bjørn Håvemoen 

 	  

SAK 
NR: 

SAK: 

 1. Gjennomgang av referat fra forrige styremøte  
2. Stoppekraner -status og framdrift 
3. Vannlekkasje garasje 9-status 
4. Biloppstillingsplass etablert i feltet 
5. Velferdskomite -status dugnader og andre oppgaver 
6. Evntuelt 

  

1 Det er et stort søkk i asfalten mellom garasje 47 og 48. 
Det innhentes prisoverslag, saken settes opp til neste årsmøte. 
Referatet godkjenes. 

2 Stoppekraner -status og framdrift 
Jan Kristian tar kontakt med kommunen. 
Saken tas opp på senere styremøte når vi har oversikt over alle rørsystem og 
stoppekraner. 

3 Vannlekkasje garasje 9-status 
Styret dekker kr. 50-60 000. Ståle får fullmakt til å starte utbedringen. 
For framtidige utbygginger må byggemelding sendes styret. Informasjon om dette 
legges ut på Ekromskogens nettside.  Kommer med i neste årsberetning. 
Sak til neste generalforsamling: Ved framtidige utbygginger  står huseier ansvarlig 
for eventuelle skader på naboleilighet. 
 

  

4 Biloppstillingsplass etablert i feltet 
Det er etablert privat parkeringsplass på egen eiendom, eier er informert om at dette 
blir en styresak. Ståle sender svar til de som har tatt kontakt ang. dette. Han sender 
også brev til huseier. 

	  

	  



5 Velferdskomite -status dugnader og andre oppgaver 
Basket-nett fra ungdomspotten istandsettes for bruk, det er satt av penger i budsjettet 
til dette, Hege følger opp 
 
Behov for ny stang på badmintonnett, Bjørn følger opp 
 
Melding fra elektrisitetstilsynet ved Eidsiva Nett A/S, påvist avvik når julegrana på 
store lekeplass er tent. Volden ser på saken, Ståle følger opp. 
 
Enighet om å fortsette tradisjonene med felles St. hans feiring i Ekromskogen 
 
Bjørn har fått noen saker til høstdugnaden. Høstdugnad blir satt opp som sak på 
neste styremøte. 

 
 

6 Eventuelt 
Det opprettes bankboks for huseierlaget i DnB Tinglyst skjøte, kart, etc oppbevares 
der. Ståle følger opp. 
 
Under lekestativ er det behov for å erstatte sand med matter. Jan Kristian og Ståle 
følger opp. 
Bør sandkasser dekkes med nett eller trelokk.? Jan Kristian følger opp saken. 
Evnt oppgave til høstdugnaden 
 
Registrering av nytt styre til Brønnøysundregisteret. Kirsten følger opp 
 
Styret har diskutert forhold rundt sjenerende støy fra hunder og avføring fra hester i 
veien. Henviser alle heste og hundeeiere om å følge reglene for dyrehold. 
 
Oppdaget giftig Tromsøpalme i området. Gausdal landbrukskontor vil sprøyte 
plantene. De involverte naboene vil få beskjed om dette på forhånd. 
 
Felles e-post konto for leder av styret og velferdskomiteen: Bjørn sjekker med 
Øyvind Nøhr om dette er mulig. 
 
Styremøte-datoer for høsten: 
Mandag 22/8, 26/9, 24/10, 28/11 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
KONTAKTOPPLYSNINGER 
LEDER 
 
Ståle Rorgermoen, 36C 

MEDLEMMER 
 
Jan Kristian Haugen, 37A 

VARAMEDLEMMER 
 
Ove Søberg 25A 



91 37 41 99 
staror@vegvesen.no 
 
 
 
 
 
 
 
 

99 50 13 44 
jan.kristian.haugen@gmail.com 
 
Erik Hammer, 36B 
93 48 32 99 
erikham2@online.no 
 
Hege Jordet, 36A  
95 86 36 67 
hege.jordet@hil.no     
 
Kirsten Kallelid, 42A 
91 11 12 17 
kirsten.kallelid@bufetat.no     
 

95 81 20 97 
ovesob@gmail.com 
  
 

REGNSKAPSFØRER 

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

WEB-REDAKTØR 

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

Bjørn Håvemoen, 48D 
97 11 41 04 
bjorn.havemoen@gmail.com     
 
   

 

	  


