
EKROMSKOGEN HUSEIERLAG A/L  

STYREMØTE  tirsdag 03.05.11 kl 2000 

Tilstede: Ståle, Erik, Jan Kristian, Kirsten og Hege. Monika (sak 5) 

Sted. Hos Jan Kristian 

Møte nr: 2 

Referat: Hege 

Forfall:  Mona (se sak 1) 

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

velferdsutvalgsleder Bjørn Håvemoen 

  

SAK 

NR: 

SAK: 

 1. Endring i styrets sammensetning  

2. Vårdugnad 

3. Vann og avløpssak - oppfølging 

4. Lekkasje i garasje - oppfølging 

5. Økonomi 

6. Orienteringssaker og eventuelt 

1 Endring i styrets sammensetning 

Styremedlem Mona Plassen skal flytte, og har bedt om fritak fra styrevervet. 

Varamedlem Kirsten Kallelid vil overta som styremedlem, og vil også overta 

sekretærfunksjonen f.o.m. neste styremøte.  

Kontaktopplysningene oppdateres og legges på webben, Hege ansv. 

2 Vårdugnad 4. mai 

- Jan Kristian har vært med Bjørn H fra velferdsutv på befaring, oppgaver til 

fordeling av arbeid er planlagt. 

- Vedlikehold av veg mot akebakken; Jan Kristian tar kontakt med kommunen, 

anbefaler at det lages en grøft slik at grusen ikke renner bort. Dette vil også kunne 

hindre uønsket parkering.  

- Et kumlokk ved garasje 49 er gått i stykker; det må bestilles nytt. Jan Kristian 

følger opp 

- Skilt på nedre del må settes i stand, elektriker må fjerne gamle ledninger/koblinger. 

Det bestilles elektriker til dette. 

 

- På generalforsamlingen ble det uttrykt ønske om beplantning av området ved 

søppelcontainerne; avklares med velferdsutvalget om det er planer for dette arbeidet 

- Det er vedtatt plan for oppgradering av møteplasser og skjerming mot 

bilhengerplass på nedre del av feltet og det er avsatt kr 20.000,- i budsjettet til dette, 

avklares med velferdsutvalget om planer for arbeidet  

- Det er et stort søkk i asfalten mellom garasje 47 og 48, må følges opp. 

 

- Ekstradugnader (etter 4. mai): 



SAK 

NR: 

SAK: 

Det er behov for å grøfte flere steder i feltet; leie minigraver og utføre arbeidet som 

ekstra dugnad. Ståle sjekker. 

Det er også behov for rydding av trær ved rundkjøringen øverst i feltet. Utføres som 

ekstradugnad. 

-Vasking av garasjer; utføres før 17.mai, Erik følger opp 

 

3 Vann og avløssak – oppfølging 
Ståle viste fram tegningen som lå i kommuneadministrasjonen. Kartet viser 

rørsystem og stoppekraner, men uvisst om tegningen ble fulgt i detalj. 

Kartleggingsarbeidet fortsetter. 

4 Lekkasje i garasje – oppfølging 

Lekkasjen ved garasje nr 9 må følges opp nå som våren er kommet. Det er avsatt 

130.000,- til utbedring av skaden. Huseierlaget gjennomfører utbedringen, som vil 

berøre beboerne i husene over garasjen. Påbygging og større arbeider i grunnen på 

tomtene over garasjene viser seg å være problematisk, og det står nevnt i opprinnelig 

skjøte at spesiell varsomhet må utvises av eierne av disse husene. 

5 Økonomi 

Monika orienterte. Det har vært lite økonomisk bevegelse hittil i perioden, og 

huseierlaget har stabilt god økonomi. 

6 Orienteringssaker og eventuelt 

- Lista over garasjeansvarlige må oppdateres og publiseres, Erik ansv 

- Basket-nett fra ungdomspotten istandsettes for bruk, det er satt av penger i 

budsjettet til dette, Hege følger opp 

- Det opprettes bankboks for huseierlaget i DnB. Monika ordner dette. Tinglyst 

skjøte, kart, etc oppbevares der. 

- Melding fra elektrisitetstilsynet ved Eidsiva Nett A/S, påvist avvik  når 

julegrana på store lekeplass er tent. Hvis det skal være lys på treet må det 

legges opp på annen måte. 

Ref.: Hege Jordet 
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