
EKROMSKOGEN	  HUSEIERLAG	  A/L	  	  

STYREMØTE	  	  torsdag	  02.12.10	  kl	  1730	  

Tilstede: Øystein, Kjell, Hege 

Sted. Hos Kjell 

Møte nr: 6 

Referat: Hege 

Forfall: Mona, Remo  

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

	  

SAK 
NR: 

SAK: ANSVAR: 

 1. Status vedr fellesarealsaken 
2. Lekkasje i garasjeanlegg – oppfølging 
3. Gjenstående dugnad – plan 2011 
4. Stoppekransaken – oppfølging 
5. Regnskapsstatus 
6. Ny hjemmeside for Ekromskogen – brukeropplæring 
7. Strøsand 

 

1 Tinglysing av eierskap for fellesareal 
Leder har signert nødvendige dokumenter med fullmakt fra styrets 
medlemmer, og de er nå til tinglysning. 

 

Øystein 

2 Lekkasje i garasjeanlegg - oppfølging 
Bygningsingeniør har vært med styrerepresentant på befaring. Det har 
vært lekkasje igjen, men det er vanskelig å fastslå hvor den har 
oppstått. En mulighet er at et tilbygg til hus over lekkasjested fører til 
at vann (regn/snø) samler seg uten mulighet for å tørke opp 
tilstrekkelig. Det vil vanskelig la seg utforske nærmere eller løse 
permanent før til våren/sommeren. 
 
Styret er i kontakt med beboer som har oppstillingsplass der det 
drypper, og skal møte henne i løpet av få dager. Det tilbys midlertidig 
løsning. Beboers tidligere advokat er ikke lenger engasjert i saken.   

 

Kjell 

 

 

 

Øystein/ 

Kjell 

3 Gjenstående dugnadsarbeid – plan 2010 
Utsatt 

 

Øystein 

4 Stoppekransaken - oppfølging 
Styret har forhørt seg om framdrift på kartleggingsarbeidet. Arbeidet 
kan ikke gjennomføres før snøen er borte. 
 

 

Kjell 



SAK 
NR: 

SAK: ANSVAR: 

Beboer som skal skifte stoppekran inne og ikke finner stoppekranen 
ute, og sendte brev til styret om dette, underrettes. 
 
Advokat er kontaktet ad vurdering av ansvarsforholdet mellom 
huseierlaget, beboere med tilknytning til utvendig stoppekran og den 
enkelte huseier når det gjelder ansvar for vedlikehold og reparasjoner. 

Øystein 

 

 

Øystein 

5 Økonomi-oversikt 
.Det foreligger ingen større endringer, økonomien er fortsatt solid i 
henhold til budsjett. 

 

6 Ny hjemmeside for Ekromskogen - brukeropplæring 
Huseierlaget har fått ny hjemmeside! Vi takker Øyvind Nøhr for 
innsatsen så langt, og ser fram til å ta siden i aktiv bruk.  
Øyvind kontaktes ad brukeropplæring av styremedlemmer. 

 

Hege 

6 Strøsand 
Beboer bemerker at det fortsatt mangler strøsand i en kasse.  
Styret vil sjekke muligheter for å få utført tjenesten med ettersyn og 
påfyll av sand fra firma.   

 

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 
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     
 

	  


