
EKROMSKOGEN	  HUSEIERLAG	  A/L	  	  

STYREMØTE	  	  torsdag	  02.09.2010	  kl	  1800	  

Tilstede: Øystein, Mona, Kjell, Hege 
Monika (regnskap) 

Sted. Ekrom skole 

Møte nr: 3 

Referat: Hege 

Forfall: Remo  

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

	  

SAK 
NR: 

SAK: ANSVAR: 

 1. Status vedr. arbeidet rundt containerne. Informasjon ved Øystein og Kjell.   
2. Brev vedr. manglende vedlikehold av vegene m.m.   
3. Brev vedr.  hugging av trær.  
4. Brev fra kommunen om fellesarealene.   
5. Møteplan høsten 2010  
6. Web-side – nytt program  
7. Regnskap 
8. Div vedlikehold, dugnad etc 
 
Til orientering: Styrets leder Øystein Lauen har ny mailadresse: 
oystein.lauen@bluezone.no 
 

 

1 Status vedr. arbeidet rundt containerne  
Arbeidet er ferdigstilt, medlemmer av styret har vært på befaring og 
mener arbeidet er utført i hht avtalen. Under asfalteringsarbeidet ble 
også hull og ”sår” i asfalten i garasje 47 og 48 utbedret. Styret 
avventer regning på oppdraget, men forventer at sluttsummen i 
betydelig grad overskrider budsjettet (se sak 2 21.06.10). Finansiering 
av budsjettsprekk behandles i sak 6 og 7. 

 

2 Brev vedr manglende vedlikehold av veger mm 
Styret har mottatt brev/henvendelser om behov for vedlikehold av 
vegen mot akebakken (kommunal), gangstier (spesielt mellom hus 4 
og 5), plen og kantklipping på fellesareal. 

Det tas kontakt med kommunen ang veg mot akebakken. Annet 
vedlikehold følges opp i forbindelse med høstens dugnad. 

Det har også kommet henvendelser om mangel på parkeringsplasser, 
samtidig som mange av garasjeplassene står tomme. Henvendelser 
også når det gjelder innkjøring med parkering inne på området. Det er 
også styrets inntrykk at vi trenger en innskjerping på dette området. 

 

 

 

Øystein 

 

 

 



SAK 
NR: 

SAK: ANSVAR: 

Det henges påminning på oppslagstavlene. Hege 

3 Brev vedr hugging av trær 
Brev fra beboere i 13 a og b og 12b som uttrykker sterk misnøye 
vedrørende huggingsarbeid og mangelfull opprydding etter dette på 
område på oversiden av deres hus (mellom hus nr 12/13 og nr 31/32). 
 
Arbeidet er utført i hht styrets vedtak; styresak nr 4 27. mai 2010:  
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. 

Generalforsamlingens vedtak ligger til grunn for styrets beslutning: 

Generalforsamling	  2010	  Sak	  8.5	  Vedtak:	  	  

• En	  makshøyde	  på	  trær	  i	  Ekromskogens	  fellesareal	  på	  8	  –	  10meter	  eller	  
1meter	  over	  mønet	  på	  nærmeste	  hus.	  Styret	  gjør	  vedtak	  om	  felling	  etter	  
innspill	  eller	  på	  eget	  initiativ.	  Det	  må	  parallelt	  vurderes	  nyplanting.	  

 
Styret følger opp henvendelsen med svarbrev som orienterer om 
sakens forhold. Området er nå ryddet.	  

	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øystein 

4  Brev fra kommunen om fellesarealene 
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 

5 Møteplan høsten 2010 
Møteplanen for styret (sak 1 27.05) er endre. Høstens møter holdes 
første torsdag i hver måned kl 1800 på Ekrom skole. Øystein 
kontakter Remo. 

 

 



SAK 
NR: 

SAK: ANSVAR: 

6 Web-side – nytt program 
Styret velger å vente med denne investeringen til vi har fått oversikt 
over omfang av budsjettsprekk, jfr sak 1. 

 

 

7 Regnskap 
Monica orienterte øm Huseierlagets økonomi. Regnskapstallene er 
positive, og vi har et godt utgangspunkt relatert til de uforutsett store 
utgiftene til asfaltering, jfr sak 1.  

 

8 Div vedlikehold, dugnader etc 
Velferdskomiteen kontaktes om div som må gjøres i forbindelse med 
dugnad.   
Øystein kontakter Smestad ang brøyting (det ble forsøkt innhentet 
flere anbud sist vinter, så det prioriteres ikke i år).  
Kjell orienterte om vedlikehold og reparasjoner utført på 
garasjeanleggene, og oppfølging av dette. 

 

Øystein 

 

Kjell 

   

   

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  
 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     
 

	  


