Møteprotokoll 26. februar 2020
Boligselskap: AS Maridalsveien 205 (7038)
Klokkeslett: 19:00
Sted: Maridalsveien 205
Møtedeltagere: Petter Dyrnes, Oddbjørn Hansen, Ellen Halsbog Lange
Godkjent av: Ellen Halsbog Lange, Oddbjørn Hansen, Petter Dyrnes

Sak 1

Godkjenning av saksliste og innkalling
Innkalling til møtet er sendt i god tid før møtet, og deltakere er kjent med sakslisten.
Dersom styret er enige i det, kan sakslisten utvides med pere saker etter innshill fra
styremedlemmene.
Forslag til vedtak
Alle i styret godkjenner sakslisten og innkallingen.
Vedtak
Alle i styret godkjenner sakslisten og innkallingen.

Sak 2

Kjøp og installasjon av en ny ladestasjon
Det er ettershørsel blant beboerne etter pere garasjehlasser som Gar ladestasjon. å-rden
Gar seks ledige garasjehlasser til leie men det er liten interesse i - leie dem siden de ikke
Gar ladestasjon. Prisen for - montere elcbillader er Va kr 22 000,c. MuligGeten for inntekt
ved - f- leid ut pere hlasser m- veies ohh mot denne kostnaden.
Forslag til vedtak
Styret bestiller installasjon av ladestasjon h- en av de ledig hlassene. 4i vil da Ga totalt
fem leiehlasser med ladestasjon.
Vedtak
Styret bestiller installasjon av ladestasjon h- en av de ledig hlassene. 4i vil da Ga totalt
fem leiehlasser med ladestasjon.

Sak 3

Beplantning
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Kehlantning ved Govedinngangen: 4aktmester foresl-r rosebusker. Kehlantning hbaksiden av søhhelGuset: I hlaner med jordskokk, som gir god dekning. Kehlantning
ved glassVontaineren: P- dette omr-det setter gjerne folk i nabolaget fra seg søhhel.
4aktmester foresl-r - sette ohh gjerde og at vi hlanter rosebusker s- man ikke kommer
til for - sette fra seg avfall.
Forslag til vedtak
Det innGentes hriser h- ulike tyher gjerder, i metall og trykkimhregnert trecgjerde. 4i
sjekker hriser h- hlanter.
Vedtak
Det innGentes hriser h- ulike tyher gjerder, i metall og trykkimhregnert trecgjerde. 4i
sjekker hriser h- hlanter.

Sak B

Nye postkasser
Styret Gar sett h- hostkasser fra Hemer L-s som er mer solide og sikre mot innbrudd.
"assene er større enn de vi Gar i dag og g-r ikke - innhasse i ohhgangen med mindre vi
foretar en ombygging som forlenger inngangshartiet.
Forslag til vedtak
Styret mener det ikke er kritisk - bytte ut dagens hostkasser. Dette er et tiltak som kan
utsettes til 2022 og at vi bruker tiden til - undersøke om det 6nnes hrodukter som kan
tilhasses den hlassen vi Gar.
Vedtak
Styret mener det ikke er kritisk - bytte ut dagens hostkasser. Dette er et tiltak som kan
utsettes til 2022 og at vi bruker tiden til - undersøke om det 6nnes hrodukter som kan
tilhasses den hlassen vi Gar.

Sak 5

Oppussing av fellesområdene
Ohhgangen og korridorene Gar beGov for - males.
Forslag til vedtak
I dag Gar vi ChustendeC kalkmaling h- veggen. 4i m- undersøke Gva slags malingstyher
vi bør bruke i en ohhussing som er lett - rengjøre og som ikke tetter veggene. 4i følger
ohh saken i neste møte.
Vedtak
I dag Gar vi ChustendeC kalkmaling h- veggen. 4i m- undersøke Gva slags malingstyher
vi bør bruke i en ohhussing som er lett - rengjøre og som ikke tetter veggene. 4i følger
ohh saken i neste møte.
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Sak x

Utskiftning av brannslukkingsapparater
Det er lenge siden vi Gadde en kontroll av brannslukkingsahharatene b-de i leiligGetene
og fellesomr-dene. Majoriteten av hulverahharatene er nok modne for utskifting.
4aktmester i gang med - sjekke hriser for nye ahharater og bortkjøring av de gamle.
Forslag til vedtak
Styret venter h- pere hristilbud, det beste tilbudet ser ut til - ligge rundt x0.000,c 4i
legger dette inn i budsjettet for 2021 og hlanlegger en utskiftning av ahharatene første
kvartal 2021.
Vedtak
Styret venter h- pere hristilbud, det beste tilbudet ser ut til - ligge rundt x0.000,c 4i
legger dette inn i budsjettet for 2021 og hlanlegger en utskiftning av ahharatene første
kvartal 2021.

Sak 7

Nød- og ledelys i fellesarealene må ferdigstilles
4i trenger en P_chrogram til - styre og kontrollere nødcog ledelysene samt varsle om
feil h- utstyret.
Forslag til vedtak
4i venter h- tilbakemelding fra Pro ell om hris.
Vedtak
4i venter h- tilbakemelding fra Pro ell om hris.

Sak 8

Fjerne dørtelefonene i leilighetene
å-rden Gar f-tt nytt Vallinganlegg og de gamle dørtelefonene Gar ingen funksjon lenger.
Man kan godt la ahharatet st- som det er, men de som ønsker - f- det fjernet kan
kontakte vaktmester. Han vil demontere telefonen og kahhe ledningene eller forsegle
dem og dytte dem inn i veggen. Det vil bli noen s-r i vegger etter skruer og et Gull der
ledningene var koblet til: Dette er et vedlikeGoldsarbeide som beboeren m- utbedre hegenG-nd, men vaktmester kan gi r-d og tihs om Gvordan det skal gjøres for - f- et hent
resultat.
Forslag til vedtak
4aktmester kan kontaktes for - f- fjernet dørtelefonen. Keboere er selv ansvarlig for utbedre veggen der telefonen var montert.
Vedtak
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4aktmester kobler ut alle forsterkerne til det gamle anlegget. 4aktmester kan fjerne
ahharatet og kahhe over ledningene. Det vil bli noen s-r etter skruene og et Gull der
ledningene kommer inn. Det er beboerens ansvar - gjøre videre utbedringer.
Vedlegg
1. fjerning dortelefon.jhg

Sak 9

Rens av ventilasjonsanlegget
Det Gar samlet seg mye støv i ventilasjonsanlegget og det er mange -r siden rørene ble
renset sist.
Forslag til vedtak
4i innGenter hristilbud h- rengjøring av anlegget.
Vedtak
4i innGenter hris h- ohhdraget og tar det ohh h- neste møte. Dette er en
vedlikeGoldsohhgave som bør hrioriteres Gøyt - gjennomføre i 2021.
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