Styrereferat – sendt til alle på gårdens mailingliste 19.9.2007
---------- Videresendt melding ---------Fra: Styret Maridalsveien 205 <maridalsveien.205@gmail.com>
Dato: 19. september 2007 20.38
Emne: Referat fra styremøte i M205, 19.sept. 2007
Til: Oddbjørn Hansen <oddbj.hansen@gmail.com>

Til alle på gårdens postliste:
Her følger referat fra siste styremøte.
Vennlig hilsen
Oddbjørn Hansen
Styreleder
Maridalsveien 205

Referat fra styremøte 19.09.2007

Oppfølging av saksnr. 11/07. Montering av ståldører til kjeller- og
loftsinngang: Vi har purret leverandøren, men saken tar lenger tid enn
vi hadde regnet med. Vi vil nå vurdere å kontakte en annen leverandør.

Saksnr. 17/07: Container
Det er bestilt søppelcontainer. Den vil komme i løpet av et par dager
og vil bli satt på sør-siden. Benytt anledningen til å bli kvitt skrap
& skrot.

Saksnr. 18 -20/07: Administrativt

Saksnr. 21/07: Skilting av ringeklokke og postkasse
Det florerer av hjemmelagde skilt og papirlapper med navn på: det ser
ikke pent ut, og det er ikke lett å se hvem som bor hvor. Og det er
ikke lov å gjøre det på den måten, les husordensreglene.
Ta kontakt med vaktmesteren for å få laget ordentlige skilt, det
koster kun 105,Styret vil la det gå et par uker og se om ikke dere ordner skilting på
egen hånd. Men hvis dere ikke gjør det, vil styret lage skiltene og
fakturere den enkelte beboer for det. Dette gjelder OGSÅ de som leier

her.

Ombyggingssaken, til orientering:
Det er ikke noe nytt å melde siden sist. Byggesøknaden er oversendt
Rådhuset og vi venter på at saken skal bli avgjort der. Vi vet ikke
når saken kommer opp men håper det skjer før jul.

Sykkelparkering for vinteren:
Er sykkelsesongen over? Hvis du ikke skal bruke sykkelen mer i år kan
du sette den til vinteroppbevaring i et eget rom i kjelleren. Inngang
fra kjelleren på
sørsiden. Ta kontakt med vaktmesteren hvis du trenger hjelp til å finne fram.

Vennlig hilsen styret
19.09.2007

