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Referent/dato:
Henrik 3.8.2021

1. Status økonomi
Styret har 200.000 på driftskonto og 634.000 på vedlikeholdskonto (per juni
2021).

2. Status garasje
Huseierforeningen har fått 29 ladebokser. En av ladeboksene er byttet. Det har
vært noen problemer med sikringsskapet ved at enkelte sikringer går.
Nummereringen i skapet stemmer heller ikke med nummeroppsettet vi har på
papir. Styret har bedt OneCo om å rydde opp i disse problemene.

3. Tilbud fra NCC på vedlikehold av garasjetak
Styret har fått tilbud på å bytte ut hulkilen. Prisen er innenfor budsjettet. Styret tar
sikte på å gjennomføre dette medio august. Leverandør blir enten NCC eller et
annet selskap, hvis de er billigere, men tilbyr samme kvalitet.

4. Ny TV/internett-avtale med Telenor
Styret har forhandlet fram en ny treårig TV/internettavtale med Telenor.
Basishastigheten vil øke til 100 Mbps. Vi vil også få nye trådløse rutere. Den nye
avtalen trer i kraft medio august. Det vil komme en montør for å levere (eventuelt
installere) den nye ruteren, samt hente det gamle utstyret (ruteren).

5. Annet
Vi vil minne alle beboere om rodelisten (denne er oppdatert for 2021). Her vil
dere finne ut hvilken rode hver husstand har ansvaret for å vedlikeholde, samt
hvilke år.
I sommer har det også vært ganske fullt på garasjetaket. Det har samtidig vært
færre biler inne i garasjene/garasjeanlegget. Vi minner alle beboere på at man
skal prioritere sine faste plasser først, også i sommerhalvåret hvor det kan være
fristende å parkere på taket istedenfor. I tillegg vil styret også minne på at man
ikke skal stå parkert på de seks garasjeplassene på nedsiden av anlegget. Disse
skal brukes til ballspill fra 1.4 til 1.11.
Det bor mange små og store barn i borettslaget, så vi vil til slutt minne om å
holde lav fart og å være oppmerksom ved bilkjøring.
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