
Vestre Øre borettslag Etablert 1951  

 
Referat fra borettshavermøtet 2018 

a. Beplantning av statue i HNH 42. 
Lindi Buer i HNH 42D planter rundt statuen. Borettslaget er veldig takknemlig for 
jobben som er gjort over flere år, og takker for at hun igjen påtar seg dette.  

 
b. Gateparkering i HNH, bekkeliveien og Solielunden 

Styret henstiller til at man viser hensyn og parkerer på egne plasser. Kjøretøy og andre 
gjenstander som opptar plasser anbefaler styret at fjernes fra parkeringsplassene.  
Styret foreslår at firmabiler og lignende parkeres på grusplassen utenfor HNH 47.  
     

c. Berfaring 2018 
Styret gjennomfører befaring mandag 23.mai kl.17.00. Befaringen starter i Solielunden 
31. Det er fint om tillitsperson i de enkelte rekkehusene er tilstede når styret kommer 
rundt.  
 

• Takrenner bør renses 
• Tømmerstokk på lekeplassen bør festes.  

 
 

d. Valg av lekeplass komite 
Lekeplass komiteen 2017/2018 har bestått av; Kenta, Tim, Håkon, Nikolai L og Kenneth. 
Lekeplass komiteen 2018/2019 består av; Håkon, Nikolai og Kenneth 

e. Informasjon fra styret 
Get 
Styret informerer kort om arbeidet rundt avgjørelsen om forlengelse av kontrakten med 
GET. Ny avtale trådde i kraft 01.04.2018.  Hver husstand vil få tilbud om nye rutere.  
Styret har vært i kontakt med GET i etterkant av boretthavermøtet, de vil sende ut et 
informasjonsskriv til hver enkelt beboer med informasjon om den nye avtalen og i 
tillegg informasjon i forhold til pris på leie av GET box 2.  
 
Informasjon til borettslagets nettside 
Styret anmoder beborere som har informasjon eller ønsker som bør legges ut på 
nettsiden om å ta kontakt med styret pr. mail. 
 
Bytte av forretningsfører 
USBL presenterer seg. Ytterligere informasjon om USBL finnes på deres nettside; 
www.usbl.no   
 
 

http://www.usbl.no/


Ladestasjon for El biler 
USBL kan bistå i utforming av eventuelle ladestasjoner.  
 
Radonmålere 
Styret har ikke mottatt resultatet fra radonmålingene som er gjort i hvert enkelt hus. 
Når svarene foreligger legges det ut på hjemmesiden til borettslaget. Styret tar kontakt 
dersom det er behov for tiltak.   
 
Sportsboder 
Styret er negative til at sportsboder settes opp enkeltvis. Styret ber om at det utarbeides 
forslag om felles løsning for huset, og rette forslaget til styret.  
 
Forsikring mot skadedyr 
I forsikringen borrettslaget har pr. tidspunkt er det ikke dekning for skadedyr. 
Forsikringsselskapet har sendt oss et tilbud om å utvide forsikringen til å gjelde 
skadedyr. Styret vil diskutere tilbudet på neste styremøte.  
 
 
Mvh  
Styret i Vestre Øre borretslag 
Dokumentet er elektronisk godkjent.  


