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1. Beplantning ved 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 tar på seg dette. 
 

2. Valg av lekeplasskomite 
Tim, Håkon, Nicolai L, Maja, Titti Årnes og Kenta sitter i lekeplasskomiteen. De trenger flere så her er 
det bare å melde seg! Nå er lekeplassen renovert og leker er byttet ut. 
 

3. Orientering vedr tomta til den nedlagte dagligvarebutikken 
Styreleder gjennomgikk den historiske utviklingen av den Gamle Myhre-butikken som fortsatt står og 
forfaller. Grettland på Byggspar på Kambo eier bygget. Han har lagt frem ulike forslag til bygg. Styret 
har hatt møte med kommunen for avklaring av fremtid for stedet og eventuelle bygg. De skal også ta 
opp faremomenter med bygget slik det står i dag. Styret har gitt aksept for å bygge en støttemur for 
innkjøring og parkering under forutsetning av at plassen settes tilbake i den stand før tiltaket ble 
begynt. Styret har opprettholdt borettslagets krav om å sette bygget i stand, eller rive bygget. 
Kommunen har gitt tilsagn om bygg i to etasjer. 
 

4. GET 
Styret har oversikt over klager fra beboere i borettslaget på GET, og har sendt brev til GET. Styret skal 
ha møte med GET for å avklare saken.  

 
5. El-tilsynet 

Det lokale eltilsynet har vært på befaring i borettslaget. Dette er lovpålagt fra myndighetene. Får du 
et brev er du pliktig til å avtale et møte slik at leiligheten kan undergå kontroll. 

 
6. Ligningsattest  

Rentefradrag: gi styret beskjed om du har skiftet sivilstand slik at rentefradraget blir trukket korrekt 
på selvangivelsen. 

 
7. Avlesning av vannmåler (vannavgift) 

Årsoppgjøret for avlesing av vannmåler er kommet. Styret vil fra i år komme på døren og be dere lese 
av og oppgi målet. Dette er for å melde en reell avgift til kommunen. Det er hver leilighet sitt ansvar å 
påse at kraner ikke drypper eller renner. 
 

8. Eventuelt 
 
Containere 

- Torsdag 23. april blir det satt ut containere. Disse blir hentet samme dag og satt ut igjen. 
Endelig henting blir fredag 24. april. 

- Beboere må ta hensyn til at det skal ulikt avfall i ulike containere.  
- Containere skal ikke brukes til tømming av avfall etter egne innvendige oppussingsprosjekter. 
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Styret henstiller alle beboere om å respektere dette. 
- Styret vil vurdere om det neste år vil bli satt ut container KUN til hageavfall og ikke til 

restavfall. 
- Hvis ei rekke skal fjerne svære trær eller lange hekker kan styret bestille container til dette. 

 
Trappene i inngangspartiet 

- Mange nestenulykker fordi det er glatt og også fordi det ikke er tettet rundt trappene. Styret 
sendte i vinter brev til beboerne om hvordan leilighetene kan strø med saltfrie midler. Styret 
vil bestille sklistriper. 

- Styret kommer til å sende en reklamasjon på trappene generelt sett. 
 
Kjellervinduene 

- Ved maling av kjellervinduer henstiller vi til å bruke husfargene eller hvitt. 
 
Befaring på asfalt i HNH 42 

- Asfalten er dårlig, seig, porøs og den sprekker opp. Befaring med Winge kommer denne eller 
neste uke. 

 
Lysstyrke på lamper ved lekeplassen 

- Styret vil se på dette og vurdere om noe skal gjøres med demping eller skjerming. 
 
Plassering av husnummer 

- På mange hus er husnummeret plassert i mørke. Styret tar saken videre. 
 
Meld fra skriftlig til styret 

- Hvis dere har noe å melde for reklamasjon ved leilighetene må dere melde fra skriftlig så snart 
som mulig og så fort eventuelle problemer dukker opp. 

Befaring 
Styret gjennomfører befaring tirsdag 12. mai 2015. Befaringen starter kl. 17:00 i Solielunden 31.  
 
Takk for konstruktivt og godt møte. 
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