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Tema Sak  Referatført 

Informasjon  Trampoliner Installasjoner som skal monteres på fellesarealer må det søkes styrets 
tillatelse om.  
Styret undersøker juridiske forhold rundt erstatningsansvar rundt 
skader ved bruk av trampoliner.  

Postkasser Styret henstiller hver tillitsmann i hver rekke om å merke postkassene 
slik at det blir enklere å finne frem. Det er hyggelig om postkasserekken 
holder samme standard som huset. 

Festetomt Styret informerte om prosessen i forhandlingene om festekontrakten.  

Kommunens sak 
mot borettslaget 

Leder informerte om kommunens sak mot styret. Vedtektene i 
borettslaget beskriver at kun fysiske personer, ikke juridiske, kan eie en 
andel. Den som eier skal bo, og den som bor skal eie. Våre statutter vil 
bestå, men kommunen har på grunn av en lovendring rett til dette 
oppkjøpet. 

Rehabilitering av 
pipeløp 

Hele renoveringen inkludert anboring til eksisterende godkjente 
ildsteder og nye feieluker er borettslaget sitt ansvar. Dersom det er 
utført arbeider på pipeløp som ikke er godkjente løsninger, må den 
enkelte andelseier selv sørge for å bringe forholdet i orden.  

Valg Lekeplasskomite Tim, Håkon, Nicolai L, og Kenta sitter i lekeplasskomiteen. De trenger 
flere så det er fint om flere barnefamilier melder seg. 

Nettside Ny nettside  www.vobl.no Nye saker er lagt til, og siden vil bli fornyet.  

Beplantning  
 

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.  

Informasjon  Rusken  
 

Utsetting av container torsdag ettermiddag 21. april 2016, med bytte 
fredag ettermiddag, og endelig tømming mandag morgen 25. april. 
Kun hageavfall. Ikke hiv oppi hageavfall i plastikksekker i containerne. 

Befaring  
 

Styret gjennomfører befaring fredag 20. mai 2016. Befaringen starter kl. 
16:30 i Solielunden 31.  

Eventuelt 
 

 Styret sjekker om benkene blir flyttet tilbake på plassene sine på 
lekeplassen.  

 
Vennlig hilsen 
Styret for Vestre Øre borettslag 
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