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Referat fra beboermøte 04.05.2015 

 

 

Saksliste: 

1. Elbil-parkering forslag fra Vintervoll – Utgikk da Vintervoll ikke møtte opp. 

Styret tar med forslag om å vurdere å utvide eksisterende plasser til mulige elbilplasser 

2. Vindusprosjekt fra TOBB 

Tobb informerer litt om seg selv og prosjektet. 

Så vises bilder fra arkitekt. 

Det er snakk om å få kontrollert avrenning på verandaene, med membran og sluk. I tillegg vil det 

da gjøres mulig å åpne gulvet på verandaene for å rengjøre og plukke opp ting. 

Det vurderes å kanskje rive verandaer og bygge helt nytt. 

 

Innkomne forslag fra beboere: 

Innkommende forslag om å bygge sammen verandaene for å få større verandaer, og kanskje få 

utstyrskasser. 

Kommer forslag fra beboer om å bytte ut todelt vindu på inngangssiden med enkelt vindu uten 

midtdeler. 

Kommer også spørsmål om glassplater på verandaer uten innsyn. 

Problem med himlingen på verandaen. (får fuglereir rett under taket) En beboer melder dette. 

Forslag om å vurdere innkassing av verandaene hvis vi skal bytte verandaer i alle fall. 

Ønsker å vurdere glasstak på øverste etasje for å få inn mer lys.  

Ønsker at vi vurderer belysning til alle verandaer i forbindelse med rehabilitering.  

Få lagt ut strøm og monter lys? 

Vurdere å gjøre mer sol/skygge vurdering i forhold til skilleveggen. 

Kanskje kan skilleveggene gjøres mobile?  

Vurdere å speilvende verandaer så skilleveggen står mellom leilighetene. 

Forslag om å lage en prototype av en foreslått veranda.  

 

Forslag om å lage et forum for å komme med forslagene. Facebook kanskje? 

 

3. Utskifting av verandaplater, se sak 2 

 

4. Fuktvifte på bad. 

Det er bestilt prisoverslag fra TOBB på innkjøp og montering av fuktvifter på bad i alle 

leiligheter. 

Det kommer inn et ønske om vurdering av vifte på kjøkken med avtrekk gjennom vegg. 

 

5. Oppussing av lekeplassen. 

Det informeres om tilbud som er kommet inn på oppgradering av lekeplasser og ett av tilbudene 

velges. Informasjon legges ut på hjemmesiden og facebook. 

6. Informasjon fra styret.  
          Søknad om framleie kan være på opptil 3 år. 

 Dugnad 02.06.2015 

 Gjensidige forsikring 

 Matte/tepperisting fra verandaer. 

7. Eventuelt 

Forespørsel om nye gardiner i oppgangene. (Vil bli kjøpt inn) 

 

 


