Billingstadlia Boligsameie 1
1396 Billingstad

Til:
Per Kristian Schaathun, styreformann
Kirsti Bones, styremedlem & referent
Anders Edwinson, styremedlem
Oddvar Sandvold, vara styremedlem

Kopi:
Forretningsfører

Referat fra styremøte nr. 6/2020, 17. september 2020 kl. 1800

Sak nr. 1. Innkallingen
Ingen bemerkninger til innkallingen eller referatet fra forrige møte. Møtet ble avholdt hos
Oddvar. Tilstede var:
Oddvar Sandvold, Per Kristian Schaathun, Anders Edwison og Kirsti Bones (referent)
Sak nr. 2. Eventuell fornyelse av vaktmesterordningen
Styret har mottatt forslag om bytte av vaktmester-/fornye vaktmesterordningen som vi har pr
d.d. Forslaget er kommet fra sameie III. Det er for sent å gjøre noe med dette i inneværende år,
da kontrakten utgår 01.10.20. I tillegg er dette en sak som må tas opp på årsmøtet da det vil
utgjøre en betydelig merutgift for sameiet. Saken tas opp på neste årsmøte.
Sak nr. 3. Klipping av skråningen mellom nr. 6 og nr. 8, og bak trappen ved bygn. 6
Styret har mottatt hevendelse om dette og vil kontakte vaktmesteren for å få klippet skråningen
mellom nr. 6 og nr. 8, samt skråningen bak tretrappen ved bygn. 6.
Sak nr. 4. Område mellom gangveien og ned mot Billingstadsletta
Styret har mottatt en henvendelse om å få klippet ned og ryddet litt i skogsområdet som tilhører
sameiet ned mot Billingstadveien. Dette blir en sak på dugnaden neste vår.
Sak nr. 5. Henvendelse fra beboer
Vi har mottatt en klage fra beboer i nr. 6 på at beboerne ikke tar med seg post/reklame, men
slenger det på gulvet i oppgangen eller plasserer det oppå postkassestativet.
Styret henstiller at alle tar med seg egen post/reklame, eller kaster dette fortløpende i eget
papiravfall. Eventuelt kan reklamen avbestilles.

Sak nr. 6. Til orientering
Styret har fått melding om at 2 beboere (i nr. 6 og nr. 8), skal foreta oppussing av sine
leiligheter, og at det i den forbindelse kan forekommen noe støy. I tillegg vil leveranser av
materialer kjøres til bygningene.

……………………………..
Per Kristian Schaathun
Formann

