
Styremøtereferat 
 
Styremøte ble avholdt på ”Indre Hammer” 14. august 08. 
 
Innkalling til møte ble gjort via e-post. Møtet ble holdt i forbindelse med dugnadsarbeid og 
det var ingen saksliste for møtet.  
 
Følgende ble tatt opp: 

1. Styremøtereferat fra forrige møte  
2. Forsikring av eiendommen 
3. Økonomi 
4. Plassering av inskripsjonsplate fra Maria søstrene 
5. Div 

 
1. Styremøtereferat ble gjennomlest og vedtatt med følgende endring: 

a. Liv Marit Schjem overdrar sin eierandel og styremedlemskap til Erik Hammer  
b. Eiendommens verdi oppjusteres likelydene tinglysingssummen som er endret 

fra kr 30.000,- til kr 60.000,-. 
c.  

2. Jan Gunnar kontakter Gunvald omgående for å få tegnet byggeforsikring. Når bygget 
er ferdigstilt, innhentes nytt tilbud på hele eiendommen. 

 
3. Når alle regninger er betalt, vil det være ca kr 5-10.000,- disponibelt på konto. Vi 

trenger penger til strøm(ca 20.000,-) samt midler til å komme videre i byggeprosessen 
(innvendig panel, sanitærutstyr, skap til kjøkken og bad osv). Det ble avtalt å betale 
inn kr 10.000,- per eier før 1.okt.08 + kr 10.000,- jan/febr. 2009.  

 
4. Det er satt ned et ”eldreråd” som skal sørge for at inskripsjonsplaten fra Maria 

søstrene får en bedre plassering. Det er krav om at den skal stå der folk ”går forbi”. 
Tom Ove hadde forslag om å bruke en hvit kvartsstein og vil ta dette opp med ”rådet”. 

5.  
a. Byggeprosessen har, takket være en meget stor innsats og god byggeledelse fra 

John Werner, kommet meget langt. Utvendig mangler per dags dato; takplater, 
takrenner og panel. Det er støpt gulv i kjelleren og det vil bli innvendig trapp 
fra kjeller og videre opp i 2.etg. Her får vi et flerbruksrom med lufteveranda og 
mulighet for hems. Deler av det gamle rekkverket vil bli forsøkt brukt på 
lufteverandaen i 2.etg. Jan Gunnar kom med forslag om gassdrevet 
varmtvanstank, Erik sjekker pris. Tom Ove ønsker å male vindskibordene 
grønne(passer godt til herregårds gult i følge brosjyre); ok hvis det blir pent. 
Roar har lånt ut redskap og maskiner under og fortjener en oppmerksomhet. 
Hva og når ble ikke bestemt.  

 
Tom Ove gir følgende gaver til fellesskapet:  

b. Smijernsseng og flaggstang. Erik undersøker pris på flaggstangfot. 
Flaggstangen plasseres i sør/vest hjørne av tomten.  
Flytting av el. stolpe som står uheldig plassert i forhold til utsikten mot vest ble 
diskutert. Hvis vi må dekke kostnader ved å flytte stolpen er det ikke aktuelt 
med flytting.  
 

 



Telefon og e-postadresse til styremedlemmene: 
Knut   mobil: 90693119, e-post: knusv@online.no 
Tom-Ove  mobil: 91843535, e-post: tom-ovh@online.no 
Jan Gunnar  mobil: 47255047, e-post: jan.hammer@monet.no 
Torunn  mobil: 97190421, e-post: torunn.hammer@philips.com 
Erik   mobil:  41409500,  e - post: erikhammers@gmail.com 
Jon Werner  mobil: 41458852, e-post: j-brec@online.no 
 
Oslo 20. august 2008 Torunn K. Hammer 
 


