
Styremøtereferat 
 

Styrmøte ble avholt på ”Indre Hammer” 8. oktober 2010 

 

Tilstede: Knut, Tom Ove, John Werner, Jan Gunnar, Erik og Torunn 

Innkalling til møtet ble gjort via e-post.  

 

Saksliste: 

1. Referat fra styremøte 2009 

Styremøtereferatet ble gjennomlest og vedtatt 

 

2. Det settes av en dugnadshelg 6.- 8. mai. 2011:  

 

3. Følgende oppgaver bør utføres i løpet av 2011.  

a. Drefsåga må graves opp og det må legges rør med større dimensjon og mer fall. 

Oddvar stiller med traktor og graver 

b. Gruse og drenere veien opp til huset. Det er fare for ras i 90 gradersvingen.  

20 kubikk grus bør kjøres på tidlig vår 2011.  

c. Fjerne trær på oversiden av huset 

d. Skifte vindski og raftekasse på vestvegg 

e. Male huset utvendig 
 

Prioritering av arbeidsoppgaver gjøres av John Werner. 

 

4. Fremdrift inne 

 Følgende gjenstår: 

a. Flisrand i dusj 

b. Nytt strømopplegg i gammel del av huset 

c. Trinn over brannstige 

d. Rette opp gammelvegg på kjøkkenet  

e. Kle tak i gammel del av kjøkkenet og legge opp lys 

f. Kle vegger og tak over ny ovn med gips 

g. Isolere og panele i ny kjeller.  

h. Borre tre hull i nedkant av baderomsdøren  

i. John og Tom ser på ”trappeløsning” mellom kjeller og 2.etg 

j. Det lages låsbare skap til hver familie (6stk) på nordveggen i 

”besteforeldresoverommet”. (Dette er praktisk med tanke på at noen av reiser med 

fly, og får problemer med å frakte redskaper med mer frem og tilbake). 

 

5. Økonomi 

Per 08.10.2010 har vi ca kr 30.000;- disponibelt på konto. Det besluttes at hver eier 

betaler inn kr 5.000,- før 1. mai 2011 

 

6. Erik fyller ut likningsverdidokumentet og sender til skatteetaten  

 

7. Eventuelt 

Tante Anna og tante Aud har donert vaskemaskin; tusen takk! 

 

Se på mulighetene for soverom i ny del. 

På sikt vil vi lage takopplett i ny del og sette inn takvindu i soverommet som per i dag 

kun har vindu inn i ny del av annen etasje. Vær på utkikk etter et takvindu 55 x 120 cm.  

 

 



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@gmail.com 

Erik mobil: 41409500, e - post: erikhammers@gmail.com 

Jon Werner mobil: 41458852, e-post: j-brec@online.no 

 

 

Oslo 20. oktober 2010 Torunn K. Hammer 

 


