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1. Styremøtereferatet ble gjennomlest og vedtatt.  

 

2. Bygg og vedlikehold 

 

Arbeid som gjenstår utvendig 

a.  Nye raftekasser er under arbeid. 

b. Utvendig maling av Nordveggen 

c. Rette opp og male naustet.  

d. Restaurering av låven. Det er lekkasje fra taket på flere steder. 

e. Trinn over brannstige står på låven. Trinnet er for stort og det vurderes å kjøpe nytt 

f. Det er vedtatt å kutte lengden på røret til septiktanken slik at det blir mindre 

«skjemmende». 

 

 

Arbeid som gjenstår innvendig 

a. Fliser bak toalettet på badet 

b. Isolere og panele i ny kjeller.  

c. John og Tom ser på ”trappeløsning” mellom1.og 2.etg 

d. Se på mulighet for oppbevaring av arbeidstøy i kjelleren samt garderobeløsning 

under trappen som er planlagt opp mot 2. etg. 

e. Det ble vedtatt å sette inn takvindu i ”besteforeldresoverommet”slik at det kan 

benyttes til soverom. 

f. Elektrisitet i stuen 

g. Det er kloakklukt i huset. Tom skaffer ny og større kopp på vannlåsen til 

vaskemaskinen. 

h. Sette opp rullgardin på det store vinduet i loftstua 

 

 

3. Økonomi 

 



a. Per 16.10. 2013 har vi kr 39 900,00,- disponibelt på konto. Det er ønskelig med en 

detaljert oversikt over inntektene.  

 

b. Jan kjøper en sirkulasjonsvifte som kan settes på ovnen og som vil sørge for fordeling 

av varme i huset. http://www.ecofan.no/ 

 

c. Vi har besluttet å kjøpe nytt toalett for montering i kjeller. Erik sjekker pris.  

 

d. Innkjøp av to nye kjellervinduer. John ordner dette. 

 

e. Koste på reparasjon av gressklipper. John sørger for at klipperen blir reparert og 

sjekker pris på kantklipper med blad. 

 

f. Det er vedtatt å kjøpe inn nye dyner, puter samt sengetøy og handklær 

 

g. Leie av minigraver for å rette opp naustet slik at båten blir enklere å ta opp fra-/sette 

på sjøen samt lage bedre grøft langs veien opp til huset. 

 

h. Male taket på naustet 

 

For å kunne dekke løpende utgifter er det besluttes at hver eier betaler inn kr 5000,- før 

01.september 2014. 

 

 

4. Gjennomgang av statutter og husregler 

Ingen bemerkninger. 

 

5. Eventuelt 

a. Sengen på Gunvaldrommet reduseres til en bredde på 150 cm  

b. Tom sørger for at batterier i røykvarslerne skiftes i begynnelsen av oktober hvert 

år. Erik sjekker pris på «skikkelige» batterier  

 

I løpet av helgen ble det lagt gulv i gangen opp mot 2. etasje, vinduet i trappen ble listet og låven 

ble ryddet. All gammel redskap i låven er tatt vare på. John har tatt på seg oppgaven å kjøre bort 

«ikke brennbart» søppel når våren kommer. Undertegnede rydder i lintøyskapet når vi får kjøpt 

inn nytt sengetøy og handklær.      

 

 

Takk til tante Aud og tante Anne som sørget for nydelig mat og full oppvartning fredag og 

lørdag. 

 

Takk til John og Tom som har bygget en fantastisk badstue, «Kulturhuset Brisen» med badstuovn 

donert av John.  

 

Takk til Jan som har lagt opp lys i låven. 

  

  

http://www.ecofan.no/


Det må det planlegges en dugnadshelg i mai 2014. Neste styremøte er forslått lagt til september 

neste år. 

 

 

 

 

 

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@asarias.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 26. oktober 2013 
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