
Styremøtereferat  
Styremøte ble avholdt hjemme hos Torunn i Konowsgate 3A den 15. oktober 2015 

Tilstede: Knut, John Werner, Jan Gunnar, Erik, Torunn. Tom Ove på Skape 

 

 INNKALLING TIL STYREMØTE FOR EIENDOMMEN INDRE HAMMER  
TID: LØR 15. OKTOBER 2016 KL. 10.00 STED: HJEMME HOS TORUNN, PARKVEIEN 2, 0350 OSLO  

SAKSLISTE:  
1. Referat fra styremøte 2015  

2. Fordeling av verv. Ønsker noen avløsning eller forandring?  

3. Bygg og vedlikehold  

Status og oppfølging av liste fra forrige møte. Utvendig arbeid.  

4. Status og oppfølging av liste fra forrige møte. Arbeid som gjenstår innvendig  

a) Møblering av loftstue – brev ang møbler til ny-stua fra mamma/tante Anna. b) Framdrift i 

forhold til trapp.  

c) Sengeløsninger oppe.  

5. Tid og prosjekt for dugnad på styremøtet i mai 2017.  

6. Økonomi Status for vedtatte investeringer  

7. Gjennomgang av statutter og husregler  

8. Eventuelt 

 

1. Styremøtereferatet ble vedtatt uten gjennomlesing.  

 

2. Vervene forble uendret. Vedtatt ved akklamasjon 

 

3. Bygg og vedlikehold  

 Garasjen er mer eller mindre ferdigstilt. Mangler maling og strøm. 

 

 Det må lages en steinfylling foran brygga slik at den ikke blir skylt på havet ved springflo.  

Tom innhenter pris fra et noen entreprenører på gravearbeidet som vil bestå i: Steinfylling 

foran brygga. Rette opp støa, samt grave opp grøftene på veien opp mot huset. 

  

Status og oppfølging av liste fra forrige møte. Utvendig arbeid. 

 

a. Nytt tak på låven. Det er lekkasje fra taket på flere steder. 

Takket er tettet midlertidig så godt dette har latt seg gjøre. Skiftning av låvetak er planlagt 

til dugnadshelg i mai. John Werner innhenter pris på stillaser og takplater. Lager også et 

overslag på hvor mye av innertaket som må skiftes.  

 

b. Nye raftekasser er under arbeid.  

Det gjenstår å lage raftekasse på oversiden av huset. 

 

Arbeidsoppgave som ble utført i 2016. (Sak meldt av Tom)  

 

Gjerding av innmarka. Gammelt gjerde ble reparert og forsterket med nye stolper og 

netting. Mye av gjerdet er fremdeles dårlig men det har vært sauer der i sommer og vi 

håper å kunne leie ut neste sommer også hvis vi klarer å holde gjerdet tett.  

 

Status og oppfølging av liste fra forrige møte. Arbeid som gjenstår innvendig  

a) Møblering av loftstue – brev ang møbler til ny-stua fra mamma/tante Anna. 

Torunn lager et forslag med møbler fra Møbelringen i Bodø og sender dette til høring 

 

b) Framdrift i forhold til trapp.  

Vi kan leve med en foreløpig løsning som består i at det tas hull i gulvet og settes opp 

en stige slik at loftstuen kan benyttes uten å gå igjennom besteforeldresoverommet. 

  



 

c) Sengeløsninger oppe.  

Sengen som står på lofstuen settes inn på Annaloftet. Den største sengen på Annaloftet 

settes inn på besteforeldre rommet som Knut har pusset opp. Den lille sengen har 

affeksjonsverdi og settes inn i nisjen i loftstuen. Divanen fjernes. 

 

5. Tid og prosjekt for dugnad på styremøtet i mai 2017.  

 

1. Nytt låvetak 

2. Male garasje 

3. Fliser bak toalettet på badet  

4. Ventiler i kjelleren 

 

5. 4. Økonomi  

  Status for vedtatte investeringer  

d. Innkjøp av to nye kjellervinduer med lufting. Det settes inn ventiler istedenfor å skifte 

vinduer.  

e. Tom sjekker pris på kantklipper med blad. Dette punktet settes på vent til vi får bedre 

økonomi. 

f. Innkjøp av dyner, puter, sengetøy og handklær gjøres for personlig bruk av hver enkelt  

  

Regnskap for 2016 

 

5. Gjennomgang av statutter og husregler  

Oppfølging av husregler mm. Ble lest igjennom som en påminnelse. 

  



 

6.   Eventuelt  

 

Utvendige vinduskarmer og resten av Nordveggen, fra midten og opp, må males. 

Nedløpsvannet fra hjørnet på oversiden av huset renner inn mot veggen og skaper fukt på 

mur i gammel kjeller.  

 

Det planlegges vegg og dør mellom gammel og ny kjeller. 

 

Jan sjekker gressklipperen slik at den er i orden til våren. 

 

Økonomien er dårlig. Tom har utestående ca kr10 000,- som han ikke har fått utbetalt på 

grunn av at strømregningen for 2016 på kr 6 600.- må betales først.  

 

Knut lager takkebrev til våre sponsorer for om mulig å få inn mere penger. 

John har betalt forsikring for 2016. Denne tilsvarer ca kr 6012,- 

 

Årsavgiften økes fra kr 5000,- til kr 7000,-. Betales før 1. februar 2017 

Hvis ønskelig kan man lage et auto trekk på noe hundre kroner i måneden slik at 

 engangsbeløpet blir mindre.   

 

 

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@mebi.no  

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

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

 

Oslo, 14. oktober 2015 

 


