
Styremøtereferat  
Tilstede: Knut, John Werner, Jan Gunnar, Tom Ove, Torunn.  

Fravær: Erik 

 INNKALLING TIL STYREMØTE FOR EIENDOMMEN INDRE HAMMER  
TID: Fredag 25. MAI 2018 KL. 20.00  
STED: BJÆRANGFJORDEN 

SAKSLISTE:  
 Referat fra styremøte 2017  

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

2. Forsikring.  

3. Bygg og vedlikehold. Status og oppfølging siden sist. 

 

Referat fra styremøte 2017 ble vedtatt uten gjennomlesning. 

1. Vervene forble uendret. Vedtatt ved akklamasjon.  

2. Forsikring 

Forsikringen er tidligere blitt dekket av John. Det ble vedtatt at den heretter skal dekkes gjennom 

felleskostnadene. Det vil si at John trekker fra kr 6 744,- på sin andel heretter. Summen er høyere 

enn andelen vi betaler og vi bør derfor diskutere om årsavgiften per andel må økes tilsvarende 

forsikringssummen? 

 

3. Bygg og vedlikehold. Status og oppfølging siden sist. 

a) Framdrift i forhold til trapp.  

Det ble tatt hull til innvendig trapp på lørdag 26. mai. Trappen som er blitt donert av Jan viste 

seg å passe. Den har blitt oppbevart i kjelleren og var derfor litt fuktig. Noen trinn ble satt på 

plass, men ferdigstillelse må vente til trappen har tørket.   

 

b) Kjeller 

Det er viktig å få en løsning på fjerning av fukt i kjelleren. Det er besluttet å settes inn to ventiler. 

Tom fikk satt inn en ventil i veggen inn til den gamle kjelleren. Det er stein i muren og veldig tung 

og vanskelig jobb. Tom fikk også koblet toalettet i kjelleren slik at dette kan brukes.  

 

Tom kom med forslag om å sette opp solsellepanel istedenfor varmepumpe for å holdefuktigheten 

nede og ha mulighet til litt varme i kjelleren. Tom skaffer tilbud og Jan sjekker om dette er en 

løsning vi kan benytte oss av. 

 

c) Naust 

Naustet trenger nye vindskier og det skulle vært fjernet noen store steiner der. Denne saken ses i 

sammen med punktet under. 

 

d)Steinfylling og arbeid i støa. 

Det er satt av kr 16 000,- til dette arbeidet. Vi venter på at firmaet som kan utføre arbeidet med 

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

Tilstreber å få arbeidet utført i løpet av høsten. 

 

e) Skap til arbeidstøy etc. for alle i ny garasje. 

Det vil ikke være noen god ide å lage skap i en uisolert garasje. Det er besluttet å lage skap i det 

lille soverommet i kjelleren. Der kan vi ha på litt varme gjennom vinteren. 

 

f) Øvrig innvendig og utvendig arbeid nevnt i referat fra forrige møte. 

Veggen på oversiden av huset ble panelt om i forbindelse med årets dugnad. Det er laget ny 

raftekasse og veggen er malt. Det er også satt opp nye rør på takrennen for å lede vannet ut fra 

veggen å hindre ytterliggere fuktighet i kjelleren. 

 

 

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

a) Det mangler fliser bak toalettet på badet 

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

Vi har kr 8000,- til rådighet avventer møblering til trappen er på plass. 



 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. 

 

4. Salg av skog. 

Vi ble enige om å selge skog som er utilgjengelig for oss, og at den selges selv om det ikke blir 

særlig stor inntekt. John søker kommunen om fellingstillatelse og Tom blir med på befaring. 

Kontrakt vedrørende utarbeidelse av skader på vei blir laget i etterkant. 

 

 4. Dugnad 2019 er satt til overgangen mai/juni. 29. mai til 2. juni.  

Neste års dugnad bør ta sikte på renovasjon av låven. Plan for dette arbeidet må 

utarbeides i løpet av høst/vinter 2018. 

 

6. Økonomi. Status for vedtatte investeringer  

a) Det må kjøpes duk og pukk til veivedlikehold 

 

Regnskap for 2018 

Vi har kr 40 000,- på konto av disse er det satt av kr 16 000,- til Støa, kr 8000,- er 

øremerket til møbler i loftstua 

 

  7. Gjennomgang av statutter og husregler  

Husregler mm. Ble ikke lest, men det ble minnet om at de var vedtatt i styret. 

 

 

8.   Eventuelt  

  

 Jon lager liste over småting som kan utføres når man er i huset på sine uker. 

 

Utvendige vinduskarmer må males. 

 

Det planlegges vegg og dør mellom gammel og ny kjeller. 

 

Vi skylder Oddvar materialer til et naust. Vi lånte materialer og sag av Oddvar når vi 

startet byggeprosessen.  

 

Årsavgiften settes til kr 6 000,-Betales før 1. februar 2019 

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: hammer.jangunnar@gmail.com 
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, 29. mai 2018 

 

mailto:hammer.jangunnar@gmail.com

