
 

 

 

Styremøte 30.11.2017 

Dato og klokkeslett 30.11.2017 kl. 20:00 

Sted Heggvegen 48 

Tilstede Carina Birgitte Stenseth Lund, Granvegen 4 
Valborg Berland, Heggvegen 48 
Øyvind Vatne, Skadberg Allé 23 
Mirko Rothbart, Hasselvegen 24 
Kathrine Dysvik, Granvegen 24B 
Astrid Lone, Lerkevegen 2A 

Ikke tilstede Inger Lise Helle, Bøkevegen 2 
Torjus Ravnås, Ospevegen 12 

Møteleder Carina Birgitte Stenseth Lund 

Referent Astrid Lone 

 

 

Saksliste 

1) Gartnertjeneste 

2) Redskapsbod 

3) Søppelrom 

4) Eventuelt 

 

Sak 1) Gartnertjeneste 

Per dags dato er det Virgo Gartnerservice som har ansvaret for grøntområdet på Skadberg Sør. Styret 

er i gang med å hente inn pristilbud fra andre aktører, og Svein Berland har bedt om befaring på 

feltene for å komme med et pristilbud på jobben. Valborg vil ta seg av denne befaringen. 

 

Sak 2) Redskapsbod 

Den planlagte plasseringen av redskapsboden har etter befaring med Svein Berland vist seg å være 

uegnet. Arbeidet med å finne en god plassering av redskapsboden fortsetter, og et forslag er å gjøre 

om et evenuelt nedlagt søppelrom til redskapsbod, se sak 3. 

 



Sak 3) Søppelrom 

Det er kommet inn klager på hvordan det ser ut i søppelrommene på delfelt B, D og F. Kontainerene 

blir overfylte og søppel settes utenfor kontainerene. En mulighet for å unngå dette problemet kan 

være å innstallere nedgravde søppelrom. En annen mulighet kan være å gå over til private 

søppeldunker. Styret vil hente inn priser på de to alternativene for delfelt B, D og F, så vil det være 

opp til beboerene på de respektive feltene å bestemme seg for hvilken løsning de vil gå for. Det vil bli 

avholdt separate møter på delfeltene før en eventuell avstemning. 

Mirko vil hente inn priser på de to alternativene. 

 

Sak 4) Eventuelt 

Delfelt F – Det er kommet inn en sak angående parkeringsplassene på delfelt F. Det er for mange 

biler i forhold til parkeringsplasser, og noen beboere har flere biler parkert enn det antallet som 

følger boenheten. Kathrine vil lage et skriv hvor hun legger ved en kopi av parkeringsoversikten og 

levere til beboerene.  

 

 

 

07.12.2017 

Astrid Lone 


