
Styremøte 21. august 2013 
Tilstede: Ragnhild Bjelland-Hanley (styreformann), Paul Bø, Stig Birkeland og Audun Welander-Vatn 
 
Drenering – evaluering av tilbud 
De ulike alternativene til leverandører av fuktkontroll ble vurdert og utfra en totalvurdering falt 
valget på Norsk Fuktskadekontroll AS. Styret vil informere om den kommende fuktkontrollen i et 
skriv som vil legges i postkassene til alle beboerne. Samme informasjon vil også bli lagt ut på 
huseierlagets hjemmeside. 
 
Telefonliste 
For at valgt leverandør skal få gjennomført fuktmålinger på en mest mulig effektiv måte så trengs det 
telefonliste over personene bosatt i huseierlagets område. Ragnhild presenterte forslag for hvordan 
dette kan gjøres enklest mulig, og det ble vedtatt at styremedlemmene skulle fordele oppgaven med 
å innhente telefonnummer likt mellom seg. Ragnhild vil sende listen over beboerne digitalt i 
etterkant av styremøte. 
 
Søknad om dekning av kostnader ifm. dreneringsarbeid - Undelstad Terrasse 36 D 
Det ble informert om søknad fra beboere i UT 36D om dekning til utgifter ifm. dreningsjobb på 
området. Styret bestemte at vi måtte innhente mer informasjon om saksforløpet i 2003 før 
beslutning tas. 
 
Takpapp – evaluering av tilbud 
Audun redegjorde i detalj om ulike tilbud gitt av to leverandører (Nortek og Flate Tak). Ragnhild 
redegjorde også at det hadde blitt sendt to mailer til tredje leverandør med spørsmål om firmaet er 
godkjent for ansvarsrett, uten at firmaet hadde gitt svar tilbake. Etter omfattende diskusjoner ble det 
konkludert med at styret vil avvente valg av leverandør. Audun skal kontakte Selvaag for å høre 
hvilke type tilbud de kan gi ifm. områdets  behov for nødvendig vedlikehold av tak.   
 
Stoppekran utenfor UT 30  – evaluering av tilbud 
Paul redegjorde for samtaler med forsikringsselskapet. Konklusjon: Ikke noe grunnlag for 
gjenopptagelse av sak/forsikringssak. Før endelig vedtak om hvem som skal få oppdraget med 
utvendig stoppekran ved UT 30 skal det også hentes inn tilbud fra Asker Drift. Paul vil i etterkant av 
styremøte kommunisere med styret de ulike alternativene pr. mail/tlf. slik at vedtak og etterfølgende 
iverksetting av oppdrag kan skje snarest. 
 
GET-tilkobling UT 29 A 
Beboer i UT 29 A har tatt kontakt med forespørsel om å få dekket kostnader ifm. tilknytning til GETs 
kabelanlegg. Da nevnte tilknytning har skjedd etter tidspunktet for felles tilknytning (altså perioden 
hvor GET dekket kostnadene ved tilknytning) vedtok styret at beboer må dekke dette selv. 
  
Hospitsplasser på Fusdal 
Ragnhild redegjorde for forespørsel til styret vedr. om styret har vurdert å foreta seg noe i 
forbindelse med kommunestyrets avgjørelse om å bygge hospitsplasser på Fusdal. Styret har ingen 
annen anmerkning enn at vi støtter vellets arbeid i denne saken. 
 
Kort orienteringsrunde 
De ulike styremedlemmene redegjorde kort for andre saker de har jobbet med siden siste styremøte 
samt diverse muntlige innspill som har kommet styremedlemmene for øre siden siste styremøte. 
Bl.a. så gjorde Gunnar Sandvik Ragnhild oppmerksom på at et tre på Pinesletta hadde to døde greiner 
som potensielt kunne falle ned og forårsake skade. Etter godkjennelse fra styret fjernet Sandvik og 



Aaby disse greinene. Sandvik anbefalte også at fotballplassen bør hugges i oktober – noe som vil 
nødvendiggjøre at vi får hjelp fra to-tre personer i tillegg til Sandvik. 


