
Styremøte 25. juni 2013 
Tilstede: Ragnhild Bjelland-Hanley (styreformann), Paul Bø, Stig Birkeland og Audun Welander-Vatn 
 
Saker: 
 
Orientering diverse saker 
- Ragnhild oppdaterte rundt situasjonen knyttet til avskiltede biler som er satt i området ved 
vaskeribygningen. Ragnhild har vært i kontakt med kommunen vedr. de to uregistrerte bilene. Den 
svarte bilen som står i Undelstadveien står på kommunal grunn, og kommunen vil derfor ta seg av 
dette. Den grønne bilen må Undelstad Huseierlag selv evt. taue for eiers regning. Ragnhild skal legge 
lapp med 14-dagers frist på den grønne bilen. 
- Ragnhild har vært i kontakt med kommunen vedr. oversikt over drenering på Undelstad, f.eks. kart 
fra byggeåret. De har ikke dette, men de skal sjekke om det finnes noe dokumentasjon som viser 
ledninger for spillvann.  
- UT 35 har et sprukket nedløpsrør. Bjørns Blikk har vært på befaring og skal gjøre jobben.  
- Paul skal bestille skilt til gjesteparkeringen hvor det skal stå noe à la ’Parkering kun for huseierlagets 
medlemmer’.   
- Stig og Paul orienterte om status vedr. arbeidet i Trafikkutvalget. Det ble redegjort for at 
Trafikkutvalget hadde hatt fellesmøte med representanter for vellet, og at Trafikkutvalget hadde 
avholdt separat møte i etterkant der det ble vedtatt formulert et brev som senere har blitt sendt til 
kommunen med forslag til løsninger for å hindre at kommunen ville fjerne parkeringsplasser til 
vinteren. Brevet inneholdt også forslag til konkrete møtedatoer for møte mellom representanter for 
Trafikkutvalget og teknisk avdeling i kommunen.   
- Paul redegjorde for status med arbeidet med utbedring av stoppekran i UT30. Paul sjekker om det 
er begått saksbehandlingsfeil hos forsikringsselskapet og om saken kan prøves på nytt.  
 
Drenering – innhenting av tilbud 
De forskjellige tilbudene som er blitt hentet inn ble inngående diskutert. Det ble bestemt at vi måtte 
få mer klarhet i enkelte tilbud før endelig valg av leverandør blir foretatt. Valg av leverandør skjer på 
neste styremøte. 
 
Takpapp 
Audun og Ragnhild orienterte om møtet med Bjørns Blikk og redegjorde for takarbeidet i UV 87. 
Jobben i UV 87 er nå avsluttet.  
 
Det ble  vedtatt at Audun innhenter to nye tilbud til neste styremøte. Ragnhild sjekker også opp det 
juridiske rundt viktigheten av at leverandør er godkjent for ansvarsrett. 
 
Alternativer til nytt lekeapparat i barneparken 
Ragnhild ber barnehagegruppen presentere forslag til nye lekeapparater i barneparken inkl. 
kostnadsramme til styret. Styret oppforder barnehagegruppen til å innhente forslag basert på en 
totalvurdering av terreng, innkjøpspris og vedlikeholdskostnader. 
 
 


