
Styremøte 24.oktober 2013 
Tilstede: Ragnhild Bjelland-Hanley (styreformann), Paul Bø og Audun Welander-Vatn 

  

Undelstad terrasse 36 og 38: Nytt postkassestativ 

Styret godkjenner oppføring av nytt postkassestativ gitt rimelig pris. Beboerne fører dette opp selv og 

huseierlaget tar kostnaden (regnes som felleskostnader iht. vedtektene). Ragnhild sjekker 

kostnadsramme med beboerne. 

     Rapport fra ABS Skadedyrkontroll AS 

Ragnhild informerte om servicerapport tilsendt fra ABS Skadedyrkontroll AS. Ragnhild følger opp 

firmaet vedr. detaljene rundt denne henvendelsen; tidligere historikk i forhold til huseierlaget inkl. 

avtaler mv. 

  

Svar til Jarle Wiggen 

Jarle Wiggen har henvendt seg til styret vedr. plassering av båt og campingvogn vinteren 2013/2014 

samt vurdering av leieforhold av vaskeribygningen. Styret ønsker primært en fjerning av båt og 

campingvogn så snart som mulig fra huseierlagets eiendom i Undelstadlia. Wiggen får en absolutt 

frist til 30.3.2014 til å fjerne disse, men dersom det skulle dukke opp grunner til fjerning før denne 

datoen, så kan styret vedta dette. Dersom ikke båt eller campingvogn er fjernet etter den endelige 

fristen, vil de kunne fjernes uten varsel for eiers regning.  

Styret v/ Ragnhild vil be Wiggen komme med forslag til leiekontrakt for vaskeribygningen. Denne skal 

inkludere at Wiggen har plikt til å meddele årlig per e-post til styret om han vil forlenge avtalen. 

Dette varselet må komme styret i hende minimum tre måneder før leiekontraktens utløp. Om vi ikke 

hører noe, anses avtalen for kansellert.   

       Undelstad terrasse 35: Søknad om støtte til utbedring av grunnen under søppelkassene 

Iht. til vedtektene så har ikke huseierlaget anledning til å støtte dette.    

       Brøyting vinteren 2013/2014 

Styret diskuterte forhold knyttet til avtale med eksisterende leverandør av brøytetjenester; om det er 

behov for tilleggsytelser, dvs. bortkjøring av snø, strøing (pr.gang kr. 850,- ex.mva.) og feiing til våren.  

Ragnhild kontakter brøytefirmaet for å få klarhet i hva som var inkludert i fjorårets avtale, samt få 

pris på bortkjøring av snø. Styret vedtok at vi ikke foretar kjøp av feietjenester. Strøing har hver 

enkelt beboer ansvar for.  

       Utbetaling av forsikringsbeløp til Sissel Rasmussen, Undelstadveien 74 C, for forsikringssak fra 

2010 

Ragnhild redegjorde for saken. Vannlekkasje på bad i Rasmussens bolig i 2010 førte til følgesskade i 

tilstøtende kjøkkenrom. I følge Gjensidige er skaden på kjøkkenet dekningsmessig. Det er Undelstad 

huseierlag som er forsikret for slike skader. Av uvisse grunner har ikke forsikringsbeløpet blitt 

utbetalt. I følge Gjensidige var skadesaken avsluttet, men ble gjenåpnet sommeren 2013 etter 

telefon fra Rasmussens hjelpeverge. Hjelpevergen, advokat Heidi Varmann, ber om at 

forsikringsbeløpet utbetales til Rasmussens konto. Styret godkjenner utbetaling av beløpet dersom 

alt er i orden, men ønsker i første omgang litt mer informasjon om saken fra Gjensidige.   



       Stoppekran Undelstadveien 77 

Paul redegjorde for status i saken knyttet til utbedring av utvendig stoppekran i Undelstadveien 77.  

Paul kontakter beboer i UV 77D for å få siste status. 

      Husleie - barneparken 

Styret drøftet husleietakster i barneparken etter utbedringer. Barnehagene Båstadmyra og Furuly er 

leietakere. Det ble vedtatt at ny husleie øker fra kr. 500 til kr. 1000 f.o.m. 1.1.2014, alternativt fra 

første mulige dato iht. sedvane. Audun sjekker om det foreligger skriftlig kontrakt med Båstadmyra 

barnehage, samt sjekker med forretningsfører om når man kan øke leien. 

       Sikringsskap i garasjerekkene 

Styret følger råd fra elektriker. Paul tar kontakt med profesjonelt låsefirma for å få utbedret dette.  

GET-avtalen 

Det er behov for oppdatering av status på blant annet hvem som er en del av GET-avtalen. Ragnhild 

gir denne saken til Stig for nærmere oppfølging. 

      Videre budsjettarbeid 

Ragnhild orienterte om e-post fra forretningsfører v/ Anders Nesteby. Denne e-posten inneholder 

budsjettforslag for 2014, og videresendes til styret for videre bearbeidelse. Ragnhild kaller inn til 

møte onsdag 13.11 kl. 18-19. Ragnhild sjekker møtetid med Stig og Anders. Audun utarbeider kort 

statusrapport om takprosjektet som sendes til resten av styret innen møtet 13.11. 

 


