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Referat – styremøte i Solbakken 2 sameie Nr. 7-2016/2017 

 
Sted: Hos Anne 

Tid: Torsdag 3 november 
Neste møte: Torsdag 1 desember 

 

 

DELTAKERE: 

Styreleder Ann-Mari Niltveit 

Styremedlem Ikram Celik                

Styremedlem Anne Sydness 

Styremedlem Cato Antonsen 

Styremedlem Jon Opøien                 Ikke tilstede 

 

 

Godkjenning av innkalling, sakliste og referat: 

 
 Godkjenne innkalling 

Innkallingen ble godkjent uten bemerkninger. 

 Godkjenne saksliste 

Den utsendte saksliste ble godkjent uten bemerkninger.  

 Godkjenne siste referat og signere dette. 

Referatet fra forrige møte ble godkjent ved signering. 

 

 

Diskusjons- og vedtakssaker: 
 

Saksnr. Vedt.

nr. 

Sak Frist Ansvar 

11-16/17  

 
 Utvendige stoppekraner, vi har gitt jobben til Rørlegger Sentralen og 

avventer oppstartsdato. 

  

AMN 

16-16/17   EL-biler. Vi sjekker med graveren som kommer i fbm stoppekraner ang 

pris på graving av grøft til kabler. Det må også lages en fordelingsnøkkel på 

kostnadene i og med at det er EL-bil eierne som skal dekke kostnadene for 

dette. Alle som har EL-bil må bli varslet før oppstart på dette arbeidet  pga 

kostnadene dette vil medføre for den enkelte. 

 ALLE 

17-16/17   Vi går igjennom kontrakt med vaktmester og beslutter at vi endrer på et 

par punkter og skriver ny avtale med han. 

 AMN 

21-16/17   Vi må få tak i kontrakt med Smart Security sånn at vi kan finne ut hvordan 

avtalen med de er.  

 Vi ser også på muligheten til å finne et annet selskap som kan ha kortere 

responstid. 

 Vi ser også på parkeringsbestemmelsene våre da det stadig står biler som er 

svært lange på parkeringen og dette skaper problemer for de som skal inn 

og ut av garasjene.  

 CATO 

Eventuelt: 
Saksnr. Vedt.

nr. 

Sak Frist Ansvar 

   Vi ser etter skilt som sier at det er båndtvang i vårt sameie.   

 

_____________________________________ ________________________________________ 

Ann-Mari Niltveit, styreleder    Ikram Celik, styremedlem 

 

 

_____________________________________ ________________________________________ 

Anne Sydness, styremedlem    Cato Antonsen, styremedlem 

 

_____________________________________ 

Jon Opøien, styremedlem 


