Åsjordet Huseierforening
Referat fra styremøte 5 – periode 2018/2019 16. oktober 2018
Hos Ken, Nerhavna 22
Forfall: Atle
Referent: Connie

15/6 Moen, Øvrehavna, har sendt mail vedrørende gjerde som er ødelagt av Ullbråten i brøyting i
vinter. Moen har selv reparert gjerdet og ønsker materialekostnader dekket.
Vi må lage prosedyre på håndtering av skadeverk:
• Melde fra til Åsjordet med dato bildedokumentasjon
• Vaktmester må ta kontakt med den/de berørte beboere, sende informasjon til begge
styrerne, evt inklusive bilde
• Vente med reparasjon til snøen har gått, hvis skade skjer vinterstid.
Vi må få klarlagt hvordan BBS løser problematikken rundt skader forvoldt av innleide folk.
29/8 SU må lage felles rutine for hvordan vi håndterer skader a la brøyteskader.
16/10 må tas gjennom SU, innmelding til begge styrene. Deles om omkostningene til en vis sum.
Beløp diskuteres i SU
Ansvar: SU

29/8 Garasje
• parkering av moped/motorsykkel, vinterlagring
• finnes der plasser som Bærum kommune disponerer?
16/10 i garasjen i Pærehagan er det plass til moped/motorsykkel. Kan leies mott depositum for
nøkkel.
Ansvar: SU
29/8 lekeplassen i Nerhavna, hvem har gitt tillatelse til felling?
16/10 ingen vet noe eller vil stå ved det
Ansvar: SU

15/6 Bærum kommune ber om et møte angående renovasjon. Vi ber om saksliste og får tid til
forberedelse. Vi kommer med alternative datoer.
29/8 etter befaringen i januar2018, var beskjeden fra BK at ”Noe avvik må vi se gjennom fingrene
med”. Det gjelder Rognebærstien 17-19, Tillesløkka 5 og innerst i Nerhavna. Det har vist seg at BK

henviser til regleverket og ikke viser smidighet, som det var lagt opp til. Vi må innhente liste over
registret avvik fra BK.
Vi må ha saksliste og liste over avvik innen møte med BK
Ansvar: Håkon og Jørn
29/8 Innkomne mail besvares av Connie. Henvendelser om økonomi svarer Atle på.
16/10 Piletreet i krysset Pærehagan/Østenga ønskes fjernet. Berørte naboer og Bærum kommune
høres.
Treer i Østenga ønskes fjernet, berørte naboer høres via spørreundersøkelse
Ansvar: SU

Neste møte hos Connie, Tillesløkka 21
Torsdag 29/11 kl 20.00

