BERGLIA HUSEIERFORENING (BHF)
www.berglia.net
REFERAT FRA STYREMØTE
Dato:
03.03.2014

Møtetid fra - til:
19:30 – 21:30

Sted:
Øvre Berglia 59

Møteleder: Elisabeth Gerhardsen

Referent:
Elisabeth Eide

Tilstede:
Elisabeth Gerhardsen (EG)
Elisabeth Eide (EE))
Jørg Krause (JK)
Joackim Israelsbakk (JI)

NB 36 93 69 64 95 elisager@online.no
NB 28 97 57 26 52 elisabeth.eide@redcross.no
ØB 59 93 42 35 08 Jorg.Krause@Tieto.com
NB 73 99 64 04 97 jovaroew@online.no

Asgeir Vikanes (AV)
NB 68 94 51 59 56
asgeir.vikanes@gmail.com

Referatet er sendt styremedlemmene til godkjenning før det legges ut på berglia.net

Sak nr:

Sak:
SAKER TIL AVSLUTNING/OPPFØLGNING:

Frist:

Ansvar:

6/11

Fuktskader i garasjene
Vedrørende fuktskader i garasjene og reparering av disse har styret
fått anbud fra Consolvo AS. Consolvo AS vil komme på
generalforsamlingen 2. april for å legge frem og forklare arbeidet
som må gjøres. Det vil også innhentes anbud fra andre firmaer for
å tilrettelegge for å kunne velge beste alternativ. Forslag til vedtak
vil legges frem på generalforsamlingen.

JI

09/12

Fortau ned mot Gamle Ringeriksvei:
Styret har bedt kommunen om å vurdere å bygge fortau ned mot
Gamle Ringeriksvei da veien oppleves som svært utsatt. Asker og
Bærum Trafikkforening er kontaktet og vil komme med en trafikkmåler for å måle antall biler som bruker veien daglig. Dette vil skje
når det blir mer vårlig i været. Dialog er opprettet med det nye
bolig feltet og styret vil kontakte dem igjen når de har opprettet et
styre. Det er ikke mottatt svar fra Bærum Kommune. Det vil bli
purret på dette.

EE/EG

09/13

Sti/gjennomgang ved Nedre Berglia 80:
Styret har foreløpig ikke fått ytterligere henvendelse fra beboerne
med ønske om ny trapp. Styret avventer mulige henvendelser.
Dersom det ikke ønskes trapp vurderer styret å sette opp et gjerde.
Styret følger opp til våren/vårdugnaden.

JI/AV
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Sak nr:

Sak:

10/13

Lekeplass:
Se forrige referat, saken følges opp på vårdugnaden.

Frist:

Ansvar:

JI/AV

13/13

Vann ved garasje NB 50:
Anbud skal innhentes for å legge rørsystem slik at vannet blir ledet
bort fra garasjen i Nedre Berglia 50. Dette vil bli tatt i
sammenheng med utbedring av garasjeanlegget.

JI/AV
EG

1/14

Generalforsamling 2014:
Generalforsamlingen er satt til onsdag 2. april kl. 19:00.
Sakspapirene skal være ute to uker i forkant, dvs. senest 19. mars.
Forslag til punkter må være styret i hende 9. mars. Styret
oppfordrer beboere å melde seg til styret.

EG/EE

2/14

El-biler og parkering/lading
Strømnettet er i utgangspunktet ikke dimensjonert for lading av elbiler i garasjene. Med referanse til forrige styremøte om el-biler i
Berglia vil det bli lagt frem et forslag til utbedringer i forhold til å
møte behovet for lading i fremtiden på generalforsamlingen 2.
april.

EG

NYE SAKER:
Det var ingen nye saker til diskusjon.

NESTE STYREMØTE er ikke bestemt, dato for dette bestemmes umiddelbart etter
generalforsamlingen, når det nye styret er samlet.
Har du saker du vil ha tatt opp? Da kontakter du en i styret!
Elisabeth Eide, sekretær (sign.)

