BERGLIA HUSEIERFORENING (BHF)
www.berglia.net
REFERAT FRA STYREMØTE
Dato:
20.08.2019

Møtetid fra - til:
19.00 – 21.00

Sted:
Øvre Berglia 59

Møteleder: Fredrik (FYH)

Referent:
FYH

Tilstede:

Fraværende:

Siv Kjersti Haugen (SK)

ØB58

951 18 248

Fredrik Young-Halvorsen (FYH)

NB80

911 95 584

Jørg Krause (JK)

ØB59

934 23 508

Kaja Storstein (KS)

NB77

917 13 703

Ann Magritt Hansen (AMH)

ØV33

950 68 071

Siv Kjersti
Haugen (SK)

Referatet er sendt styremedlemmene til godkjenning før det legges ut på berglia.net
Styret kan kontaktes samlet på styret@berglia.net

Sak
nr:

Sak:

Ansvar:

SAKER TIL AVSLUTNING/OPPFØLGNING:
2/19

Vi har fått melding om en mulig skade på en av bjelkene på yttervegg i
garasjerekken ved plass for NB42. Styret vil høre om noen på feltet har
fagkunnskaper for en vurdering av nødvendig tiltak.

5/19

Grusbane
Styret har fått forespørsel om det er mulig å etablere kunstgressbane på grusbanen
Kaja tar kontakt med kommunen.
Oppdatert 20.08.19
Styret har vært i kontakt med park og anlegg i kommunen, uten spesielt hell. Det
ligger ruller på øvre toppenhaug, men ingen kan svare for om de skal brukes eller
kastes. Styret har også undersøk kostnader for vedlikehold av en slik bane, og
kommet frem til at det ikke er rom for slike faste årlige utgifter. Helsetbanen ligger
et steinkast unna, og selv om det er hyggelig å holde barna i området.
*sak avsluttet*

KS

2
6/19

Kalender for Berglia Huseierforening
Gatefest
Høstdugnad
Julegrantenning
Generalforsamling
Vårdugnad

9/19

Alle

16 August
24. og 25. september
2. desember
22. april 2020
5. og 6. mai 2020

Det ble på generalforsamlingen i 2019 vedtatt å legge til rette for lading av elbiler i
garasjene. Dette arbeidet er nå ferdig. Styreleder har deltatt på sluttbefaring med
Sønnico og informerte resten av styret om arbeidet. Det vil komme et felles skriv til
alle beboere som oppsummerer det økonomiske når huseierforeningen har mottatt
tilskudd fra Bærum Kommune og Akershus Fylkeskommune.

FYH

Nå som vi har felles løsning på plass er dette den eneste godkjente måten å lade
elbilen sin i garasjen på. Kontakt styret dersom du ønsker å koble din garasje til
infrastrukturen.

10/19

*sak avsluttet*
Dato for høstdugnad er satt til 24. og 25. september
Den resterende tiden av styremøtet gikk til å planlegge oppgaver. Disse legges ut på
våre facebooksider. Informasjon henges også opp på postkasser i god tid.
*sak avsluttet*

Neste styremøte avholdes ØB59, 12 November kl 19.

Har du saker du ønsker å ta opp, kontakter du en i styret!
Styret kan kontaktes samlet på styret@berglia.net

FYH

