
Protokoll Nedre Silkestrå Borettslag 
(0490)  

 

Styremøte desember 2016 

 

Møtenummer 2016-6 

Når Torsdag 6.12.2016 20:00-22:00 

Hvor Hjemme hos Harald Kristoffersen 

Møte innkalt av Harald Kristoffersen 

Inviterte Harald Kristoffersen, Eli Brox, Espen Jorde, Stig Hvoslef, 
Ann-Cathrin Marcussen, Gunstein Vatnar 

Deltagere Ann-Cathrin Marcussen, Stig Hvoslef, Harald Kristoffersen, Espen 
Jorde, Gunstein Vatnar 

 
 

Saksoversikt 

Sak 1 - Status internet og TV 
 

Saksnummer 2016-6-1 

Saksinformasjon Styret har vært på møte med RiksTV og 
Homenet i forbindelse med 
spørreundersøkelsen som ble gjennomført i 
høst. På møtet ble styret informert om status 
på diverse feilrettinger og man ble enige om 
plan for videre arbeid.  
En oppsummering av resultatene fra 
spørreundersøkelsen, samt en oversikt over 
alle tiltak RiksTV allerede har gjort, og tiltak 



de vil gjøre i nær framtid, vil bli lagt ut av 
styret på borettslagets hjemmeside.  RiksTV 
melder at det er håp om at alle tekniske 
utfordringer skal være løst snart. Styret og 
RiksTV er enige om at tjenestene fra RiksTV 
ikke belastes borettslaget i neste kvartal 
heller. 

Forslag til vedtak  

Vedtak Styret utarbeider informasjon til beboerne om 
hva som er planen for videre arbeid. 

 

Sak 2 - Maling av fasader 
 

Saksnummer 2016-6-2 

Saksinformasjon Styret har mottatt flere anbud som virker 
dyre. Styret jobber med å få inn flere anbud. 

Forslag til vedtak  

Vedtak Harald fortsetter arbeidet. 

 

Sak 3 - Utebelysning 
 

Saksnummer 2016-6-3 

Saksinformasjon Stolper til ny utebelysning er levert. Venter på 
levering av armaturer. Disse kommer mest 
sannsynlig i løpet av uke 50. 
 
Harald informerer om at ødelagte utelamper i 
grusbakken er fikset. 

Forslag til vedtak  

Vedtak Espen fortsetter arbeidet. 

 



Sak 4 - Søppelsuget 
 

Saksnummer 2016-6-4 

Saksinformasjon Stig informerer om arbeidet i SVS 
(søppelsuget) og håndtering av uenighet  
i forbindelse med Casinetto-ønske  
om uttreden. Ann-Cathrin bistår Stig  
juridisk og anbefaler en avtalerettslig  
vurdering av en spesialist. 

Forslag til vedtak  

Vedtak Styret henter inn råd fra jurist som 
grunnlag for videre oppfølging av SVS-saken. 

 

Sak 5 - Grøntanlegg 
 

Saksnummer 2016-6-5 

Saksinformasjon Stig informerer om at vinterbeskjæring er 
gjennomført. 
Videre er det lagt renneheller flere steder i 
borettslaget. Disse fører vann vekk fra 
vegger. 

Forslag til vedtak  

Vedtak  

 

Neste styremøte: [Ikke satt] Harald utarbeider møteplan. 


