
 
 

Referat fra styremøte i Bakerovnsgrenda Huseierforening 

Dato: 25.05.22 kl. 19.00 

 

 

Sted:  Hos Børre, Bakerovnsgrenda 50  

Til stede: Kristine, Terje og Knut 

Referent: Børre 

 

Sak 01/22 Gjennomgang av referat 

Dette er første referat i 2022 

 

Sak 02/22 Slamsuging av kummer i grenda 

Styret sjekker pris for slamsuging av kommer/sluk. 

Befaring / Pris innhentes – ansvarlig: Børre 

 

Sak 03/22 Gressklipping 

Styret har signert avtale med Joe Stian Eng i nr. 1 for klipping av fellesområder for 

sommeren 2022. 

 

Sak 04/22 Garasjeporter 

Vakt uke 27 – Terje / Kristine / Børre  

Vakt uke 28 – Terje / Kristine / Børre 

Vakt uke 29 – Terje / Kristine / Børre 

Se egen informasjon om garasjeprosjektet i e-post fra styret. 

 

Siste befaring med elektriker og Portsenteret planlagt i begynnelsen av juni. 

 

Sak 05/22 Felleskostnader 

Informasjon om økte felleskostnader per måned sendes beboere per e-post. 

 

Sak 06/22 El-bil lading / kontroll av måler/betaling 

Styret jobber med å verifisere rutiner for måling/fakturering av el-bil lading da det kom 

frem av årets generalforsamling at det kan være et avvik på hva som det er ladet for 

og hva som er fakturert. Det sjekkes nå årsaken til avvikene for 2021. Styret kommer 

tilbake med en redegjørelse og evt. korrigering. 

 

 



Sak 07/22 Bakerovnsgrenda Høstfest – September 2022 

Det planlegges for høstfest i grenda lørdag 3.september. 2022 

Styret ønsker 2 personer som kan sitte i en festkomite sammen med styret. 

 

Eventuelt / Innkommende saker 

• Søppelhåndtering, noen etterlyser en ordning for søppel slik de har i 
nabogrenda med både papp, glass, papir og restavfall.  

o Styret har drøftet dette, og vært i dialog med nabogrenda som har dette 
systemet innført. Dette er en høy kostnad for grenda å få installert, det 
er en utfordring med å finne lokasjoner i grenda for å få til en rettferdig 
plassering for alle beboere. Styret foreslår at dette kan tas opp som en 
sak igjen etter at asfaltprosjektet i grenda er finansiert og gjennomført 
da dette krever ekstra finansielle midler. 

 

• Fyringsved, kan styret sjekke om muligheter for større leveranse av fyringsved 
til beboere for å oppnå en bedre pris?  

o Styret formidler kontakt til to selskaper/bedrifter som selger ved som vi 
har god erfaring med. 

 

Neste styremøte 

Neste styremøte er planlagt til 30 august 2022, klokken 19:00 hos Knut i nr. 72 


