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Sak nr Emne  

1717 Konstituering Styret konstituerte seg som følger: 

Leder: 

Nestleder:  

Sekretær:  

Styremedlem: 

Styremedlem: 

Per Johnny Pedersen 

Kristoffer Berild 

Morten Løken Kværnstrøm 

Anita Kjelland 

Rune Djupdal 

1817 Styrets arbeids-

oppgaver 

Det nye styret gikk gjennom arbeidsoppgavene som venter i det nye 

styreåret, og hvordan styret kan arbeide mest mulig effektivt.  

1917 Husfarge nr. 1 Søknad om å beholde husfargen ble innvilget.  

2017 Felling av trær Det har kommet inn forespørsel med underskriftsliste fra beboere på 

tun D om å få hugget noen av trærne på toppen av skråningen ned 

mot ballplassen. Videre har nr. 125 og 127 på tun C bedt om å få felt 

noen trær mellom baksiden huset og "hovedveien".  Styret vurderer 

det slik at trærne står på kommunens eiendom. Vi tar derfor kontakt 

med ansvarlig i kommunen for mer informasjon før vi konkluderer. 

2107 Utskifting av dør Andelseier i nr. 169 har bedt om å få skiftet en ytterdør som trekker. 

Styret ber fagkyndig se på saken. Døren byttes hvis nødvendig. 

4616 Mose på tak Oppfølgingssak. Vasking av takstein. Saken går inn under 

vedlikeholdsplanen, og styret vil innhente prisforespørsler når planen 

er vedtatt i høst. Inntil videre må ønsket vask/rens av tak bekostes av 

den enkelte. Det understrekes at det forrige styret avtalte befaring 

med Buskerud takfornying. Firmaet dukket ikke opp. 

Annet: Nye beboere Vi ønsker Ingunn Frog (nr. 99), Otto Olsen (nr. 21) og Mari Brusletten 

(nr. 117) velkommen. 

 Hageavfall Vi gjentar påminnelsen om at alt hageavfall skal kastes på avsatt 

plass bak fellesgarasjen. Vær vennlig å dump avfallet så langt ut mot 

kanten av skråningen som mulig. Vi har hatt tilfeller der avfall faktisk 

er tømt midt på parkeringsplassen. Dette koster oss tid og penger å 

få ryddet opp i. 

 Nabomøte I forbindelse med utbygging av Ringeriks-banen og ny E16 

arrangerer Bane Nor et nabomøte på Hønefoss videregående skole 

mandag 19. mai. Invitasjon om dette er lagt i alle postkassene. 


