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1 GODKJENNING AV INNKALLING OG FULLMAKTER 

Fra vedtektene: 

Generalforsamlingen er bes/utningsdyktig nor minst 30 stemmeberettigede med/em mer (inkludert 

fullmakter) er ti/ stede. 

Antal! fremm¢tte: 44 Antall fullmakter: 14 

Vedtak: Godkjent 

2 VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT SAMT 2 MEDLEMMER TIL A UNDERSKRIVE 
PROTOKOLLEN OG TELLE STEMMER 

Styrets forslag: 

Ordstyrer: Niels Christian Boman 

Referent: Sven Baltrusch 

1: Navn: Marius Hardal Adresse: Skytten 75 Sign: .~··· ........ v1J.l~ .. ~· )1)~ 
Sign: ......... ~J. ........ ~ ................................ . 

Ti/ 0 undertegne protokolfen og tel/e Stemmer: 

2: Navn: Terje Amas Adresse: Skytten 85 

Vedtak: Godkjent 

3 STYRETS ARSBERETNING 

3.1 Styrets sammensetning: 

Styret har siden forrige Generalforsamling hatt f¢lgende sammensetning: 

Navn: 

Niels Christian Boman 

Stefan Marchesan 

Sven Baltrusch 

Stig Kvisle 

Kai Slupphaug 

Toril Kletten 

3.2 Styrem0ter 

Adresse 

Stian Kr. Vei 108 

Skytten 105 

Skytten 21 

Skytten 95 

Skytten 113 

Skytten 99 

Verv 

Styreleder (Perioden utl¢per 2020) 

Kasserer 1[Perioden utl¢per 2020) 

Styremedlem (Perioden utl¢per 2020) 

Styremedlem (Pa valg 2019) 

Styremedlem (Perioden utl¢per 2020) 

Styremedlem (Pa valg 2019) 

Det har siden forrige Generalforsamling vcert avholdt 5 styrem¢ter 
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3.3 Dugnad 2018 

Dugnaden ble avholdt 3. mai 2018 med jevnt god deltakelse. 

Styret har gatt til innkj¢p av grusb¢rstemaskin til benyttelse pa fremtidige dugnader. Hensikten er a 

kunne fjerne grus fra plener pa en tidseffektiv mate samtidig som gressmatten skanes. Denne 

disponeres via dugnadssjefer, og av tidshensyn anbefales det at denne brukes pa omgang men f¢r feiing 

slik at alle har glede av den. 

Gressklipperne vii ta gjennomf¢rt service f¢r arets klippesesong starter. 

3.4 Ny nettside, kontaktskjema og ukentlig nyhetsbrev 

Styret har siste ar laget ny nettside, men fortsatt samme adresse: www.slkytten-huseierforening.net . 

Nettsiden gir enkel oversikt over huseierforeningens medlemmer, vedtekter, regler og annen nyttig 

informasjon. 

Som en del av den nye nettsiden har vi ogsa opprettet et eget kontaktskjema hvor beboere og andre kan 

sende inn henvendelser til styret. http://www.skytten-huseierforening.net/kontakt/ 

Sammen med ukentlig nyhetsbrev om (sesong) relevant informasjon er hJemmesidene godt bes¢kt, og 

styret ser med glede pa den ¢kte bruken av hjemmesidene. 

Forslag til forbedringer, ris og ros mottas med takk. 

3.5 GDPR - General Data Protection Regulation (Personverrnerklcering): 

I trad med EU krav ligger det pa huseierforeningens hjemmeside en oppdatert personvernerkla=ring som 

forteller om hvilken informasjon styret besitter, og hvordan denne brukes. 

http://www.skytten-huseierforening.net/personvernerklaering/ 

3.6 lnnkreving av medlemsavgift: 

Styret bruker fortsatt for mye tid pa utsendelse og innkreving av medlem:savgiften. Denne jobben 

medf¢rer ogsa en del ekstrabelastning knyttet til informasjon man tar om naboer foruten den 

omfattende jobben utsend ing og innkreving faktisk er. 

Styret har i ar gatt over til a bruke Fiken regnskapsprogram, hvor medlemskontingenten na sendes ut 

med KID-informasjon, som gj¢r det lettere a holde oversikt over hvem sorn har beta It etc. 

Av samme arsak har styret valgt a ikke sette ut regnskapstjenesten forel¢pig slik generalforsamlingen 

godkjente i fjor. Kostnaden med Fiken er ca . kr. 3.000/ar mot ca. Kr. 20.000 for ekstern regnskaps

tjeneste, og styret vii h¢ste erfaring med Fiken f¢r andre l¢sninger vurderes. 

Fi ken har integrert inkassol!l)sning, og denne blir benyttet fremover! 

Styret minner i samme anledning om at hvis et medlem mener at de har betalt kontingent er det 

medlemmet som skal fremskaffe bevis pa at betaling er gjort! 

Bevis vii kunne va=re skjermdump av beta ling i nettbanken eller pa annen mate kvittering pa 

gjennomf¢rt betaling. 
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Styret varsler via nyhetsbrevet om nar kontingenten sendes ut, og kontingenten sendes ut via email. Det 

paligger den enkelte a sjekke spamfilter etc. hvis kontingenten ikke er mottatt. 

(Endring i email adresser meldes inn via kontaktskjema) 

3.7 Utredning av trafoer for fremtidig mulighet for elbilladin~r 

Som en oppf¢1ging fra fjorarets generalforsamling har styret fi\tt utredet kapasiteten i de 2 trafoene som 

dekker vart omrade. Arbeidet har V<Ert utf¢rt av Ing. Tidemand v/Espen firheim. 

Styret viser her til sak 4.1 for videre detaljer. 

3.8 Eineasen Skole (tidligere Rykkinn Skole avd. Gommerud) 

B<Erum Kommune har vedtatt at Eineasen Skole ska I rives og bygges ny. 

Den nye skolen blir 6 (8?) parallell, med pabegynnelse av regulering av tomten varen 2019. 

Ferdigstillelse er ventet i 2022/2023. 

Flere av vare medlemmer som bor n<Ermest har uttrykt bekymring for det nye bygget og hvordan dette 

vil/kan pavirke eksisterende tomter og bl.a . solforhold, innsyn med mer. B<Erum Kommune er invite rt pa 

befaring for a se pa forholdene, men eksakt data for befaring er ikke kjent. Nar data foreligger vii dette 

bli kommunisert slik at de som ¢nsker kan delta. 

Styret har samlet all informasjon vi har om ny skole - se ellers mer pa http://www.skytten

huseierforening.net/category/eineasen-skole/ 

3.9 Ny brnyteavtale for 2018-2020 

Styret har fornyet avtalen med Akre AS for br¢ytetjenester. 

Grunnet siste ars store sn¢fall har dessverre dette medf¢rt en betydelig pris¢kning. Denne pris¢kningen 

gjelder i hele br¢ytebransjen (se Regnskapet for detaljer). 

Br¢yting gjennomf¢res minst en gang per d¢gn ved sn¢fall, gjerne pa kveld/natt men kan ogsa 

forekomme pa dagtid ut ifra hvilke ressurser som er tilgjengelig. 

Str¢ing gj¢res etter behov. Styret har tidligere gatt til innkj¢p av str¢kasser som er plassert ved 

garasjene, som kan benyttes ved behov pa fellesomradene . Disse er ikke ment brukt pa annet enn 

spesielle steder som helt inntil postkassestativ med mer. 

Som tidligere informert leverer Akre AS ogsa br¢ytetjenester til B<Erum Kommune som har 

f¢rsteprioritet. Skytten Huseierforening kan derfor ikke forvente at alt til enhver tid er ny-makt, men 

dette f¢1ges opp fortl¢pende av styret. 

Eventuelle skader som kommer av br¢yting blir utbedret av Akre, men noen ganger gj¢res dette f¢rst 

nar br¢ytesesongen er over. Skader ska I me Ides inn via kontaktskjema. 

Styret minner om faren ved sn¢hulegraving i sn!l}fonner. Dette er svrert farlig og ma ikke gj¢res uten 

overoppsyn av voksne. Styret tar intet ansvar for uhell knyttet til sn!1}hu1legraving. Dette er svrert 

risikofylt og frarades pa det sterkeste. Styret har sendt ut eget varsel p~i dette ogsa i ar. 
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3.10 Nytt gjerde mot Paal Bergs vei v/Skytten 0st 

Styret har fatt utbedret gjerdet mot Pal Bergs vei v/Skytten (Z}st. 

Se mer pa http://www.skytten-huseierforening.net/2018/10/nytt-gjerde--i-skytten-ost/ 

3.11 Parkeringsunders0kelse 

Styret har gjennomf!Z)rt en parkeringsunders!Z)kelse - se egen presentasjon. 

Deter star interesse for a leie ekstra garasjeplass, men sa langt har ingen meldt at de 0nsker a leie ut sin 

plass. Kontakt styret hvis du (l)nsker a leie ut din garasjeplass, sa vii styret form idle kontakt med 

interessenter. NB! Utleie kan kun gj(l)res til beboere i huseierforeningen! 

Se mer pa http://www.skytten-huseierforening .net/wp

content/uploads/2019/03/Parkeringsunders0kelse-2018.pdf 

Det ble stilt sp(l)rsmalstegn ved noen av svarene som er avgitt, da vinteren har avsl0rt at mange ikke har 

kj(l)rt inn/ut av garasjene sine ettersom sn0en ligger uber(l)rt foran porten. Deter derfor grunnlag for a 

anta at «m(l)rketallene» tilde som ikke bruker garasjen er h(l)yere enn unders(l)kelsen angir. 

4 SAKER TIL BEHANDLING 

4.1 Utvidelse av Trafoer, nytt elanlegg i garasjene og lading av elbiler. 

Styret har som en oppf(l)lging fra fjorarets Generalforsamling tatt sjekket ut kapasiteten i de 2 trafoene 

som tilh(l)rer var huseierforening. Arbeidet er utf!Z)rt av Ing. Tidemand v/Espen Eirheim. 

Kort fortalt og uten a bli for teknisk oppsummeres dette som f(l)lger: 

Hovedsikring: 

Ing. Tidemand har beregnet at vi trenger lx80A hovedsikring til hver garasjerekke. Dette vii dekke 
behovet for balansert lading for opptil 16 biler per garasjerekke. (Peri dag har vi kun 32A i beste fall per 
garasjerekke). Altsa ca. dobling av dagens str(l)mbehov. 

Balansert lading er det eneste fornuftige kostnadsmessig og pa annen mate, og betyr at tilgjengelig 
ladekapasitet deles mellom de som har bil pa lading. 

Videre: Eksisterende ledningsnett i garasjene og mellom garasjene taler belastningen fra 3x80A 
sikringer, ergo ma ikke ledningsnettet hverken byttes eller graves opp. Dette betyr mye spa rte utgifter 
for a lie huseierforeningens medlemmer 

Trafoer: 

Vi har 2 trafoer; 0874 i Stian Kristensen vei og 0856 i Skytten. 0874 star nok kapasitet og trenger IKKE 
utvides. Derimot ma 0856 utvides. 
0874 dekker 5 garasjerekker i Stian Kristensens vei + 1 garasjerekke som t:ilh0rer Eineasen 
Huseierforening (St. Kr. Vei 2-24) mens 0856 dekker Skyttens 6 garasjerekker. 

Tilbakemelding fra Hafslund er positiv: 
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Trafo 0856 er store nok til at den kan utvides, og uten kostnad for Skytten Huseierforening. Dette er 

veldig positivt! 

/(ostnad for bytte av trafo 0856 er Kr. 0 

Tt-1:. Cl74 

Sikringsskap: 

N~ 

g'f ' 

' 
I I 

L 

11 . ..... 

Sikringsskapene vare har behov for oppgradering; bade til moderne automatsikringer, og for a ta til 
n(Z)dvendig balansert lading ma det settes inn en «kontrollenhet» i hvert sikringsskap. 

.... .. .,, 

on 

I tillegg ma noen av sikringsskapene byttes da de har rustet i stykker. Her vii huseierforeningen uansett 
matte pakoste bytte i l(Z)pet av fa ar, sa denne kostnaden vii vi fa uansett. 

Kostnad for bytte av alle sikringsskap er Kr. 172.954 m/mva 

Prisen inkluderer: 

Nytt sikringsskap beregnet for utend(Z)rs bruk 
Skj(Z)ting av kabler etter behov 
Ny hovedsikring 3x80A 
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Overspenningsvern 
Jordfeilautomater 
Bunnen av sikringsskapet fylles med leca kuler for a hind re fuktighet 
Sikringsskap har plass til installering av kontrollenhet for balansert elbillading, men er ikke 
inkludert denne kontrollenheten. 
Deter ikke n(l)dvendig med ytterligere bytte av ledningsnett i garasjene eller mellom garasjene 
ettersom kablene som allerede er der fortsatt nyttiggj(l)res. Ergo heller ingen graving pakrevet 
for denne oppgraderingen. 
Forsterkning av eksisterende elektrisk installasjon av Hafslund. (kan ikke gj(l)res av andre enn 
Hafslund) 

Der hvor montering av sikringsskapet er ncermere bakken enn anbefalt installasjonsh(l)yde vii det i tillegg 
installeres et lite varmeelement med termostat for a hindre kondensproblemer. 

Ti/ info: Det blir ikke separat avstemmingssak knyttet ti/ oppgradering av sikringsskap, da dette ma sees i 

det store bildet knyttet ti/ neste element. 

Dagens sikringsskap: 
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Eksempel pa hvordan det blir: 

Elbilladeopplegg klargjort for alle garasjer: 

Etter at trafo 0856 er oppgradert og sikringsskapene er byttet ut og oppgradert vii vi kunne installere 
kontrollanlegg type Zaptec som muliggj¢r balansert elbillading i alle garasjer. Zaptec i kombinasjon med 
Charge 365 vii gi huseierforeningen mulighet til a sikre jevn tilgang til lading for alle elbiler, samt at 
kostnaden knyttet til lading blir via styret belastet til den enkelte. Du betaler med and re ord for det du 
lacier. 

Det vii ikke v<Ere anledning til a montere elbillader som ikke er knyttet opp til Zaptec 1¢sningen da 

balansert lading er avhengig av at alle er pa samme system. Balansert lading er en forutsetning som sagt 

for at alle skal ha gleden av oppgraderingen. 

Kostnad for installering av Zaptec klargjort for Charge 365: Kr. 350.000 m/mva. 

Dette inkluderer 
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Montasje av lstk 3x63A sikring for hvert maleranlegg. 

Montasje av lstk PLC kommunikasjonsmodul for hvert maleranlegg. 

Opplegg av tilf¢rselskabel og Wago flatkabel til a lie garasjeplasser. 
All flatkabel vii bli montert pa bakvegg av hver parkeringsplass. 
Levering av r¢r til bruk me I lorn garasjene. 

Alt arbeid er planlagt utf¢rt i vanlig arbeidstid 7.00-15.30 
Ladekapasitet program meres til 3x63A for hvert maleranlegg 

Graving 
Det utarbeides egen fremdriftsplan i forbindelse med flytting av biler. 

lkke inkludert: 

Se Ive elbilladerenheten som installeres i den enkeltes garasje (Egen kost for medlemmer som 

¢nsker dette). 

lllustrasjonsbilde av hvordan dette blir seende ut i garasjen MED elbillader (sort boks)! 

Kostnader oppsummert: 

Kostnaden som ska I dekkes av huseierforeningens medlemmer er altsa: 
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' ' 

Utbytting og oppgradering av kr 172, ~954 

sikringsskap 

Klargj0 ring f or Zaptec balansert kr 350,000 

elbillading og kont roll 

Graving og legging av 2x50mm r0r kr 50,000 

5 stk internettilgang for Zaptec/Charge kr 18,675 

365 l0sning 

5 st k indust rirout er kr 36,875 

Totalt kr 628, ~)04 

Per husst and kr 6,700 

28% av denne kostnaden er knyttet til oppgradering av sikringsskap, restien til klargj(l)ring for elbillading. 

Kostnaden fordeles likt mellom a lie 94 medlemmer ettersom a lie vii ha glede av bade oppgraderte 

sikringsskap og at garasjene er klargjort for elbillading. 

Dette er ogsa salgsfremmende tiltak ved salg av bolig, og pa generell basis gj(l)r Skytten Huseierforening 

til et enda mer attraktivt sted a bosette seg. 

NB! Huseierforeningens arlige kostnader vii ¢ke med kostnaden for internettilgangen, estimert Kr. 

20.000/ar fra og med 2020 og /remover. Denne kostnaden vii bli deft me/,/om a/le som fader med el bi/ da 

dette er en tjeneste knyttet direkte ti/ el bi/lading. 

Ferdig installert elbillader samtid ig med oppgradering av sikringsskap og Zaptec/Charge 365 l¢sning: 

Kr. 21.000 m/mva. (Gjelder 2019) 

Ettermontering etter anlegget er ferdig oppgradert og klargjort : 

Kr. 23.000 m/mva (Gjelder 2019) 

Forventet arlig prisjustering fra og med 2020: 3,5-5 % ¢kning {Estimert) 

Belastning av forbrukt str(l)m: 

Zaptec/Charge 365 tillater styret a sette str(l)mprisen selv, slik at denne diekker markedspris + 
Charge365's 15% handteringsgebyr. Dette viii praksis gj(l)res ved at styret setter en pris som dekker 

forventet kostnad base rt pa gjennomsnittlig str¢mpris siste tid . Det tillegges styret frihet til a sette den 

prisen styret finner fornuftig for a dekke kostnader for elbillading. 

For den enkelte elbileier vii dette bli belastet den enkelte ved at man legger inn sitt bankkort i Cha rge 

365 l(l)sningen. Hver gang du lader blir du da belastet str(l)mraten styret har satt direkte fra ditt 

bankkort! 

I tillegg vii du via Zaptec 1¢sningen ha full tilgang via app til a til enhver tid kunne se hvor mye str(l)m din 

lading har brukt. Slik har bade styret og hver enkelt elbileie r 100% kontroll pa forbruket. 

Styret finner at Zaptec/Charge 365 l¢sningen gi r styret det verkt(l)yet vi mene r vi trenger a ha for a 

kunne administrere str(l)mforbruket og belastning av dette til de ber(l)rte elbilladere/eiere. Det finnes 
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and re 1¢sninger pa markedet, men prismessig kommer disse til tilsvarende pris som presentert over, og 

styret har derfor valgt a fokusere pa Zaptec/Charge 365 som foretrukket [¢sning. 

TRYGGERE LADING 
INNEBVGD JORDFflLVERN TYPE B 

LYSSTYRKE 
STILL LYSSTYRKEN SELV 

RASKERE LADING 
LAD OPPTIL 22'r'JN, 

PA 1 OG 3·FASE 

LAS LADEKABELEN 
LADEKl\BELEN KAN W ES FAST I 

LADESTASJONEN 

Sikkerhet og funksjonalitet i 
ladestasjonen 

,lAPTEC 

Oppheving av forbud mot elbillading - vedtak fra GF 2018: 

LES AV LADEFORBRUK 
SE LADEFORBRUKIT I ZAPCLOUD 

PORTALE N 

VELG HVEM SOM FAR LADE 
SETT OPP BRUKERTILGANG 

TILKOBLET INTERNETI 
DRIFTSIKKER MED 
PRO GRAMVAREO?PDATERIMGER 

TYPE 2 KONTAKT 
INTERNASJONAL STANDARD 

Nar oppgradering er gjennomf(llrt og anlegget klargjort for elbillading vii forbudet fra GF2018 mot 

elbillading i garasjer ogsa opph(llre! 

Lading via ordin<Ert str(llmnett i garasjen er fortsatt forbudt! 

Til avstemming: 

Ja til oppgradering av sikringsskap og tilrettelegging for elbillading: 

Total kostnad: Kr. 628.504 tilsvarende Kr. 6.700 per bolig (avrundet ti/ ncermeste 100-/app) 

Avstemming: 

For: 48 Mot: 9 

(en hadde forlatt genera/forsamlingen f¢r avstemmingen, derfor 1 mindre enn totalen angitt under 
punkt 1} 

Vedtak: Godkjent* 
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*Fra diskusjonen under arets generalforsamling har styret oppfattet ¢nske om mer utredning knyttet 
ti/ a fa prisen ytterligere ned, bade igjennom s¢knad om st¢nad fra Brerum Kommune og ytterligere 
prissjekk i markedet. Styret vii jobbe videre med dette utover var/sommer 2019. 

Vedtatte kostnadsniva blir derfor a betrakte som et «tak» pa investeringen totalt og per husstand. Av 
samme arsak binder vedtaket heller ikke Skytten Huseierforening ti/ a velge Zaptec/Charge 365. 
Endelig 1¢sning paligger styret a avklare etter ytterligere markedssjekk .. 

4.2 Alternativ l0sning pa s0ppelboder/skur 

Pa generalforsamling 2018 ble det lagt frem forslag til standardisering av s(Z)ppelskur. Det ble avstemt og 

forslaget ble vedtatt (se Referat fra GF 2017 her) . 
L(Z)sningen som ble laget flere steder avviker fra den vedtatte l(Z)sningen. 

Styret har av estetiske arsaker valgt a ikke pa peke dette videre. L(Z)sningene som enkelte har valgt er ikke 

n(Z)dvendigvis darlige og ganske smarte i noen tilfeller som illustrert her: 

Alterantiv l(Z)sning som foreslas godkjent ved avstemming: 
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Som foreslatt i nyhetsbrev vii derfor Styret fremme forslag om at «innebygd» s0ppelskur l0sning vedtas 
som formelt godkjent l0sning i tillegg til den tidligere vedtatte l0sningen. 

Til avstemming: 

Avstemming: For a godkjenne tilleggsl0sning pa s0ppelrom 

For: 55 Mot: 2 

Vedtak: Godkjent 

(en hadde forlatt generalforsamlingen f¢r avstemmingen, derfor 1 mindre enn totalen angitt under 
punkt 1) 

5 REGNSKAP 2018, REF. VEDLEGG A 

Huseierforeningens regnskap har na blitt vesentlig bed re etter siste ars oppjustering av 

medlemskontingenten, og deter ikke lengre utfordringer med a beta le st0rre regninger uten oppdeling 

eller utsettelser. Medlemmer er blitt bedre pa a beta le kontingenten i tide, men deter fortsatt rom for 

forbedringer. 

Dessverre har det v<Ert en 0kning i antallet sene beta le re, men dette er fulgt opp. 

Gjennomgang av regnskapet for 2018 foreslaes gjennomgatt av Kasserer. 

Til avstemming: Regnskapet for 2018 godkjennes 

Avstemming: 

For: Enstemmig vedtatt Mot: 0 

Vedtak: Godkjent 
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6 BUDSJETT 2019, REF. VEDLEGG B 

Styrets forslag til budsjett for 2019 er presentert i vedlegg Bog foreslas gjennomgatt av Kasserer 

Styret har ikke gjort forslag til endring av medlemskontingent utover tidligere vedtatte arlige 

indeksregulering. Arskontingenten for 2019 er derfor Kr. 7.050,-. 

Til avstemming: Budsjettet for 2019 godkjennes 

Avstemming: 

For: Enstemmig vedtatt Mot: 0 

Vedtak: Godkjent 

7 NYE STYREMEDLEMMER OG NYE DUGNADSSJEFER 

Drift av Skytten Huseierforening er dugnadsbasert og a lie beboere ma forvente a ta sin tur med 

styrearbeid. 

Vedtektenes Art. 4a sier: 

Styret bestor av fire med/emmer som ve/ges av Generalforsamlingen. Beyge kj¢nn ska/ vcere 
representert. Styremedlemmene ve/ges for to {2} or av gangen - f¢rste gong ve/ges to medlemmer for 
ett or. Styret konstituerer seg selv og velger formann og kasserer. Det velges to varamenn for ett or. 

Disse har m¢terett i Styret. Ved stemmelikhet har formann dobbe/tstemme. 

Stig og Toril trer ut av styret etter eget (llnske og fullf(llrt tjenestetid . 

Styret foreslar f(lllgende personer til styret: 

1. ¢ystein Fuentes-Gauslaa - stiller for 1 ar 

2. Helge Tvenge - stiller for 1 ar 

Deter fritt for generalforsamlingen a foresla andre kandidater og/eller forkaste foreslatte kandidater. 

Ved flere kandidater ska I det stem mes mellom de aktuelle kandidatene. 

Styret konstituerer seg selv pa f(llrste m(lltet etter arets generalforsamling. 

Til avstemming: Foreslatte styremedlemmer godkjennes 

Avstemming: 

For: Enstemmig vedtatt Mot: 0 

Vedtak: Godkjent 
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Dugnadssjefer: 

Sven, Niels Christian og Geir stiller sine plasser som dugnadssjefer til disposisjon. 

Som erstattere foreslas f(l!lgende: 

• Skytten Vest 

• Skytten ¢st 

• Stian Kristensens vei ¢st 

Chatrine Krohn 

(lngen meldte seg*) 

(lngen meldte seg* ) 

Til avstemming: Foreslatte dugnadssjefer godkjennes 

Avstemming: 

For: Enstemmig vedtatt Mot: O 

Vedtak: Godkjent 

*Styret vii jobbe videre for a skaffe nye dugnadssjefer i Skytten ¢st og Stian Kr. Vei ¢st sa snort det far 
seg gj¢re 

8 GENERELL INFORMASJON: 

Deter en forventning at alle medlemmer i Huseierforeningen bidrar til godt naboskap. 

Godt naboskap fordrer 

• H(l!flig dialog, skriftlig som muntlig 

• Respekt for stille tider som definert i Granneloven, Helligdagsloven med mer. www.lovdata .no 

Styret forventer at naboer greier pa en ordentlig mate a samtale om temaer som ber(l!rer dem uten 

involvering av styret. 

Styret kan bista ved behov, men ska I ikke vcere hovedkanal for korrigering av oppf(l!rsel. For (l!vrig vises 

det til gjeldende lovverk. 

Dessverre er det fortsatt en tendens til at huseierforeningens medlemmer ikke utviser tilstrekkelig 

toleranse ovenfor og mellom naboer. Styret forventer at alle bidrar positivt til at huseierforeningen 

fortsetter a vrere et bra sted a bo! 

Dette innbrerer a overholde vedtak fattet pa generalforsamling og/eller styret, og skal ikke fravikes! 

Generalforsamlingen ble avsluttet Kl. 2055 
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