Hei!

24.08.2017

Fremmøte var fra 33 husstander - og det er meget bra.


Paal Riise ble valgt inn som nytt styremedlem. Han faser ut Hans Arvid Rønning som flytter i løpet av
høsten.



32 stemte for fremlagt løsning med Canal Digital. Det var ingen stemmer imot. Siden internett flyttes
inn i avtalen vil det bli et lite tillegg for de mnd. som gjenstår av dette året fra når ny avtale er klar. Alle
sparer på egen internett tilkobling (se tidligere skriv). Dette tillegget vil komme på samme regning som
ekstrakostnadene ved spredenett (se nedenfor).



Alle gikk inn for å bruke ca kr 90 000,- av interesselagets penger til oppgradering av sikringsskapene i
garasjene.



El-bil lading: alle gikk for løsningen med ZapCharger (se tidligere epost før møte). Det betyr at alle
husstander vil få tilsendt en regning på kr 3100,- for felles spredenett i garasjene slik at det er opp til
hver enkelt å kjøpe ZapCharger nå eller ved en senere anledning. Prisen for ladeboksen nå er kr 17
500,-. Ved en senere ettermontering vil prisen være kr 20 500,-, med forbehold om prisendringer. Det
er fint om alle som skal kjøpe ladeboks nå sender meg en epost på det. Har fått epost fra følgende
husnummer så langt: 71, 67, 49, 70, 80. Deretter kommer vi tilbake med en avtale som hver enkelt
gjør med det firmaet som skal installere samt at vi går igjennom hvor dere vil ha ladeboksen. Det vil
koste kr 250,- ekstra for hver meter lengre enn 3 meter fra bakveggene i garasjene.
Vi regner med å sende ut en regning på kr 3100 pluss noen hundrelapper så fort vi vet når Canal
Digital er klar med ny avtale. Ber om at denne betales så raskt som mulig.



Prisen for de som ønsker et nytt uttak for motorvarmer etc, vil bli kr 5 250,-. Det gamle anlegget (ikke
lenger godkjent) vil bli fjernet inkludert gamle målere når sikringsskapene fornyes. De som ønsker et
slikt uttak må sende meg en epost.



Henstiller fortsatt alle til ikke å parkere inne på området mer enn nødvendig for varetransport etc.
Videre ville det være fint om alle benytter sin parkeringsplass inne i garasjene. Det er stadig helt fult
ute på gjesteplassene, men samtidig få biler inne i garasjene. Er klar over at noen har to biler, men da
kan vel den ene stå inne. Det er sikkert noen som vil «leie» en plass i garasjene hvis plassen ikke blir
brukt.

Ønsker alle en fortsatt fin høst!
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