
Styremøte 11.01.2022 
Klokken 17:15, Storstua 

 
Tilstede: Evelynn, Åmund (s), Britt (s), Jan Ove (s), Erling (s), Bjarne (s) 

 
01/22 Status drift 
1. Noen som har kjørt ned en lyktestolpe mellom H1 og H2 i helgen, dette er ryddet opp opp i. Ikke 
satt opp ny lyktestolpe. Avventer og ser om det er behov for lys der, men da blir det evt noe som 
festes på høyblokken. 
2. Tagging i Heisen i Vadmyrveien 2, fått vekk det meste.  
3. Vinduene som trengte utskiftning i lavblokkene er ferdig montert. 
4. Hjemmesiden er nå operativ for testing.  
5. Ferdig med behandling for skjeggkre og kakerlakker i H2. Fortsatt behandling i L5 (skjeggkre), og 
H3 (veggedyr). 
Ingen vedtak. 
 

02/22 Godkjenning av saksliste og innkalling 
Vedtak: Godkjent uten innvendinger 
 
03/22 Godkjenning av nye andelseiere 
Leil. nr. 157 (L5 / 2R) Fra Bendik Larsson til Hanne Axelsen og Simon Nordset Larsen 
Leil. nr. 457 (H3 / 3R) Fra Randi Skogheim til Ari Fadhil Jafra Al-Zandee 
Leil. nr. 193 (H1 / 3R) Fra Jacob Walle (bo) til Sulima Sulejmanov 
Vedtak: Godkjent 3 nye andelseiere 
 
04/22 Oppfølging av saker fra forrige styremøte 
 
Ingen vedtak. 
 
05/22 Valgkomité / Potensielle kandidater 
Valgkomiteen skal starte prosessen med å se etter kandidater til ledige styreverv. Kontoret 
samarbeider med valgkomiteen med å få ut informasjon til beboerne når dette er klart.  
Ingen vedtak. 
 
06/22 Kamera nye heiser 
Det skal monteres kamera i de nye heisene, her har vært sett på ulike kameraløsninger, og gidd 
priser. Relisec AS anbefaler et dome kamera for best bilde og har gidd tilbud på pinhole-kamera.  
Vedtak: Bestiller ett dome kamera og tester bilde ved plassering over døråpning. Dersom dette gir 
ønskelig bilde, bestilles det 7 stk til.  
 
07/22 Beboer låne storstua for show 
Er en beboer som har sendt inn søknad om å få holde et kostnadsfritt show i storstua for Vadmyra 
siner beboere.  
Vedtak: Styret godkjenner opplegget med visse kriterier.  
 

08/22 Skriv og meldinger 
Ingen saker 

09/22 Eventuelt 
Ingen saker 


