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REFERAT FRA STYREMØTE I LYNGMYRA BORETTSLAG  
Tid: Mandag 16.09.19 kl. 19.00 

Sted: Styrekontoret i Rødrevvegen 

 

Tilstede:  Christian Langberg, Ann-Christin Fredriksen, Hilde Rabben, Øyvind Grytan, 

Christopher Magnussen, Jonny Nyrønning, Torbjørn Gustafson 

Forfall:  Sigrid Sandum, Niels-Egil Wanggaard 

 

 

Sak 048/19 Orienteringssaker 

  a) SKU: Fjernvarmeforbruket juni og juli 

b) SKU: Infomøte med ABRA Beslag AS vedr oppgradering av dørlåser 

c) Pristilbud fra Nokas vedr kameramontering i garasjeanleggene 

d) SKU: Ny webadresse til Servicesentralen – www.kattemust.no 

e) Kaasbøll: Rapport balkonger første del Gaupevegen. 

Vedtak:  Tatt til orientering. 

 

 

Sak 049/19 Klage på utleie  

Vedtak:  Skriftlig klage er sendt beboer. 

 

 

Sak 050/19 Klage på støy 

Vedtak:  Skriftlig klage er sendt beboer. 

 

 

Sak 051/19 Forespørsel om røykeforbud 

Det er kommet noen henvendelser vedr muligheten for røykeforbud på 

private plattinger og balkonger. Det begrunnes i at soverom ofte vender 

mot de samme balkongene det røykes på, og for flere er dette en plage. 

Vedtak:  Det er ikke mulig å forby røyking på private balkonger og terrasser da disse 

ansees som beboers privatareal (jfr TOBB's advokatkontor). Forhold som er 

spesielt plagsomme må påklages i hvert enkelt tilfelle. 

 

 

Sak 052/19 Søknad om bod 

Vedtak:  Søknad godkjennes. 

 

 

http://www.kattemust.no/


 

 
 

Sak 053/19 Referat fra tunmøte – ytre Rødrevvegen 

Vedtak:  Styret takker for referatet og har følgende tilbakemeldinger:  

 1) Midler er tidligere tildelt uten at de er benyttet. Samme sum godkjennes 

på nytt.  

2) Det blir ikke kjøpt inn møbler i regi av borettslaget, men beboerne står 

fritt til å få tak i møbler selv. 

3) Vasking av korridorer i kjeller taes med i betraktning neste gang det 

forhandles avtale med vaskebyrå. 

 

 

Sak 054/19  Bytte av låsesystem i borettslaget 

Styreleder foreslår gradvis utskiftning av låsesystem i borettslaget. Dette 

grunnet i store vedlikeholdskostnader på dagens system. Det foreslås 

montering av chip-basert løsning, og kombineres med motoriserte 

døråpnere på fellesinngangene. 

På private leiligheter foreslås utskiftning over tid ved at det byttes til 

chipbasert lås når dagens lås må byttes. Dette er et mer moderne system 

med mye mindre vedlikeholdskostnader. Mister man en chip kan denne 

slettes fra systemet, og man slipper nøkler på avveie. 

Borettslagene har sammen med SKU blitt enige om låsesystem fra Salto 

Systems, og all form for programmering og vedlikehold kan da utføres hos 

SKU slik som i dag. 

Vedtak:   Det jobbes videre med saken. 

 

 

Sak 055/19 Forslag om å fjerne låser på søppelsjakter 

Styret foreslår å fjerne låsene på søppelsjaktene. Dette grunnet mye 

problemer med låsesylinderne og unødvendige vedlikeholdskostnader. 

Vedtak:   Styret vedtar å fjerne låsene på søppelsjaktene 

 

 

Neste styremøte: 21. oktober, 18. november. 

 

Lyngmyra Borettslag 
Styret 


