
Styremøte 2/24.03.22 

 

Til stede; Espen S. Berg, Amund S. Skatrud, Kari Brenna, Ragnhild Mizda 

Forfall; Håkon N. Pedersen, Mads Hansen og Jason Granholt  

 

 

M2/SAK 1 VÅRDUGNAD 

Vi bestiller opp bark gjennom Norbark.. Sanden som er på nedre store lekeplass skal byttes 

ut med bark. Sanden fjernes og fylles i sandkassene rundt omkring. Resten kjøres vekk. Vi 

serverer is, kaffe og saft. Vi kjøper inn en kasse til å ha leker i på den store lekeplassen. Vi tar 

også en vurdering om det må kjøpes inn nye hekkblomster på store lekeplass.  

Forslag til dato: Søndag 8. Mai klokken 14.00 

 

Det har vært noen uklarheter rundt hvor tomtegrensene går og hvilke områder som er 

fellesarealer. Styret legger ut en sak på Facebook med informasjon om hvor grensene går.  

 

M2/SAK 2 ETISKE RETNINGSLINJER FOR STYRET 

Styret ser behov for å lage retningslinjer for å sikre at alle i styret opptrer på en god måte.  

- Man kommuniserer alltid på vegne av vel foreningen og ikke som privatperson. Man 

skal derfor bevisst på hvordan man kommuniserer og at man uttaler seg objektivt.  

- Saker som må styrebehandles skal ikke tas muntlig eller på Messenger med beboere. 

Dette skal tas gjennom mailen til Ekebergåsen.  

- Enkle svar kan tas på Messenger, men viktig at man er bevisst på at man snakker på 

vegne av styret.  

- Styret skal ha en høflig og ydmyk tone.  

 

M2/SAK 3 PORTALEN 

Det er enighet om at vi skal bruke portalen som dokumentsenter. Viktig at alle begynner å 

bruke denne, og setter seg inn i dokumentene.  

 

 

 



M2/SAK 4 TRIVSELSREGLER PÅ EKEBERGÅSEN  

Vi oppfordrer til følgende; 

- Hvis man planlegger sosial sammenkomst, fint om man gir beskjed til naboene. Ved 

fest innendørs oppfordrer vi til ro etter klokken 01.00 på fredager og lørdager. På 

hverdager oppfordrer vi til ro klokken 23.00. Det er ikke ønskelig at man klipper 

gresset på søndager.  

 

M2/SAK5 INNMELDT SAK OM VIKEN FIBER/ALTIBOX 

Vi har fått en henvendelse på om det er mulig å se på om det er mulig å innhente tilbud på 

andre leverandører. Representant fra styret sjekker med Viken Fiber og Telenor om hvilke 

priser de kan strekke seg til.  

 

 

 

Neste møte: Onsdag 27. april klokken 20.00 hos Kari.  

Fortløpende saker tas over Messenger gruppe.  

 

 


