
Alvanutlia Sameie 

Styremøtereferat nr. 4 2020 

Dato/tid: 4. november 2020 kl. 17:00 

Sted: Tysværtunet – Kammerset 

 

Til stede:  Olav Tveit 

Knut Kallevik 

Eva Sklander Fineid 

Jorunn Dirdal 

Anny Berge 

Else S. Vestre – referent 

Saksliste: 

1.  Godkjenning styremøtereferat nr.3 2020 

2.  Vedlikehold status (maling småhus) 

3.  Ladestrøm terrasseblokk 

4.  Nemi forsikring 

5.  Tilbud vedlikeholdsreparasjon vannkoblingskap 

6.  Medlemskap Huseierne  

7.  Eventuelt  

Sak 1. Godkjenning styremøtereferat nr. 3 2020 

Ingen kommentarer til referatet. 

Det har vært en befaring for å se på spreng/sprekk i fjellet i øvre gaten. Det er ikke gjort noe med 

dette. Blir fulgt med på videre, og eventuelle aksjoner tas om nødvendig. 

Det er sendt et brev til Bigera i forhold til parkering. Det kan være to (2) biler per leilighet ifølge 

Bigera.  

Sak 2. Vedlikehold status (maling småhus) 

NST, som utfører diverse malingsarbeid, har avsluttet for sesongen. Noe listverk står igjen og blir 

ferdigstilt på et senere tidspunktet.  

Fuktskade i en terrassedør er sett nærmere på, og konklusjon blir at dette er eiers ansvar på grunn av 

utbygget vinterstue. Det ble, da disse ble godkjent for bygging, påpekt at arbeid som fremkommer 

etter dette skal ivaretas/dekkes av eier. 

Fuktskade vinduspost/gulv i en av leilighetene i terrasseblokken blir dekket av sameie da det her kan 

se ut for at det henger sammen med feil under byggingen. 

Sak 3. Ladestrøm el-biler terrasseblokk 

Det er bedt om tilbud fra flere leverandører. Kun en mottatt i tide til styremøtet.  

Brukere må betale for tilkoblingen. Siden vi ikke har mottatt flere tilbud tas dette per telefon med 

styrets medlemmer da saken haster.  

 



Sak 4. Nemi forsikring 

Gjennomgang av hva som ikke dekkes av forsikringen sameiet har i Nemi. styreleder sender styret en 

oversikt på dette. 

På nyåret vil Nemi gå over i Storebrand. Kundene overføres i denne prosessen. Styreleder ønsker at 

vi får en gjennomgang av avtalen som gjelder, og tar kontakt med forsikringsselskapet for å gjøre en 

avtale. 

Sak 5. Tilbud vedlikeholdsreparasjon - vannkoblingskap 

Styreleder har innhentet tilbud på reparasjon av skader som har oppstått i vannkoblingskap i flere 

leiligheter. Hver og en eier må selv betale for disse reparasjonene. Viktig at alle ser etter i sine skap 

om de kan ha lekkasje der og gjøre denne sjekken til en rutine. De som finner skader i sitt skap 

melder fra til styreleder for å få informasjon og forslag til løsning. Pris sameiet har mottatt er fra Geir 

Sirnes og Karsten Bjelland. 

Sak 6. Medlemskap Huseierne 

Det koster 2.050,- per år for å være medlem her. Det ble besluttet i styremøtet at vi melder oss inn 

med virkning fra 2021. Mange gode råd å hente for styret og for medlemmer. 

Sak 7. Eventuelt 

Det er sendt brev, på vegne av eierne i Alvanutlia Sameie, til Tysvær Kommune og utbygger i forhold 

til Frukthagen. Ref. drøftinger på sameiets årsmøte og bekymringer i forhold til utbyggingsperioden 

og tiden etter.  

 

 

Else S. Vestre – referent, Sign. 

Alvanutlia 08.11.2020 

 

 


