
  

 
 

Østre Toten Eiendomsselskap AS 
 post@oteiendom.no 
 Org.nr.: 879 128 552 

 Tom Runar Lier 

Daglig leder 

trl@oteiendom.no                

Tlf.: 469 10 994 

 

Protokoll fra styremøte i Østre Toten Eiendomsselskap  

31.08.2022 
 

Til stede: Morten Aass, Helga Feste Hunter, Tormod Bratberg 

                 Ingebjørg Bue, Trond Ulsrud og Edvard Dyste (1 vara.) 

 

Forfall:  

Fra administrasjonen: Tom Runar Lier og Ole Festad Lund  
 

Da innkalte til styremøte gjennom e-post. 

Sak 17-2022 Godkjenning av innkalling og sakliste 

  Innkalling og sakliste ble godkjent. 

 

Sak 18-2022: Perioderapport 30.06 og prognose framover 

                       Styret gjennomgikk regnskapet. 

                       Det ligger an til et underskudd for dette regnskaps året. Noe som blant annet 

                       skyldes økte driftskostnader i selskapet. 

                       Styret tar rapporten til etterretning. 

                               

Sak 19-2022: Bilitt Eiendom AS 

                      Det er ønskelig at eiere bidrar med et ansvarlig lån til selskapet                        

Dette for å komme i gang med tomtekjøp og opparbeidelse av tomta.  

                      Styret godkjenner at ansvarlig lån innvilges.   

 

Sak nr.  20-2022: Krabyskogen Industripark 

                          Det er avtalt kjøp av tilleggstomt til Bil-demontering Innlandet AS.  

                          En annen aktør er også interessert i en tilleggstomt. 

                          Styret tar saken til orientering. 

  

Sak nr. 21-2022: Nersettunet  

                          ØTE ønsker å ta føring i prosjektutviklingen og gjennomføring av                                                    

prosjektet i nært samarbeid med Østre Toten kommune. 

                         Styret ber daglig leder om å sette dette arbeidet i gang så fort som mulig. 
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Sak nr. 22-2022: Orienteringer 

• Presentasjon av Tom Runar Lier 

• Fossen 3 

            Det er stor aktivitet og interesse av tomtekjøpere 

• Status branntomta 

            Det er ikke avklart avtale med mulig samarbeidspartner enda. Men styret ønsker at    

            arbeidet med gjenoppbygging av taket på ruinen iverksettes.            

• Kapp Næringshage 

            Oppdatering av EL-bil ladere, så bruker dekker strømutgifter. Styret godkjenner en  

            fagdag for leietagerne i Kapp Næringshage 

• Labo/ Sandberg/ Bjerke tomta 

            Selskapet kontakter kommunen om mulig samarbeid. 

• Vallejorde 

            Selskapet jobber sammen med mulig utbygger for å få realisert siste del av  

            Vallejorde. 

 

 

 

 

Morten Aass    Helga Feste Hunter      Trond Ulsrud   Ingebjørg Bue  Tormod Bratberg 

Edvard Dyste                    
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