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TIL ANDELSEIERNE I 
FAGERHEIM BORETTSLAG 
 
 
 
 
 
Deres ref Vår ref  

 HR\-B.14.0 Trondheim, 07.12.2011  
 J.nr.: 2011038574  
 
 
 
REFERAT FRA STYREMØTE 01.12.2011 
 
Til stede: Anne-Kath Hesla, Jøran Tørring, Marianne Pehrson, Grethe Meland, Berit  
              Heimstad 
 
 
Sak 114/11  Referat siste styremøte  

Referat gjennomgått 
 
Sak 115/11  Overdragelser 

Olav Engelbrektssons alle 50. Antall rom: 1. Solgt for kr 1 550 000. 
Fagerheim Alle 42. Antall rom: 3. Solgt for 2 310 000. 

Styret godkjenner overdragelsene og ønsker nye beboere velkommen til  
borettslaget 

 
 

Sak 116/11  Søknad dekning for slukskifte 

Skifte av sluk dekkes til vanlig takst 6500 kr. I tillegg dekker  
borettslaget skade på tak hos beboer under den aktuelle leiligheten  
på 4250 kr. Tobb tilskriver og utbetaler. 

 

Sak 117/11  Klage fra beboer i OE  alle 40 etter fyring , med søknad om å få 

installert vifte på taket 

Forespørsel om å sette vifte på taket for å bedre trekk i skorstein. Styret  
undersøker med beboere i O.E 42 og 46 hvor hane allerede er montert på  
piper, om hva slags nytte dette gir. Styret avventer nærmere avgjørelse 
om vifte/hane på O.E 40. 

 

Sak 118/11 Klage fra beboer i O.E. 42 – rot i fellesarealer. 

Beboerne i O.E 42 tilskrives. 
 

Sak 119/11 Klage på beboer /leietaker 

  TOBB tilskriver 
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Sak 120/11 Søknad montering av vedovn 

Søknad om å installere ny vedovn i leilighet i O.E 52. Søker er tilskrevet. 
 

Sak 121/11 Søknad oppsett av parabol i F.A 42 

Styret godkjenner vedtaket med forbehold om at parabolantennen ikke  
stikker ut fra yttervegg på veranda, og ellers monteres så lite synlig som  
mulig. 

 

Sak 122/11 Søknad installering vaskemaskin på kjøkken i F.A 42 

Søknad godkjennes forutsatt at vaskemaskin installeres forskriftsmessig. 
 

Sak 123/11  Installering av fryser i kjeller - bruk av felles strøm 

Styret registrerer at det fra 1.12.11 betales strøm for montert uttak for  
fryser i kjeller. Tobb registrerer og krever inn. 

 

Sak 124/11 Skademeldinger 

Skaderapport fra O.A 52 tas til etterretning 
 

Sak 125/11 Befaringer 

Vanninntrenging i O.E 48 i tillegg  til vanninntrenging i F.A 34. Purrebrev  
fra beboer i F.A 34 ang oppfølging av vanninntrenging som tidligere er  
meldt. Ingeniør ved TOBB tar kontakt med firma for utbedring av begge  
skadene.  

 

Sak 126/11  Avlesning av vannmålere 

Skjema for avlesing av vannmålere er mottatt. Vaktmestere tar ansvar for 
at dette blir gjort. 

 

Sak 127/11 Prioritering av beboere ved tildeling parkeringsplass 

Ved tildeling av parkeringsplass prioriteres andelseiere i borettslaget. De  
som leier leilighet på framleie blir prioritert på venteliste på lik linje med  
alle andre. Ved bruksoverlating av leilighet må parkeringsplass overlates til  
en ny andelseier. 

 

Sak 128/11 Tidsregistrering – pilot for vaktmestere i BL 

Prøveordning fra TOBB. Fagerheim borettslag tester dette systemet.  
 

 

Sak 129/11 Ferie - refusjon av trekk for ferie 

Styret innvilger refusjon for en ferieuke for vaktmester på grunn av  
ferie som ikke er tatt ut. 

 

Sak 130/11 Kjøp av nye røykvarslere og batterier 

Nye røykvarslere er bestilt. Deles ut til beboere i midten av desember.  
NB! Røykvarslere er spesialavfall og må kastes deretter. 

 
 



 
 

                                
 TRONDHEIM OG OMEGN BOLIGBYGGELAG, Postboks 2424 Sluppen, 7005 Trondheim. Besøksadresse: Krambugata 1. Tlf: 73831500, Faks:73831501 

e-post: info@tobb.no, www.tobb.no, Autorisert regnskapsførerselskap, NO 946 629 243 MVA 
  

 
 
 

 
 

 

Sak 131/11 Tilbudsforespørsel – endring uteområde, tilbudsforespørsel 

Purring på tilbudsforespørsel sendes.  
 

Sak 132/11 Klage fra beboer 

Tobb tilskriver klager 
 

Sak 133/11 Diverse skriv fra Tobb – info  

- Informasjon om patent på låssystem. 
- Tobb service øker pris på tjenester 
- Prisendringer på papirfaktura fra Telenor 
- Endring i Tobbs administrasjon, direktør har fratrådt sin stilling 
- Endring av felleskostnader 
- Mottatt endring av driftsbudsjett  

 

Sak 134/11 Eventuelt  

Forespørsel fra borettslaget Fagerheim Alle 35  
    Vaktmestrene kan ikke påta seg brøyting for Fagerheim Alle 35 
 

Hjemmeside for borettslaget  
Ole Petter Næss ser på hjemmesiden og ser om han kan påta seg 
webansvar for borettslaget. 

 
 
 
 
Anne-Kath Hesla                       Jøran Tørring           Berit Heimstad        
    sign.                                         sign.                          sign.                       
 
Grethe Meland                          Marianne Pehrson 
     sign.                                          sign. 
  
 
  
 


