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TIL ANDELSEIERNE I 
FAGERHEIM BORETTSLAG 
 
 
 
 
 
Deres ref Vår ref  

 GS\- Trondheim, 16.01.2013  
 J.nr.: 2013002334  
 
 
 
REFERAT FRA STYREMØTE 11.12.2012 
 
Til stede: Johan-Martin Danielsen, Grethe Meland, Ole Martin Næss og Karl W. Solberg. 
Fraværende: Inga P. Grøtte 
 
Sak 123/12   Referat fra forrige møte 
   Gjennomgått mot noen kommentarer. 
 
Sak 124/12   Innkommen post 

1. Søknad om dyrehold. Søknaden avvises inntil det foreligger 
    samtykke fra øvrige beboere i oppgangen. 
2. Søknad om skifte av sluk. Kr 6500,- refunderes mot 
    kvittering fra rørlegger.   
3. Søknad om felling av tre. Styret utsetter saken til våren for å 
    lage en helhetlig plan for trær og busker i borettslaget.  

 
Sak 125/12  Parkeringskjeller, statusoppdatering  

Neste skritt er å ha en forhåndskonferanse med Trondheim 
kommune, der vi framlegger skisser og planer for parkeringskjeller i 
borettslaget. Dette for å finne ut om kommunen godkjenner våre 
planer eller ikke. Planlegging utover dette avhenger av godkjenning 
fra Tr.h kommune. 

 
Sak 126/12 Oppdatert rapport etter runde på loft og kjellere i FA og OEA. 

Etter rapporten har vaktmester har reparert trege dører i kjeller og 
på loft. Og ellers påpekt behov for vedlikehold. Vaktmester skal ta 
en befaring og varsle styret om tilstand etter at beboerne skulle 
rydde fellesarealer i kjellere og loft. Videre tiltak er at det som nå står 
ute i fellesareal blir fjernet og kastet. 

 
Sak 127/12  Møte med Canal Digital.  

Vi inviterer kontaktperson til møte i februar. 
 

Sak 128/12  Nye dørpumper til dører i kjeller og loft.  
Styret går inn for at dørpumper skal skiftes. Pristilbud hentes inn og 
avgjøres på neste styremøte. Vaktmester utfører jobben. 
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Sak 129/12   Eventuelt 

1. Forslag om oppgradering av belysning i fellesareal. Saken behandles 
videre på neste styremøte. 

2. Nøkler til styremedlemmer. Styremedlemmene får nøkkel til 
vaktmesterdør. 

3. Rammer til informasjonsoppslag over postkasser kjøpes inn. 

4. Styret skriver søknad til Sivilforsvaret om frigivelse av 
tilfluktsrommene. 

5. Styret ser på mulighet for lagring av strøsand på nedre parkering.  
Karl W i samarbeid med vaktmester finner en god løsning. 

 
 
 
Johan-Martin Danielsen           Grethe Meland                        
    sign.                                                        sign.                              
 
Ole Martin Næss  Karl Willy Solberg                
     sign.                                                       sign. 
 
  
 
 

 


