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TIL ANDELSEIERNE I 
FAGERHEIM BORETTSLAG 
 
 
 
 
 
Deres ref Vår ref  
 HR\-B.14.0 Trondheim, 08.02.2012  
 J.nr.: 2012004896  
 
 
 
REFERAT FRA STYREMØTE 24.01.2012 
 
Til stede: Anne-Kath Hesla, Jøran Tørring, Marianne Pehrson, Berit Heimstad 
Forfall: Grethe Meland 
 
Sak 1/12   Referat fra siste styremøte 
   Referat gjennomgått. 
 
Sak 2/12   Rutine på referat – endring? 

Det har kommet forespørsel om referat fra styremøtene fra flere  
beboere. Frem til borettslagets hjemmeside fungerer som tenkt, vil 
derfor referat fra styremøtene deles ut i postkassene.  

 
Sak 3/12   Tilbud på forsikring fra Gjensidige 

Vi har mottatt tilbud på forsikring fra Gjensidige som ønsker å  
overta borettslagets forsikringer.  Tilbudet er en vesentlig innsparing  
i forhold til borettslagets forsikring i IF. Styret vedtar overgang til  
Gjensidige Forsikring iht. tilbud.  

    Borettslaget ønsker fremdeles å opprettholde avtalen med TOBB og  
deres kompetente bistand ved skadesaker etter timing, hvis dette er 
mulig.   

 
Sak 4/12   Årsoppgjør 2011 Generalforsamling 24.05.2012 

Generalforsamling blir torsdag 24.05.12 i Autronicahallen. 
 
Sak 5/12   Overdragelser 

Olav Engelbrektssons alle 52. Antall rom: 3. Solgt for kr 2 250 000. 
Styret godkjenner overdragelsen og ønsker nye beboere velkommen  
til borettslaget. 
 

 Sak 6/12   Søknad bruksoverlating 
Fagerheim Alle 34. Søknad om forlenget bruksoverlating godkjent. 

 
Sak 7/12   Strømpris  4.kvartal 2012 

36,39 øre pr kwh  tas til orientering 
 
Sak 8/12   Husbankrente - rentebinding 

Tilbud om ny fastrente fra Husbanken. Vi er allerede bundet til en  
fastrenteavtale og ser det som lite gunstig å kjøpe oss ut av den.  
Tilbudet tas til orientering. 
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Sak 9/12   Takreparasjoner  FA 34 og OE 48 

Etter synlige fuktskader på loftet i Fagerheim alle 34 og OE 48, er  
dette nå blitt utbedret.  Reparasjoner begge steder er foretatt.  

 
Sak 10/12   Kloakk – fortetning – reparasjon OE 42 

Kloakkanlegget er gammelt og bør utbedres. Borettslaget ønsker å  
starte utbedringer i O.E 42 og 44. Filming av rør har avdekket  
mange skader på rør og stein i rørene. Det innhentes tilbud på  
utbedringene. 

 
Sak 11/12   Parkering – borttauing av uregistrerte, ukjente biler 

Vi oppfordrer alle til ikke å benytte andres leide parkeringsplasser.  
Dette gjelder også besøkende til borettslaget. Beboer som  
disponerer parkeringsplass nr 7 har flere ganger opplevd at andre  
har opptatt hans parkeringsplass. Parkeringsplassen blir nå merket  
med eiers bilregistreringsnummer. 

 
Uregistrerte biler skal ikke oppta parkeringsplasser i borettslaget.  
Vaktmester sørger for beskjed til bileier, med varsel om borttauing  
etter en uke. 

 
Sak 12/12   Diverse fra vaktmestrene 
 
Sak 13/12   Søknad slukskifte Fagerheim alle 34 

Borettslaget dekker slukskifte med 6500 kr på bakgrunn av regning  
fra autorisert rørlegger. 

 
Sak 14/12   Tilbud om faglig påfyll fra TOBB 

Tilbud om diverse kurs tas til orientering 
 
Sak 15/12  Ferdigbefaring med Relacom med underskrift på hele 

prosjektet og overtagelse 05.12.11    
Leder og nestleder deltok på ferdigbefaring med Relacom 05.12.11.   
Ferdigprotokoll ble undertegnet. 

 
Sak 16/12   Skifte av matte og moppeleverandør, oppsigelse 
   Styret ønsker å skifte matte og moppeleverandør. Misnøye med  

dagens leverandør er tatt opp flere ganger. Det er mottatt nytt  
tilbud fra en annen leverandør og styret ønsker å finne ut når  
avtalen med dagens leverandør kan brytes. 

 
Sak 17/12   Eventuelt 
   På forespørsel fra en andelseier innhentes tilbud om glass- 

skjerming på verandaene. 
Styret følger opp angående borettslagets hjemmeside 

  
Neste styremøte 09.02.12 kl 18.00  
 
Anne-Kath Hesla                       Jøran Tørring           Karl Willy Solberg        
    sign.                                         sign.                          sign.                       
 
Marianne Pehrson 
     sign. 


