
TIL ANDELSEIERNE I 

FAGERHEIM BORETTSLAG 

 

         Trondheim 5.februar 2014 

 

Referat fra styremøte 4.februar 2014 kl 20.00 

 

Til stede: Ole Martin Næss, Andreas Eide, Kirsten Marie Gulbrandsen og vara Stig Rune Søberg. 

Fravær: Grethe I. Meland (møtte kl 21.00) 

 

For informasjon til beboere vil enkelte saker i møtereferatene gå igjen på flere referater. Dette er på grunn av at 

styret har begynt å beholde saker i møteprotokollene til de er ferdige fra styrets side og kan lukkes. Dette gjør at 

saker vil bli bedre fulgt opp på lengere saker. 

 

Sak 1/14   Gjennomgang av referat forrige møte. 

   Vaktmestrene har startet loggføring. OK 

Andreas skal sjekke om vi kan starte med elektronisk føring av arbeidslogger. 

Vil bli presentert for styret til neste møte. 

 

Sak 4/14   Søknad om dyrehold 

   Andel 50, godkjent, beboer tilskrevet. 

 

Sak 5/14  Slukskifte 
Andel 66, godkjent. Tobb og beboer varslet.  

 

Sak 6/14  Mail fra beboer, 3saker 

1. Sykkel boden brukes som lager. 

Det henvises til Husordensreglene hvor det står at det ikke er tillatt å  

lagre annet en sykler, sykkeltilbehør og ski i sykkel bodene.  

Alt annet som står der kan bli fjernet av vaktmester uten videre varsel.  

Vennligst fjern bildekk og lignende fra sykkel bod. 

2. Søppelposer i trappegang. 

Det henvises til Husordensreglene hvor det står at en ikke skal sette sko eller søppelposer i 

oppgangen. Dette er til sjenanse for andre beboere og er heller ikke hygienisk. Hvis søpla 

lukter for ille til å ha i leiligheten vil den plage de andre beboerne i oppgangen også. Brudd 

på husordensreglene vil føre til skriftlige advarsler fra styret. 

 

Sak 7/14 Mail fra beboer, 5 punkter, hvorav 3 skal på generalforsamling. 

1. Oppsigelse av hovedavtalen med TOBB 

Det blir en egen sak på generalforsamlingen hvor det vil bli avstemming på om vi  

skal fortsette å være et TOBB borettslag, eller om vi skal gå ut og innhente tilbud  

fra andre forretningsførere. Flyttes til egen sak 13/14 

2. Oppsigelse av vaktmestrene 

Dette vil også bli en sak på generalforsamling med avstemming.  

Styret innhenter tilbud fra andre vaktmestertjenester og vil sammenligne priser og  

tjenester med de utgifter vi har med egne vaktmestere. Flyttes til egen sak 13/14 

3. Garasjeprosjektet 

Det vil bli en egen sak på generalforsamling med en presentasjon av budsjett på  

bygging av parkeringskjeller mellom FA og OE.  

Styret har innhentet tilbud fra bank og estimat fra byggfirma på byggetid. 

Informasjon om dette vil bli gjort tilgjengelig og trykt i innkallingen til  

generalforsamlingen. Flyttes til egen sak 13/14 

4. Strømforbruk P-plasser 

Priser for leie av parkeringsplasser med strøm vil bli indeksregulert fra og med  

januar 2015. 

Det vil ikke bli utført noen egen strømmåling av plassene nå, men det gjøres  

oppmerksom på at de plassene som er nå ikke skal brukes til lading av EL-bil. 

Om det skulle komme søknad om å lade EL-biler må dette avgjøres senere. 

Det vurderes å benytte parkeringstjenester med oblater for å forhindre uønsket bruk av 

borettslagets parkeringsplasser. 



 

Sak 9/14  Valgkomite.  
Valgkomiteen er kontaktet for å starte arbeidet med å finne kandidater til styret til  

generalforsamlingen i mai. 

Valgkomiteen inviteres til eget møte med styret for å snakke om veien fram til  

generalforsamlingen. 

 

Sak 10/14  Eventuelt.  
Skjema for dyrehold bør ha rubrikk for antall dyr. 

Brev fra beboer. Styreleder kontakter beboer og prøver å finne en god løsning på saken. 

Forslag om oppheng for syklene i sykkel boden droppes da det ikke vil gjøre plass til flere 

sykler enn i dag. 

Generalforsamling vil bli den 13.mai 2014. Innkalling vil bli sendt ut. 

 

Sak 11/14  Klage fra beboer. 
Begge parter i saken kontaktes av styreleder for å prøve å finne en god løsning for alle 

parter. 

 

Sak 12/14  Søknad om varmepumpe.  
Styret kommer fram til at det bør stemmes på førstkommende generalforsamling om 

borettslaget skal tillate varmepumper på generelt basis. 

Styret sjekker også hvilke krav vi skal stille til varmepumper når det gjelder støynivå, 

plassering, type og anbefalinger for borettslag og blokker. 

 

Sak 13/14  Generalforsamling Tirsdag 13.mai 2014 kl 19.00.  
Lokale er reservert på Ringve Museum, Victoriasalen. 

Saker som skal tas med på generalforsamling må sendes inn til styret før 17.mars. 

 

Sak 14/14  Eventuelt.  
Styret har hatt møte med vaktmestere. 

Stikkontakter på vaskerom skal byttes ut med koblingsbokser, da det har blitt oppdaget 

juksing med strømmen på vaskerommene. Noen har koblet vaskemaskiner og tørketromler 

til stikkontakt for varmtvannstank med egen skjøteledning. 

Styret skal også ha et ekstra møte med TOBB for diskusjoner om saker til 

generalforsamlingen. 

 

Nytt møte Torsdag 27.februar 2014, klokken 20:00 

 

Ole Martin Næss           Grethe Meland                     

    sign.                                     sign.                           

 

Andreas Eide                   Kirsten M. Gulbrandsen               Stig Rune Søberg 

     sign.                                           sign.                                sign. 


