
TIL ANDELSEIERNE I 

FAGERHEIM BORETTSLAG 

 

         Trondheim 23.mai 2014 

 

Referat fra styremøte 22.mai 2014 kl 20.00 

 

Til stede: Anne Beate Lind, Lise Jakobsen, Emte Mittet, Andreas Eide og Kirsten Marie Gulbrandsen. 

Fravær:  

 

 

Sak 13/14  Generalforsamling Tirsdag 13.mai 2014 kl 19.00.  
Generalforsamling ble gjennomført, og saker som skal tas videre har blitt opprettet som nye 

saker. 

 

Sak 17/14  Befaringsrapport fra TOBB 

Ny takstering utført og ny skade etter vannlekkasje bes utbedres. Leder tar kontakt med 

beboere for oppfølging. 

 

Sak 23/14  Refusjon av nedgraving glasskontainer. 

   Refusjon er gjennomført, og vi har fått penger utbetalt. 

 

Sak 24/14  Vifte på bad og sprukken maling. 

Det sjekkes for pris og mulighet for vifter på alle bad, evt fellesløsning. 

 

Sak 25/14  Opphør av fastrenteavtale. 

I og med at lånet kun har 4 år igjen, og renter er på vei ned, så avventer vi oppretting av ny 

fastrenteavtale. Vi beholder flytende rente inntil videre. 

 

Sak 26/14  Søknad om sommerjobb 

Det skal utformes en søknad etter sommerarbeider over 16år i borettslaget. Varsles på 

nettsiden og Facebook. 

 

Det leies inn vikar for renhold i feriene til vaktmesterene. Dette gjelder uke 25-32. 

 

Sak 28/14  Blomster til dugnad. 

   Blomster er bestilt til dugnad. Blomster og jord leveres 4.juni. Dugnad vil bli annonsert. 

 

Sak 32/14  Tidspunkt for dugnad. 

   4.juni kl 18.00 

 

Sak 34/14  Saker til etter generalforsamling. 

    

 

Sak 35/14  Beskjæring av trær. 

   Vaktmester varsles om beskjæring av trær. 

 

Sak 37/14  Sjekk av mulig defekte lamper i fellesareal. 

   Elektriker har levert noen lamper av feil type. Disse vil bli utskiftet uten ekstra kostnad. 

 

Sak 38/14  Innkommet klage. 

 

Sak 39/14  Vedlikehold av sandkasser. 

   Vaktmester varsles om å gjøre vedlikehold på sandkasser 

 

Sak 40/14  Konstituering av styret 

   Andreas Eide fortsetter som sekretær og Emte Mittet blir nestleder 

   Stig Rune Søberg fortsetter som første vara og blir kalt inn til styremøter. 

   Hjemmeside oppdatert med ny kontaktinfo for styret. 

 



Sak 41/14  Innføring i rutiner og tidligere saker for nye medlemmer i styret. 

    

 

Sak 42/14  Styret vurderer oppretting av EL-bil parkeringsplasser. 

Dette tas sammen med en helhetlig vurdering av fellesarealer og må avgjøres i neste 

generalforsamling. 

 

Sak 43/14  Ønske om planering/forandring av plen bak blokkene i Olav Engelbrektssons Alle. 

Dette tas sammen med en helhetlig vurdering av fellesarealer og må avgjøres i neste 

generalforsamling. 

 

 

Sak 44/14  Vaktmestermøter. 

   Det foreslås å invitere vaktmestrene til starten av hvert styremøte. 

 

Sak 45/14  Parkeringsoblater. 

   Styret vil sende forespørsel til tre firma for innhenting av tilbud på dette arbeider.  

   Styret ønsker å prøve dette i en avgrenset periode, for så å gjøre ny vurdering på neste  

Generalforsamling. 

 

Sak 46/14  TOBB. 

TOBB vil bli innkalt til et informasjonsmøte med det nye styret for å informere om hvilke 

tjenester vi har tilgjengelig i TOBB, og hvilke avtaler vi har og kan ha. 

 

Sak 47/14  Gressklipper er gammel og må byttes. 

Vaktmester gis tillatelse til å innhente tilbud på gressklippere. Tilbud vil vurderes på neste 

møte. 

 

Sak 48/14  Beplantning av bed og mur ved parkeringsplasser 

Mur ved nye parkeringsplasser er skadd, og styret vil ta kontakt med firmaet som utførte 

muringen.  

Beplantning vil vurderes sammen med helhetlig vurdering av fellesarealer. 

 

Sak 49/14  Vask av mopper og matter i oppganger. 

   Klager på nåværende renseri som vasker mopper og matter. Styret vil vurdere alternativer. 

    

Sak 50/14  Vaskepoletter. 

Vaktmester ønsker å endre rutiner på tømming av polettbokser. Godkjent. 

 

Sak 51/14  Skader på benk utenfor FA44. 

 

Sak 52/14  Reklamasjon på Maling utført av firma. 

    

Sak 53/14  Vedlikeholdsplan. 

   Styret vil gå gjennom eksisterende vedlikeholdsplan. 

 

Sak 54/14  Lite ledige nummer på nøkkelserie. 

På grunn av utskifting av nøkler og låser ved overlevering av leiligheter der alle nøkler 

ikke blir overlevert, får vi nå et problem med nøkkelserien vi har. Styret må vurdere 

alternativer til nåværende nøkkelserie/låsesystem. 

 

Sak 55/14  Ventilasjon i hele borettslaget. 

Styret vil se på eksisterende ventilasjonsløsninger for alle leiligheter i borettslaget 

 

Sak 56/14  Lønn for vaktmestere. 

Lønnsvurderinger samt at det må skrives ny beredskapsavtale for brøyting med 

vaktmesterene. 

    

Sak 57/14  Vedfyring og piper i borettslaget 



   Vaktmester ønsker en vurdering/sjekk av piper og vedfyring i borettslaget.. 

 

 

Nytt møte 17.juni 2014, klokken 20:00 

 

Anne Beate Lind 

Sign. 

Emte Mittet 

Sign. 

Lise Jakobsen 

Sign. 

 

Andreas Eide 

Sign. 

Kirsten M. Gulbrandsen 

Sign. 

 

 

 

 


