
TIL ANDELSEIERNE I 

FAGERHEIM BORETTSLAG 

 

         Trondheim 28.mars 2014 

 

Referat fra styremøte 27.mars 2014 kl 20.00 

 

Til stede: Ole Martin Næss, Grethe I. Meland, Andreas Eide og Kirsten Marie Gulbrandsen. 

Fravær: vara Stig Rune Søberg 

 

 

Sak 1/14   Loggføring vaktmestere. 

Andreas har demonstrert elektronisk føring av timelister. Tilgang vil bli gitt til 

vaktmestererne. 

 

Sak 10/14  Eventuelt.  
Brev fra beboer. Styreleder kontakter beboer og prøver å finne en god løsning på saken. 

Det blir bestillt 10 meter hekk for montering mellom parkeringsplass og blokk bak FA42-

44. 

 

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. 

 

Sak 15/14  Klage fra beboer. 

   Beboere tilskrives. 

 

Sak 17/14  Befaringsrapport fra TOBB 

Murpuss har løsnet fra taket på bad i leilighet. Murer-firma er satt på saken med å utbedre. 

Første jobb i leiligheten er utført, men det har blitt ny lekkasje fra leiligheten over, så det 

tas videre med takstmann. 

 

Torsdag 24.april blir det satt ut søppelkontainere. til 28.april.(man) 

Beboere som trenger hjelp til kasting kan sette søppel utenfor oppgangen på fredag og 

mandag formiddag. 

 

Sak 18/14  Justering av forretningsførerkontrakt. 

   Ny post i kontrakten fra TOBB ble lest opp og gjennomgått. Signert og levert til TOBB 

 

Sak 19/14  Søknad om bruksoverlating. 

   Søknad godkjent. 

 

Sak 20/14  Søknad om bruksoverlating. 

   Søknad godkjent. 

 

Sak 21/14  Søknad om bruksoverlating. 

   Søknad godkjent. 

 

Sak 22/14  Klage fra beboer. 

   Beboere tilskrives. 

 

Sak 23/14  Refusjon av nedgraving glasskontainer. 

   Papirer sendes til TOBB og renholdsverket. 

 



Sak 24/14  Vifte på bad og sprukken maling. 

Maling på bad ordnes av beboere selv. Helt vanlig at maling på tak på bad krakeleres, og 

må pusses og males gjevnlig.  

Vifter på bad er i tidligere styre-referater avslått og varslet ikke tillatt i borettslaget da dette 

kan medføre gjennomslag til andre leiligheter. 

Dette vurderes å føres inn i husordensreglene. 

 

Sak 25/14  Opphør av fastrenteavtale. 

   Styret sjekker om muligheten for ny fastrenteavtale. 

 

Sak 26/14  Søknad om sommerjobb 

 

Sak 27/14  Epost fra Vaktmester om malings søl og verandaplater. 

   Avgjørelse om verandaplater utsettes til etter generalforsamling. 

 

Sak 28/14  Blomster til dugnad. 

   Blomster er bestilt til dugnad. Tidspunk for levering kommer senere og dugnad varsles. 

 

Sak 29/14  Brosjyre fra Renholdsverket ang kontainer legges ut på hjemmesiden og Facebook. 

 

Sak 30/14  Søknad om EL-bil parkering. 

Pr i dag har vi ikke EL-bil parkering og derfor må det søkes om vanlig plass for 

motorvarmer. 

 

Sak 31/14  Forespørsel om fast kontainer i borettslaget. 

   Avslått. 

 

 

 

Nytt møte 22.april 2014, klokken 20:00 

 

Ole Martin Næss           Grethe Meland                     

    sign.                                     sign.                           

 

Andreas Eide                   Kirsten M. Gulbrandsen                

     sign.                                           sign.                               


