
TIL ANDELSEIERNE I 

FAGERHEIM BORETTSLAG 

 

         Trondheim 31.august 2014 

 

Referat fra styremøte 28.august 2014 kl 18.00 

 

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

Fravær:  

 

 

Sak 24/14  Vifte på bad og sprukken maling. 

Det sjekkes for pris og mulighet for vifter på alle bad, evt fellesløsning. Flyttes til 53/14 

 

Sak 10/14  Hekk. 

   Styret vil få kjøpt inn ny hekk til montering direkte bak parkeringsplasser mot FA42/44 

 

Sak 35/14  Beskjæring av trær. 

   Vaktmester varsles om beskjæring av trær. 

 

Sak 39/14  Vedlikehold av sandkasser. 

   Vaktmester varsles om å gjøre vedlikehold på sandkasser 

 

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. 

Styret sender forespørsel til TOBB på tilbud på samlet oppgradering av utearealet. 

Dette gjelder EL-bil parkering, planering av plen bak OEA (sak 43/14) og beplantning (sak 

48/14) 

 

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

Flyttes til sak 42/14 

 

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 47/14  Gressklipper er gammel og må byttes. 

Ny gressklipper innkjøpt. 

 

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. 

(flyttet til 42/14) 

 

Sak 52/14  Reklamasjon på Maling utført av firma. 

    

Sak 53/14  Vedlikeholdsplan. 

   Styret vil gå gjennom eksisterende vedlikeholdsplan. 

   Det vil hentes inn nytt tilbud på langtidsvedlikeholdsplan og langtidsbudsjett. 

 

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 anbefaler at vi bruker opp de nøkler i serien som er mulig, og deretter bruker egen 

nøkkelserie på innerdør. Vurdering av utskifting av hele nøkkelserien utsettes til senere. 

 

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.. 

 

Sak 59/14  Søknad om tillatelse til å bruke gass grill. 

   Søknad avvises, i henhold til Husordensreglene i borettslaget, hvor det står: 

   Ved grilling på terassene er det kun tillatt med elektriske griller. 

   Dette er både av hensyn til brannfare og røyk/os ovenfor naboer. 

 

Sak 62/14  Tilbud på kontroll av lekeplasser fra TOBB 

   Rapport etter kontroll av lekeplasser mottatt. 

   Styret innhenter tilbud på utbedring/oppgradering av lekeplasser. 

 

Sak 63/14  Forsikringsavtale 

   Vi ønsker å innhente informasjon om totalforsikringsavtale fra TOBB 

 

Sak 64/14  HMS-ansvar for borettslaget 

 

Sak 67/14  Benker i borettslaget. 

 

Sak 68/14  Låst dør i kjeller mellom FA32 og 34 

   Må være ulåst da flere beboere har bod på den andre siden av døren.  

 

Sak 69/14  Innkreving av parkeringplass-gebyr 

 

Sak 70/14  Høstfest ? 
 

Sak 71/14  Klage fra beboer. 

 

Sak 72/14  Klage fra beboer. 

 

Sak 73/14  Innbrudd i FA46 og 44 

   Tyvene har tatt seg inn i oppgangen og brutt opp postkasser. Da kjellerdør var ulåst kunne  

tyvene også ta seg ned i kjelleren og stjele fra flere boder. 

Vi påpeker med dette nødvendigheten av å lukke ytterdører og låse loft og kjellerdør 

til enhver tid! 

 

Sak 74/14  Lekkasje etter ekstremregn 

   Vann steg opp fra grunnen i begge tilfluktsrom i borettslaget. Vann er pumpet ut. Vifter  

står nå og tørker rommene. 

 

Sak 75/14  Endring av beplantning til neste år. 

   Kasser beplantes som før, men det vil kjøpes inn stauder og busker til bedet ved  

paviljongen. 

 

Nytt møte  

Anne Beate Lind 

Sign. 

Emte Mittet 

Sign. 

Lise Jakobsen 

Sign. 

 

Andreas Eide 

Sign. 

Kirsten M. Gulbrandsen 

Sign. 

 

 

 


