
TIL ANDELSEIERNE I 

FAGERHEIM BORETTSLAG 

 

         Trondheim 08. januar 2015 

 

Referat fra styremøte 19.november 2014 kl 18.00 

 

Til stede: Anne Beate Lind, Lise Jakobsen, Emte Mittet, Stig Rune Søberg, Andreas Eide og Kirsten Marie 

Gulbrandsen. 

Fravær:  

 

 

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 45/14  Parkeringsoblater. 

   Styret har begynt å hente inn tilbud på parkeringstjenester 

 

Sak 63/14  Forsikringsavtale 

   Vi ønsker å innhente informasjon om totalforsikringsavtale fra TOBB 

 

Sak 76/14  Spørsmål om vifte på bad 

   Avventes til felles utredning for bruk av vifter på bad i hele borettslaget. 

    

Sak 77/14  Budsjett for 2015 

   Vedtak: 

   Felleskostnadene økes med 2,5 % 

   Tillegg for kabelTV og Internett økes med 20,- per enhet for å følge kostnaden hos  

leverandør. 

Det vil bli byttet ut traktor i 2015 

 

Sak 78/14  Ny traktor til brøyting, strøing og spyling 

   Ettersom traktoren vi har i dag er 12 år blir det kjøpt inn ny traktor. 

   Det er hentet inn tilbud fra tre leverandører. 

   Styret vedtar å lease en Willie 355B i 10 år, med utkjøping av traktoren etter 10-års  

perioden er over. 

 

Sak 79/14  Motorisert utstyr i bruk av vaktmesterene. 

   Vaktmesterene blir oppfordret til å ikke la elektrisk/motorisert utstyr ligge alene uten  

oppsyn. 

 

Sak 80/14  Fjerning av trær 

   Det vil bli kappet ned og fjernet diverse trær i borettslaget som har blitt for store.   

  

Sak 81/14  Vindu-utskifting i borettslaget 

   Styret starter jobbing med å innhente tilbud på prosjektering av utskifting av vinduer og  

verandadører i hele borettslaget.  

 Vi ser også samtidig på om vi skal skifte verandaplater, når vi først har stillaser oppe. 

    

 

Sak 82/14  Oppgradering av lekeplasser 

   Styret innhenter tilbud og forslag på oppgradering av lekeplasser. 

   Det vil vurderes om det skal skiftes ut lekeanlegg og dekke på plassene, og om de  

eventuelt skal utvides. 

 

 



 

Sak 83/14  Henvendelse fra beboer 

   Vedr ekstra lys ved bod på loft eller i kjeller så kan dette monteres for eiers kostnad.  

Lyset kan kobles til eksisterende lys/strøm kretser. 

 

 

Sak 84/14  Søknad om tilkobling av fryser i bod 

   Søknad er innvilget, under forutsetning at tilkobling av strøm gjøres på forskriftsmessig  

måte, og dekkes av beboer selv. 

Årlig kostnad på 300,- til borettslaget for strøm til fryser. Trekkes i forbindelse med  

husleie. 

I forbindelse med denne saken ønsker vi å oppdatere våre lister på hvem som har fryser i 

sin bod, og da ønsker vi at du som beboer sender en epost til 

styreleder.fagerheim@gmail.com med navn, adresse og beskrivelse på hvilken bod det 

gjelder. 

 

Sak 85/14  Søknad om bruksoverlating 

   Søknaden godkjennes ikke i denne omgang, da det ikke står navn på beboer. Men vi åpner  

for at søknad blir godkjent når søknad med navn på leietaker sendes inn. 

 

Sak 86/14  Søknad om dyrehold 

   Søknader om dyrehold skal inneholde signaturer fra de andre beboerne i oppgangen når de  

sendes inn til styret. 

 

Sak 87/14  Klage fra beboer 

   Beboere tilskrives. 

 

Sak 88/14  Skriver til vaktmesterkontor 

   Det vil bli kjøpt inn en laserskriver til vaktmesterkontoret for utskrift av styrereferater. 

   Referater vil bli sendt på epost og levert i postkassene til alle beboere. 

    

Sak 89/14  Juletretenning 

   Styret booker inn band til å komme og plakater henges opp i oppgangene. 

 

Sak 90/14  Tilbud om Vann og el-sjekk fra TOBB 

   Styret innhenter tilbud fra andre plasser også på vann og el-sjekk. 

 

 

   Vi ønsker å oppdatere epost-adresser på alle beboere slik at vi har riktig informasjon når vi  

sender ut referater på eposter. Vennligst send oppdatert informasjon til  

sekretaer.fagerheim@gmail.com så vil ny informasjon bli lagt inn. 

 

 

 

 

 

Nytt møte  06.01.2015 kl 19.00 

Anne Beate Lind 

Sign. 

Emte Mittet 

Sign. 

Lise Jakobsen 

Sign. 

 

Andreas Eide 

Sign. 

Kirsten M. Gulbrandsen 

Sign. 
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