
TIL ANDELSEIERNE I 

FAGERHEIM BORETTSLAG 

 

         Trondheim 08.februar 2015 

 

Referat fra styremøte 04.februar 2015 kl 19.00 

 

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

Fravær: Lise Jakobsen 

 

 

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

   Borettslaget har nå mottatt den nye traktoren, en Willie 355B. 

 

Sak 81/14  Vindu-utskifting i borettslaget 

   Oppdatering 08.02: Tobb i gang med å innhente tilbud på vindusskift. Det sjekkes også  

opp med verandaplater med det samme. 

 

Det blir ikke mulig å innglassere verandaer i denne omgang, da det etter en liten sjekk av 

eksisterende verandaer viser seg at det eksisterende opphenget til verandaer ikke vil tåle 

den ekstra vekten ved en innglassering av verandaene. 

Hvis verandaene skal innglasseres må det gjøres en total utskifting av fasadene i 

borettslaget. 

 

Hvis beboere har spørsmål om hva vi i styret holder på med her så vil vi oppfordre til å ta 

kontakt på epost eller via vår facebookside. 

 

Sak 82/14  Oppgradering av lekeplasser 

   Styret innhenter tilbud og forslag på oppgradering av lekeplasser. 

   Det skal kjøpes inn nye lekeanlegg og nytt dekke til lekeplassene. 

Om du har forslag til type apparat som skal kjøpes inn så send en epost til 

sektretaer.fagerheim@gmail.com eller ta kontakt på facebooksiden med forslagene. 

 

Sak 04/15  Generalforsamling 2015 

   Vi oppfordrer beboere til å ta kontakt med oss om dere ønsker å stille til valg for  

å bli styremedlem i styret i Fagerheim Borettslag. 

 

Sak 09/15  Klage fra beboer 

   Beboere tilskrives av TOBB. 

 

Sak 10/15  Klage fra beboer 

   Beboere tilskrives av TOBB. 

 

Sak 11/15  Klage fra beboer 

   Beboere tilskrives av TOBB. 

 

Sak 12/15  Dugnad 

   Dato for dugnad satt til 7.mai. 

 

Sak 13/15  Container 

   Det vil bli bestilt container(e) til slutten av April 

 

Sak 14/15  Bruksoverlating 

   Søknad godkjent. 

 

Sak 15/15  Bruksoverlating 

   Søknad godkjent. 

 

Sak 16/15  Tørketrommel 

   Vaktmester kjøper inn ny tørketrommel til vaskeri i OEA48. 

mailto:sektretaer.fagerheim@gmail.com


 

 

    

 
Hvis noen beboere har spørsmål til hva som gjøres i styret og borettslaget vil vi oppfordre til å sende oss 
en epost eller ta kontakt med oss på Facebooksiden vår. 
 

 

 

Nytt møte  03.03.2015 kl 19.00 

 

Anne Beate Lind 

Sign. 

Emte Mittet 

Sign. 

 

 

 

Andreas Eide 

Sign. 

Kirsten M. Gulbrandsen 

Sign. 

 

 

 


