
TIL ANDELSEIERNE I 

FAGERHEIM BORETTSLAG 

 

         Trondheim 31.mai 2015 

 

Referat fra ekstraordinært styremøte 26. mai 2015 kl 19.00 

 

Til stede: Anne Beate Lind, Emte Mittet, Lise Jakobsen, Andreas Eide og Lars-Jacob Schärer. 

Fravær:) 

 

 

   Konstituering av nytt styre 

   Fordeling av arbeidsoppgaver i det nye styret. 

   Sekretær: Lars-Jacob Schärer 

   Nestleder: Emte Mittet 

   Web og Facebook: Andreas Eide 

 

Sak 36/15  EL-bil parkering 

   Gjennomgang av mottatt tilbud. 

 

Sak 37/15  Lekeplass 

   Det lille klatrestativet gis bort til en barnehage i nærheten og det store vil bli lagt ut på  

Finn.no. 

 

Sak 38/15  Søppelcontainere og søppelkasser ved paviljongen 

På grunn av problemer med fugler og mat i søppelkassene ved paviljongene vil 

søppelbøttene byttes ut med kasser med lokk. 

I tillegg har vi hatt problemer med søppel som blir satt igjen utenfor søppelkontainere når 

disse er fulle. Sist eksempel var masse glass rundt glass/metall kontaineren. Dette 

resulterte i at det ble strødd knust glass rundt kontaineren til fare for både dyr og små barn. 

Vi vil påpeke at om søppelkontainerne er fulle så ta med søppel tilbake eller til en 

annen kontainer.  

IKKE SETT IGJEN SØPPEL UTENFOR KONTAINERENE! 

 

Sak 39/15  Klage fra beboer 

Beboere tilskrives av TOBB. 

 

Sak 40/15  Gulv i kjeller under FA 46 

Vaktmesterene har begynt å innhente tilbud på utbedring av gulv i kjeller i FA46 hvor 

deler av gulvet sank for ca 20 år siden. Gulv vil bli sikret, avrettet og boder reparert. 

 

Sak 41/15  Dugnad 02.06.2015 kl 18.00 

Blomster og varer til grilling vil bli kjøpt inn til dugnaden. 

Plakater er hengt opp på dører. 

 

Sak 42/15  Bruk av strøm på bilvaskeplass 

Beboer vil bli fakturert. 

 

Sak 44/15  Rundvask av oppgangene. 

Innhenting av tilbud fra 3 vaskebyrå er under arbeid. 

 

Sak 45/15  Avtale med TOBB om utfakturering av leie for parkeringsplasser. 

Styret inngår ny avtale med TOBB om håndtering av leie av parkeringsplasser. 

 

 

 

    

 
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 eller hjemmesiden på www.fagerheimborettslag.no 



 

 

 

Nytt møte  25.08.2015 kl 19.00 

 

Anne Beate Lind 

Sign. 

Emte Mittet 

Sign. 

Andreas Eide 

Sign. 

 

Lise Jakobsen 

Sign. 

Lars-Jacob Schärer 

Sign. 

 

 

 


