
TIL ANDELSEIERNE I 

FAGERHEIM BORETTSLAG 

 

         Trondheim 24.september 2015 

 

Referat fra styremøte 22.september 2015 kl 19.00 

 

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

Fravær:  

 

 

Sak 62/15  Referat fra redegjørelse med TOBB 

Planer og eksempler fra TOBB etterspørres for å dele med beboerne. TOBB sine 

representanter vil bli invitert til de fremtidige styremøter 

 

Sak 63/15  Gjennomføring av møterutiner/referater/protokoll 

Vedtatt ny rutine i forkant og etterkant av styremøter angående sakliste, protokoll og 

referat. 

 

Sak 64/15  El-bil parkeringen 

Søknad er sendt. Vedtatt å purre på søknaden og ønske om et tidsperspektiv på 

saksbehandling fra kommunen. 

 

Sak 58/15  Bruk av gassgrill i Fagerheim Borettslag 

Mottatt klage på styrets bestemmelser i tidligere sendt infoskriv, men uten signatur. Ønske 

om endring av borettslagets vedtekter som i dag tilsier at det ikke er tillat med gassgrill. 

Vedtak om å avvente saken inntil ytterligere informasjon på TOBB sine vedtekter. 

 

Sak 60/15  Avslutningen av lekeplassen 

Befaringen foregikk på lekeplassen. Fått tilbud om asfaltering av alle grusveier grunnet 

leverandørs manglende løsning på kanten. Vedtak fattes neste møte grunnet sakens større 

omfang og at man kan innhente mer informasjon. 

 

Sak 65/15  Søknad på hundehold 

   Godkjenning av hundehold 

 

Sak 66/15  E-mail adresse til Fagerheim Borettslag 

E-mail-adresse på hjemmesiden fjernes grunnet inaktivitet, og ny vil oppdatert på 

hjemmesiden og informasjonstavlene. 

 

Sak 67/15  Tilsvar på klage 

   Tilsvar på klage mottatt. 

 

Sak 68/15  TOBB samling på Røros 

4 representanter drar til TOBB årlige samling med kurs og orientering på en rekke emner i 

driften av borettslag. 

 

 

Vi oppfordrer alle gamle og nye beboere om å sende oss epost-adressene sine slik at vi får oppdatert listen 
over mottakere av epost og informasjon vi sender ut.  

 
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  20.10.2015 kl 19.00 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anne Beate Lind 

Sign. 

Emte Mittet 

Sign. 

Anderas Eide 

Sign 

 

 

 

 

 

Lise Jakobsen 

Sign. 

 Lars-Jacob Schärer 

Sign 

 


