
TIL ANDELSEIERNE I 

FAGERHEIM BORETTSLAG 

 

         Trondheim 20.oktober 2015 

 

Referat fra styremøte 20.oktober 2015 kl 19.00 

 

Til stede: Anne Beate Lind, Andreas Eide, Emte Mittet og Lise Jakobsen  

Fravær: Lars-Jacob Schärer 

 

 

Sak 69/15  Gjennomgang med TOBB representanter og arkitekt 

Videre gjennomgang om planer og hvilke muligheter borettslaget har fremover. 

Balkongene er stort sett ferdigtegnet, bilder og informasjon vil bli sendt ut til beboerne. 

 

Sak 70/15  Godkjenning av innkalling 

Innkalling godkjent 

 

Sak 71/15  Asfaltering av gang-vei/Lekeplassen 

Innhentet tilbud på asfaltering av gangveier rundt og mellom lekeplasser grunnet at grus er 

et dårlig alternativ vedlikeholdmessig. Bestilt lekeplasskontroll som skal gi forslag for 

avslutning av mattene.  

 

Sak 72/15  Kjellergulv 

Mottatt ekstra tilbud på reparering av gulv i kjeller FA.  

Vedtaket blir å bestille fra RaKon Bygg for å reparere gulvet grunnet pris og ekstra 

oppfølgning for videre sikring.  

 

Sak 73/15  El-bil parkering 

Ikke mottatt svar på søknad om byggetillatelse. Andreas purrer kommunen på nytt. Mottatt 

prisestimat fra Aalmo. 

 

Sak 74/15  Motklage 

Motklage mottatt. Henvisning til husordensreglene. 

 

Sak 75/15  Budsjett 

Avventning på signering av budsjettforslaget til etter budsjettmøte med TOBB. 

 

Sak 76/15  Gassgrill 

Mottatt anonym klage via e-post. 

 

Sak 77/15  ISS-vask 

Vask er reklamert men ikke fått tilsvar på klagen. ISS sier seg villig til å vaske på nytt om 

det ikke er godt nok gjort tidligere. 

 

Sak 78/15  Klage mottatt 

Klage mottatt. TOBB tilskriver beboere. 

 

Sak 79/15  Rotteplage 

Oppfordrer alle å ikke mate dyr på verandaene siden det er observert rotter. 

 

 

 

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  03.11.2015 kl 19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne Beate Lind 

Sign. 

Emte Mittet 

Sign. 

Anderas Eide 

Sign 

 

 

 

 

 

Lise Jakobsen 

Sign. 

  

 

 


