Til beboerne i
Fagerheim Borettslag

Deres ref

Vår ref
TD\J.nr.: 2017043905

Trondheim, 28.09.2017

Til stede:

Anne Beate Lind, Bente Tangstad, Lillian Barseth, Jarle Martinsen og Emte
Mittet.

Sak 67/17

Orienteringssaker
Ramlo glass AS har startet montering av vindskjermer i Fagerheim Allé 30.
Vaktmestrene henger opp informasjon om styret i oppgangene.
Canal Digital har gitt beboerne tilbud om en økning fra 5 til 10 MB uten
tillegg i prisen. Styret vil invitere Canal Digital til neste styremøte for å
sikre at alle beboerne får informasjon om de ulike tilbud.
Utelamper til paviljongene: Styreleder kontakter Aalmo for bestilling av
samme type utelamper som er på verandaene.

Sak 68/17

Husordensreglene
Styret jobber videre med revidering av husordensreglene. Disse trykkes
opp i hefter til alle beboere og legges ut på Facebook og hjemmesiden når
det er klart.

Sak 69/17

Søknad om refusjon til skifte av sluk på bad
Styret skal vurdere økning av refusjonsbeløp på skifte av sluk på bad.
Saken utsettes til neste styremøte.

Sak 70/17

Ladeplassen for el-biler
Styret drøfter løsninger for bruk av ladeplassene for el-biler. Aalmo har en
løsning på systemstyring, men styret må drøfte hvordan ladeplassene skal
brukes. Saken utsettes da ladeplassene ikke er ferdige, og styret ikke har
nok informasjon om systemet.

Sak 71/17

Facebook og hjemmesiden
Styret drøfter bruken av sidene og hva som skal legges ut mm. Styret vil
ha dette som et fast tema i alle styremøter.
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Sak 72/17

Oversikt over bruk av frysere på loft og kjeller
Styret ønsker å skaffe seg en ny oversikt over hvem som bruker loft
og/eller kjeller til frysere eller andre ting som krever bruk av strøm, hvor
strømmen hentes fra og betales for, og om det er forsvarlige installasjoner
av strømuttak.
Styreleder ber vaktmester om å gå gjennom loft og kjeller for en oversikt
over hvem som har tilkoblet frysere o.l., og sjekker disse opp mot listen
som foreligger.

Sak 73/17

Søknad om rivning av vegg
Beboer ønsker å rive 2 vegger i tilknytning til bad. Styreleder kontakter
beboer med ønske om en bekreftelse/tillatelse fra TOBB.

Sak 74/17

Henvendelse fra beboer ang. nedslag fra pipe.
Beboer ber om å få dekket værhane på pipen slik at hun unngår nedslag i
pipen. Styreleder kontakter TOBB for en vurdering.

Sak 75/17

Eventuelt
1. Emte ønsker å ta opp fordeling av styrehonorar i de ulike verv på neste
styremøte.
2. Innkalling til styremøter: Anne sender foreløpig saksliste til Emte som
lager innkalling med saksliste og sender direkte til resten av styret.
3. Evaluering av jubileumsfesten. Ros og gode tilbakemeldinger til Lillian
som stod ansvarlig for jubileumsfesten, som dessverre ble avlyst pga.
for få påmeldte. Styret vil jobbe med et skriv til beboerne vedr.
kompensasjon for jubileumsfesten på neste styremøte.
4. Styret har mottatt invitasjon til seminar på Røros, og har anledning til å
delta.
5. Jarle ber om at plen på øvresiden av Olav Engelbr. Allé tas opp som sak
på neste styremøte.

Anne Beate Lind
sign.

Emte Mittet
sign.

Bente Tangstad
sign.

Jarle Martinsen
sign.

Lillian Barseth
sign.
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