
 

 

 

 

 

 

Til beboere i  

Fagerheim Borettslag  

 

 

Trondheim, 03.04.2020  

 

 

 

 

 

REFERAT FRA STYREMØTE 01.04.2020 

 

 

Tilstede: Anne Beate Lind, Bente Tangstad, Ole Martin Næss, Trym Sandblost og 

Hilde B. Aune  

 

Styremøtet ble gjennomført på Skype. 

 

 

Orienteringssaker: 

1) Facebook / hjemmeside   

Det er lagt ut en del informasjon ang. corona på FB i det siste.  

Facebook-siden er for informasjon og evt. spørsmål. 

Klager skal sendes på e-post til: styreleder.fagerheim@gmail.com  

Referat fra styremøter ligger på hjemmesiden. Alle oppfordres til å gå inn på 

hjemmesiden og lese referatene.  

2) Endring i husordensreglene  

Dette blir en sak på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. 

 

 

Sak 18/20  Rehabilitering av dører og porttelefoner 

Styret vedtok tilbudet fra KOBE. Arbeidet vil bli igangsatt så snart som mulig. 

Om det er noen som er smittet av coronaviruset eller av andre årsaker ikke 

ønsker bytting av dør mens coronasmitten herjer, er det forståelse for det. 

Disse vil få byttet dører sist. 

 

 

Sak 19/20 Generalforsamling  

TOBB har informert om at det kan være mulig å avholde ordinær 

generalforsamling ute ved paviljongen, med god avstand mellom beboerne så 

fremt dette ikke strider mot myndighetenes anbefalinger den aktuelle dagen. 

Styret tenker i så fall å avholde en kort generalforsamling med de ordinære 

sakene, og heller kalle inn til en ekstraordinær generalforsamling for å behandle 

innkomne saker samt ta et beboermøte ved en senere anledning, når 

coronapandemien er under kontroll. 

Årsregnskapet godkjent av alle i styret. 

 

 

Sak 20/20  Parkering øvre parkeringsplass 

For å sikre at parkeringen på øvre parkeringsplass blir forbeholdt beboerne i 

borettslaget og for å etablere faste plasser, vurderes det å etablere pullerter. 

Euroskilt har kommet med tilbud på pullerter. Styret venter på pris for 

etablering av disse. 
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Prisene på parkeringsplass endres 01.06.2020. Prisene på parkeringsplassene 

har økt kun én gang de siste 20 årene, derfor kommer en forholdsvis stor 

økning nå. 

Fra 500 kr. til 1000 kr. for plasser uten strøm. 

Fra 750 kr. til 1500 kr. for plasser med motorvarmer. 

Fra 1250 kr. til 2000 kr. for plasser med motor – og kupévarmer. 

Prisen på elbillading økes fra 5,- til 6 kr. per time. 

 

 

Sak 21/20  Corona 

Styret følger situasjonen med coronaviruset og kommer med forslag for 

smittevern fortløpende. Det er hver enkelt beboers ansvar å følge 

anbefalingene fra myndighetene. 

 

 

Sak 22/20  Ledervervet 

Styreleder har kartlagt oppgaver som tilfaller styret og da hovedsakelig 

styreleder. Mengden oppgaver og medgått tid bekrefter behovet for en 

driftsleder i borettslaget. 

 

 

Sak 23/20  Eventuelt  

Det bestilles ny sand til sandkassen. 

 

 

 

Referatene er tilgjengelige på borettslagets hjemmeside: 

https://www.fagerheimborettslag.no/ 

   

 

Neste møte: 15.04.20 

 

 

Godkjent av alle medlemmer på Skype. 

 

 

 

 

 

 

 

Anne Beate Lind  Bente Tangstad  Ole Martin Næss 

    sign.          sign.                 sign. 

 

 

 

Hilde Beate Aune  Trym Sandblost 

             sign.       sign. 

 

 


