
 
 

 

 

 

Til beboere i 

Fagerheim Borettslag 

 

Trondheim, 10.12.2020 

 

 

 

 

 

REFERAT FRA STYREMØTE 24.11.2020 
 

Til stede: Anne Beate Lind, Bente Tangstad, Ole Martin Næss og Håkon 

Fuglem. 

 

 

Sak nr 20200021 Orienteringssaker: 

Facebook / hjemmeside – Intet nytt. Tatt til orientering.  

 

Sak nr 20200022 Sak 71/20 Ekstra kompensasjon for vaktmester ved 

utrykning for snømåking: 

Saken utsettes til neste styremøte. 

 

Sak nr 20200023 Sak 72/20 Elbillading i borettslaget: 

Det blir stadig flere elbiler i borettslaget og det vil etter hvert være for lite 

med kun tre ladestasjoner på deling. Det er mange forskjellige firma som 

tilbyr innstallering av ladepunkter kostnadsfritt for borettslaget og beboer 

som ønsker å koble seg på det installerte anlegget betaler en 

oppkoblingspris + en månedlig avgift i tillegg til benyttet strøm.  

F.eks. firmaet Ladeklar som styret har vært i kontakt med. Styret har i 

tillegg vært i kontakt med Aalmo om muligheten for å selv installere 

ladepunkter i borettslaget. Ifølge Aalmo er det mulig å sette begrensinger 

på antall kwh som kan gå til ladepunktene. F.eks. 40 kwh. Det må uansett 

utrede borettslagets tilgang på strøm. 

 

Styret besluttet å gjennomføre en befaring med Aalmo og Ladeklar for å få 

bedre kunnskap om mulighetene for flere ladepunkt for elbil. Kontakter 

Enova med tanke på støtte for etablering av ladepunkter.  

 

Sak nr 20200024 Sak 73/20 Klage på festbråk:  

Tatt til orientering. 

 

Sak nr 20200025 Sak 74/20 Bruksoverlating kommunal leilighet:  

Styret har godkjent leietaker til kommunal leilighet i borettslaget. 

 

Sak nr 20200026 Sak 75/20 Julegrantenning: 

Årets julegrantenning går av stabelen mandag etter første søndag 

i advent som tradisjonen i borettslaget er, mandag 30.11. 

Vi tenner lysene på juletreet og serverer gløgg og pepperkaker. Det 

blir godtepose til barna. Vi må huske avstandsregelen på 1 meter. 

Det blir heller ingen gang rundt juletreet i år. 

Invitasjoner henges opp i hver oppgang. 

 

Sak nr 20200027 Sak 76/20 Forvaltning av nøkkelsystem: 

Det er TOBB som forvaltet tidligere nøkkelsystem, dvs. at nye nøkler ble 

bestilt via TOBB sin nettside.  

Styret gir TOBB rekvisisjonsrett til å forvalte nytt nøkkelsystem. 

 



Sak nr 20200028 Sak 77/20 Ferieavvikling vaktmester:  

Styret ønsker mer konkret ønske om ferie fra vaktmester.  

 

Sak nr 20200029 Sak 78/20 Julebord:  

Gjennomføring av julebord for vaktmester og styret utsettes til neste år. 

 

Sak nr 20200030 Sak 79/20 Dårlig plass på reposet utenfor 

døren:  

Etter dørbytte rapporterer beboer at det blir veldig dårlig plass i gangen i 

4. etasje og at man blir stående helt ved øverste trappetrinn. Dette kan 

eventuelt være farlig med tanke på fall. Dette gjelder for å åpne egen 

ytterdør og for å åpne loftsdør. 

 

Styret vedtok en befaring og vurdering av mulige løsninger. Skjer samtidig 

med ferdigbefaring. 

 

Sak nr 20200031 Sak 80/20 Framtidig rehabilitering, prioritert 

rekkefølge:  

 

«Hei! 

Vi viser til deres henvendelse der dere ønsker et råd fra TOBB hvilken 

prioritert rekkefølge fremtidige drifts- og vedlikeholdsprosjekter 

Fagerheim Borettslag skal gjøre.  

Det er alltid ulikt syn på prioriteringer når man skal forvalte og drifte 

et boligselskap slik styret i Fagerheim Borettslag er forpliktet til å 

gjøre. 

 

TOBB er av den oppfatning av at boligselskapet bør prioritere saker 

som får størst økonomisk og teknisk konsekvens på sikt ved å skyve 

nødvendige tiltak foran seg. Ut i fra et slikt perspektiv kommer nok 

oppmaling av trappegangene nederst på lista. Når det er sagt så er 

inngangsparti og trappeoppganger en utrolig viktig faktor når det 

gjelder besøkendes førsteinntrykk. Ikke minst dersom man eventuelt 

skal selge bolig. 

 

Når det gjelder piperehabilitering, så gjelder det om pipene er av en slik 

forfatning at de kan brukes på lovlig vis. Hvis det er slik at Borettslaget ved 

tilsyn fra myndighetene har kommet med pålegg om utbedring, bør dette 

prioriteres. Alternativet er fyringsforbud, og det vil få konsekvenser for 

ganske mange i Borettslaget vil vi tro. 

 

Isolering av vegger på loft for å fjerne kuldebro i den ene leiligheten i 

øverste etasje i hver oppgang. Det er et tiltak som bidrar til bedre bomiljø 

for de det gjelder. Konsekvensen ved manglende isolasjon kan medføre 

mugg- soppdannelser som er svært uheldig for inneklimaet. Vi anbefaler 

derfor at isolering av disse områdene prioriteres. 

 

Løs tegl på fasadene. 

Det er registrert at det er sprekker mellom teglstein og horisontale 

fuger i teglsteinsfasadene over enkelte vinduer. Det foreligger en 

visuell kartlegging av omfanget for ca tre år siden som følger vedlagt. 

Jeg laget den gang også et overslag på hva en utbedring vil koste, da 

basert på reparasjonskostnader på skadet tegl utført i Fagerheim 

Borettslag i forbindelse med vindusutskiftingen. (Vi tror imidlertid at 

kostnadsoverslaget må revideres). 

Etter å ha gått og sett på fasaden nå i forbindelse med skifte av 

dører, synes ikke skadene å ha utviklet seg nevneverdig. Men det er 

klart at dette bør holdes under oppsikt, og samtidig lage en 

økonomisk plan for gjennomføring. Etter vår oppfatning trenger man 

heller ikke å utføre alt på en gang. 

Som nevnt innledningsvis mener vi at saker som får størst økonomisk 

og teknisk (også helsemessig) konsekvens på sikt ved å skyve 

nødvendige tiltak foran seg, bør ha høy prioritet. 



 

Uavhengig av hva de enkelte tiltak koster har vi kommet frem til følgende 

anbefalte prioriteringsliste: 

Piperehabilitering. Etter som vi har forstått, har Trøndelag brann- og 

redningstjeneste meldt inn avvik i forbindelse med feiing av pipene. 

Enkelte avvik gjelder dårlige fuger i teglsteinspipene. Avvikene er vel 

heller ikke lukket. 

Isolering av vegger på loft for å fjerne kuldebro i den ene leiligheten i 

øverste etasje i hver oppgang. Manglende isolering kan utgjøre en 

helserisiko ved at det kan oppstå mugg og sopp ved kondensering p å 

kalde overflater. 

Reparere løs tegl på fasadene. Riss/sprekker har som sagt ikke, etter det 

vi kan se, utviklet mye, men styret bør budsjettere for reparasjoner på litt 

sikt. 

Oppmaling av gangene. 

 

TOBB står gjerne til disposisjon dersom styret ønsker vår bistand til 

planlegging og gjennomføring. 

 

Ved legg: 

Oversikt over skadet teglfuger på fasadene 

Kostnadsoverslag utbedring skadet teglfuger. 

 

Med vennlig hilsen 

Boligbyggelaget TOBB» 

 

Vedtak: 

Styret går for Tobbs anbefalinger. 

 

Sak nr 20200032 Sak 81 Status rehabiliteringen:  

Alle dører er nå byttet. De fleste låssylindrer til dørene er skiftet.  

Mangler nye låser i postkasser, sykkelboder og sjakthus.  

Ferdigbefaring starter etter 3.desember 2020.  

 

Sak nr 20200033 Sak 82/20 Klage på oppussing  

Styret utsetter saken til neste styremøte pga sent innkommet sak. 

 

 

Referatene er tilgjengelige på borettslagets hjemmeside: 

https://www.fagerheimborettslag.no/ 

 

 

 

 

Håkon Fuglem, Styremedlem Anne Beate Lind, Styremedlem 

Ole Martin Næss, Styremedlem Bente Tangstad, Styremedlem 

 


