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Til beboere i  

Fagerheim Borettslag  

 

 

 

 

 

  

  Trondheim, 29.05.2021  

   

 

 

 

REFERAT FRA STYREMØTE 11.05.2021 
 

Til stede:   Hilde Beate Aune, Anne Beate Lind, Bente Tangstad,  

Ole Martin Næss og Håkon Fuglem. 

 

 

Sak 20210061  Orienteringssaker 

Facebook  

Beboere blir fortløpende informert om aktuelle saker på facebook. 

Referatene blir lagt på hjemmesiden. 

 

Piperehabilitering 

Det ble utført befaring vedr. piperehabiliteringen i uke 18. Noe 

arbeid gjenstår, og det blir sjekket 19. mai. 

 

 

Sak 20210062  Varamedlemmer og møter 

I perioden 2018-2020 fikk varamedlemmer innkalling til styremøter, 

og var nesten alltid med i møtene.  

Siden forrige generalforsamling har de ikke fått innkalling til 

møtene, og heller ikke tilgang til styreportalen. 

Dette ble besluttet av personvernhensyn da det kan bli veldig 

mange eiere i borettslaget som får innsyn i personsensitive 

opplysninger. 

Det foreslås at vararepresentantene får tilgang til styreportalen 

igjen og at en fast vararepresentant er tilstede i møtene. 

Dette blir avgjort av det nye styret. 

 

 

Sak 20210063  Styrehonorar 

   Styret har blitt enige om fordeling av styrehonoraret. 

 

 
Sak 20210064 Søknad om fjerning av tre 

En beboer har søkt Trondheim Kommune om felling av tre ved 

Fagerheim allé 46. Kommunen ønsker derimot at slike søknader i 

boligområder kommer fra borettslaget i stedet for privatpersoner. 

Styret stiller seg bak beboers søknad om felling av bjørk. 
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Sak 20210065 Generalforsamling   

Styret besluttet å ha representanter fra styret tilgjengelig på 

vaktmesterkontoret den 18.mai for beboere som ønsker hjelp til å 

opprette bruker på Min side på Tobb. Tidspunkt 1700 -1900. 

 

Høringsrunden er fra 18.mai kl. 1200 til 19.mai kl. 1200. Styret har 

satt opp vaktliste for å svare i høringsrunden. 

 

 

Sak 20210066 Oppgradering av matter fra Berendsen 

Styret har fått tilbud om kostnadsfri oppgradering av mattene fra 

Berendsen, og godtatt tilbudet. Mattene byttes like ofte som før. 

 

 

Sak 20210067 Forslag til etablering av staudebed 

Det er tidligere bestemt at vi skal kjøpe mindre sommerblomster og 

heller etablere noen staudebed på området. 

Styret ønsker å engasjere Ann Kristin Aaker til å utarbeide et tilbud 

på blomster og blomsterkasser på bakgrunn av forslag fra henne. 

Nytt tre bestilles for å erstatte et som er tatt ned. 

Bærbusker kjøpes inn og plantes som foreslått. Anne kontakter 

Anlegg- og hagemiljø for pris. 

 

 

Sak 20210068 Eventuelt 

Det er behov for flere sykkelstativ i borettslaget, spesielt i 

Fagerheim Alle. Stativ har vi, og disse blir tatt ut med det første. 

 

Vi har fått tilskudd til miljøformål fra Trøndelag Kraft. 

 

Sandkassenettet er bestilt og kommet. Pga. mye dyreekskrementer 

i sandkassen, måtte det fjernes mye sand. Det vil skaffes mere sand 

til sandkassen. 

 

 

 

 

Referatene er tilgjengelige på borettslagets hjemmeside: 

https://www.fagerheimborettslag.no/ 

 

 

 

 

 

Hilde Beate Aune              Anne Beate Lind  Ole Martin Næss 

sign.              sign.           sign. 

 

 

Bente Tangstad                          Håkon Fuglem 

   sign.                             sign. 
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