Rapport fra styremøte i Fjellhagen Borettslag
Mandag 18. april 2016 kl. 18.00 – 19.20
Tilstede: Bent Andre Olsen, Saffet Tugsuz, Memnune Vurucu, Bent Gripp, Tor Gunnar Jorde
Arnfinn Fridlund, Owe Andre Busland, Sissel Eide, Filiz Esen, Cathrin Sjømark, Nils
Stablum og Tora Tiedemann

Sak 038/16 Protokoll av 11.04.16
Godkjent
Sak 039/16 Parkering v/blokk 3
Grunnet sterkt synkende grunn må asfalt fjernes og det må legges nytt fundament og
toppdekket, dette gjøres av Brødrene Solem AS, pris etter meteravtale. Ved en inkurie ble
dette uteglemt fra styremøte protokollen fra 11. april 2016
Vedtak: Økonomikomiteen får fullmakt til å bestille asfaltering der de måtte finne råd og
behov.
Sak 040/16 Referat
Referat fra husmøte i blokk 2
Protokoll fra årsmøte i blokk 11 a-d
Referat fra husmøte i blokk 11 a-d
Sak 040/16 Søknader
Blokk 14 søker om maling med tilbehør til gangene og fliser til søppel/sykkelrom i oppgang
B og D, søker også om kantstein og jord til bed.
Vedtak: Bent Andre og Sissel sjekker dette.
Søknad fra beboer i blokk 7 om parkeringsplass for spesialtilpasset bil grunnet
multihandikappet barn.
Vedtak: Parkeringskomiteen skaffer ny parkeringsplass.
Blokk 2 søker om maling til murvegg med koster og ruller, beis til benkene og krakene, og
gulvbelegg til kjelleren.
Vedtak: Maling koster, beis, ruller vedtas. Oversendes FFS
Bent Andre og Sissel befarer gulvene.
Blokk 11 e-h søker om asfaltering av parkeringsplass og lekeapparater, sandkasse og
klatrestativ.
Vedtak: lekeapparater kan plasseres foran blokka, ber om blokkas kommentar om dette.
Økonomikomiteen ser på asfaltering av parkeringsplassen.
Blokk 3, 6 og 9 søker om sosiale midler.
Vedtak: innvilget med kr 100,- pr leilighet.
Blokk 10 søker om 4 fire enkle sittekrakker og 1 benk med bord. Søker også om platting
under sittegruppe.
Vedtak: bestilles ved FFS
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Søknad fra beboer i blokk 12 om å få lagt opp strøm fra egen sikrings boks til sin elektrisk
rullestol. Vedtak: Godkjent.
Beboer fra blokk 8 søker om trappeheis fra første til tredje etasje.
Vedtak: Avslås da det ikke er plass nok, styret svarer på søknad.
Søknad fra blokk 15 om fliser og maling til søppelrom.
Vedtak: Maling godkjennes. Gulv i søppelrom utbedres, oversendes FFS.

Husk BA møte 20. april kl 18
Neste styremøte er 2. mai kl 18:00
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