Rapport fra styremøte i Fjellhagen Borettslag
Rapport 19. desember 2016 kl. 18.00 – 19:30
Tilstede: Tora Tiedemann, Saffet Tugsuz, Sissel Eide, Britt Foss, Liv Stabæk, Memnune
Vurucu, Bent Gripp
Forfall: Nils Stablum, Tor Gunnar Jorde
Fravær: Cathrin Sjømark, Owe Andre Busland,
Sak 109/16 Protokoll av 5. desember 2016
Protest fra enkelte styremedlemmer
Sak 110/16 Leiligheter
Leilighet 11-F-31 er overdratt til Beston Yarhussaini fra 04.01.17
Leilighet 11-H-01 er overdratt til Gamze Gezen pr 05.01.17
Leilighet 9-A-12 er overdratt til Elif Coskun pr 01.02.17
Leilighet 3-D-32 søker om bruksoverlatelse til Marlin Jonstad fra 20.12.16 – 31.12.17
Vedtak: Godkjent
Leilighet 5-D-11 søker om videre utleie av sin leilighet da sønnen studerer i utlandet til 2020.
Vedtak. Søknaden godkjennes ikke etter utleieperioden.
Sak 111/16 Referater
Referat fra arbeidsgruppa i FFS
Referat fra husmøte i blokk 11e-h
Protokoll fra styremøte i FFS
Sak 112/16 Søknader
Blokk 11e-h søker nok en gang om lekeplass bak blokka pluss sand i sandkassen til våren.
Utekomiteen ser ikke hensikten med å sette opp husker da det er kort vei til den nye
lekeplassen i Dumpa. Beboere i blokken må selv tømme og rense sandkassen så kan
borettslaget rekvirere nytt sand gjennom FFS til våren.
Blokk 11e-h søker om gulv i uteboden.
Vedtak: godkjent. Kontaktperson er Gunvor Kristensen
Sak 113/16 Klager
Det er kommet klage på RfD om at søppeldunkene ikke blir plassert rett vei etter tømming og
at dørene i enkelte blokker ikke blir lukket/låst igjen.
Vedtak: Innekomiteen blir bedt om å ta av seg denne saken.
Vi har fått skriftlig klage fra samtlige beboere i oppgang b i L. Hervigs Vei 150 om
manglende trappevask av en beboer i oppgangen.
Vedtak: Styret sender brev til beboer om saken.
Forslag fra styret om at innekomiteen innkaller til et felles møte i blokken slik at den
generelle renholds problematikk kan bli tatt opp med samtlige beboere i blokk 5.
Klage fra beboere i blokk 6 om bråk, støy, skriking og høy musikk gjentatte ganger i over
flere uker fra en leilighet i d oppgangen.
Vedtak: styret sender brev til beboer.
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Sak 114/16 Tilbud
Tilbud på lys ved parkeringsplass blokk 1, vi har fått tilbud om pris på 5 stk utelys med
master og fundamenter.
Vedtak: godkjent, oversendes Lasse i FFS
Sak 115/16 Diverse
Forslag fra styret om at en representant i valgkomiteen bør be seg entlediget fra deltakelse i
valgkomiteen. Flere styremedlemmer sa seg enige i dette.

Styret ønsker dere en God Jul & Godt Nyttår
Neste styremøte er mandag 9. januar kl. 18:00
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