Rapport fra elektronisk styremøte i Fjellhagen Borettslag
Mandag 18.mai 2020 kl 18.00-20.30
Sak 034/20 Protokoll
Protokoll av 24.04.2020 er godkjent
Sak 035/20 Leiligheter
Sak 036/20 Referater
Referat fra husmøte i blokk 4 med opplysning om nytt styre.
Sak 037/20 Søknader
Søknad fra blokk 8 om oppussing av vaskeri, møterom, oppganger. Dette er godkjent tidligere og
vil bli purret på hos FFS.
Sak 038/20 Klager
Klage som har kommet fra BA i blokk 11 E-H om grønnsakshage og gjerder er tatt opp i styret.
Vedtak: Ikke godkjent. Styreleder sender brev.
Vedrørende bråk i leilighet i blokk 4 oversendes vår advokat.
Sak 039/20 Diverse
Orientering om muren i blokk 12. 2 anbud er mottatt: Steen & Lund AS kr 596.543,75 + diverse
tillegg. Grøteig AS kr 737.940,- inkl geotekniske rapport.
Vedtak: Styret går for Grøteig AS.
Sandkasse i blokk 8 kommer i sommer.
Vi sender liste over alle som er BA til RfD.
Krav i forbindelse med tette avløp i forbindelse med p-plassen i blokk 4.
Vedtak: FFS har tatt saken.
I saken hvor det har vært klaget på lyder og leven fra beboer i blokk 1 har styret kontaktet et
firma for å finne eventuelt lyder.
Fremdeles klages det over høy musikk og bråk fra leilighet i blokk 11 A-D.
Vedtak: Styret sender nok et brev. Det samme gjør vi etter nok en klage fra 11 E-H.
Styreleder vil også skrive brev til leieboer i blokk 11 E-H om en Rottweiler som slippes løs ut
for å gjøre fra seg og om det ikke blir ryddet etter. Den skremmer barn og voksne.
Det er også skrevet brev til andelseier i blokk 11 E-H om ulovlig annleggelse av kjøkkenhage og
oppsetting av gjerde.
Orientering om TT-Teknikk AS som har startet opp igjen 25.05.20
GENERALFORSAMLINGEN UTSETTES TIL SEPTEMBER
Neste styremøte er 08.06.20 kl 18:00
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