RAPPORT FRA STYREMØTE I FJELLHAGEN BORETTSLAG 9.11.20 KL 17.00-19.00
MØTET BLE AVHOLDT PÅ TEAMS GRUNNET KORONAVIRUSØKNING I DRAMMEN.
Tilstede: Tore E Hansen, Britt Foss, Memnune Vurucu, Fatma Ørs, Ragnar Lie, Trude Williamsson,
Saffet Tugsuz, Owe Andrė Busland, Tora Tiedemann

Sak 074/20 Protokoll av 26.10.20 Godkjent.
Sak 075/20 Leiligheter
Leilighet i L. Hervigsvei 95 D er overdratt pr 16.11.20 til Akhtar Mohammad Haga.
Sak 076/20 Søknader
Søknad fra blokk 11 E-H om rydding av busk og kratt i skråningen ved grønnsakshagen samt få plantet
nye rognebærtrær mot veien.
Vedtak: Utsettes til våren.
Sak 077/20 Klager
Muntlig klage på BA i blokk 15.
Vedtak: Styreleder innkaller til møte med BA.
Nok en klage på beboer i blokk 14 som ikke overholder vaskeriet eller plikter i vaskeriet. Det er
oversendt klage tidligere, men det blir ikke bedre.
Vedtak: Styreleder tar seg av saken.
Sak 078/20 Diverse
På styremøtet 26.10.20 ble vi enige om å innkalle Kristian fra FFS for å redegjøre om hvorfor vi har
problemet med å få varmt vann i kranene.
Han deltok på Teams og mente forklaringen var at vi har for gammelt anlegg. Men å modernisere
dette vil koste en formue så vi må nok leve med dette problemet en del år til.
Nestemann på Teamsbesøk var Dan fra Norsk brannvern. Han gjennomgikk i store trekk rapporten
fra siste kontroll og konkluderte med:
Pkt 1 Brannvarsling.
Pkt 2 Skifte av brannslanger i høyblokken.
Kontroll av ledlys og retningsanvisninger, mangler mange steder. Noen steder står
brannslukningsapparatene løse på gulvet og Dan vil sende oss braketter til å henge på veggen.
Etter klager fra mange vil vi be FFS være behjelpelige med å sjekke tilkobling av kjøkkenvifter.
Fra vårt forsikringsselskap har vi fått utbetalt et kundeutbytte på kr. 128.061,-.
Vi er blitt enige om å stenge kontoret ut året og vi har gitt beskjed til alle BA er om dette. Det er
selvsagt hengt oppslag om dette på kontordøren vår med opplysninger om hvor beboerne kan
henvende seg hvis det blir behov for det.
I begge høyblokken våre er det satt opp oppslag om bruk av heis.
Neste Teamsmøte mandag 16.11.kl.18.00

