Rapport fra Teamsmøte i Fjellhagen borettslag 7.12.2020 kl 18.00-19.00
Tilstede: Tore E Hansen, Britt Foss, Trude Williamsson, Memnune Vurucu, Ragnar Lie, Saffet Tugsuz,
Owe André Busland, Tora Tiedemann
Forfall: Fatma Ørs

Sak 089/20. Godkjenning av protokoll fra 30.11.2020
Vedtak: Godkjent
Sak 090/20. Leiligheter
Styret har godkjent søknad fra Drammen kommune om ny leietaker i blokk 16, leilighet 307 H 1105
Leilighet i L.Hervigsvei 108 c er overdratt pr 15.12.20 til Mohammad Ishfaq Omar
Leilighet i L.Hervigsvei 75 c er overdratt pr 24.12.20 til Sunny Nhut Minh Ngo
Sak 091/20. Diverse
Oppfølging av saker fra forrige styremøte styreleder har sendt brev til beboer i blokk 4 om hvilke
konsekvenser det vil få hvis det ikke blir slutt på å kaste flasker etc ut fra 10. etasje.
Vi har satt inn på hjemmesiden vår følgende opplysninger:
Styret har vedtatt å øke prisen på P-plasser fra Kr.400,- til Kr. 600,-.
Ved tap eller ødeleggelse av skilt må beboer selv erstatte dette med Kr. 600,-.
Det har vært drøftet å bruke varmtvann i vaskemaskinene i vaskeriene, men etter samtale med Kristian
Rasmussen i FFS vil dette bli en svært kostbar affære, så vi går bort fra dette.
Ved undersøkelse om hvem som må skifte dører (de som ikke har skiftet til brannsikre dører) vil vi forsøke
å få en kyndig mann til å bli med på dette. Samtidig er det ønskelig at hver BA blir med i sin blokk.
Styret har besluttet å gå for FireSafe når vi skal skifte brannslanger og dersom må til, i blokk 4 og blokk 16.
Ved behandling av søknad om kameraovervåking i blokk 16 har styret enstemmig vedtatt: Ikke godkjent.
Det ble gjort endringer i protokollen fra vår Generalforsamling når det gjelder regler for utleie og dette har
Torgeir Nielsen i NBBO bedt oss ta inn i våre vedtekter.

