Rapport fra styremøte på Teams 30.11.20 kl. 18.00-19.00
Tilstede: Tore E Hansen, Britt Foss, Memnune Vurucu, Ragnar Lie, Owe Andre Busland, Fatma Ørs,
Saffet Tugsuz, Trude Williamsson, Tora Tiedemann

Sak 085/20 Godkjenning av protokoll av 9.11.20
Godkjent
Sak 086/20. Leiligheter
Leilighet 96 D er overdratt til Peter Magnus Auke PR 11.12.20
Leilighet i blokk 16 enhetsnr 522 er overdratt til Pawel Bartlomiej PR 18.12.20
Leilighet i blokk 16 enhetsnr 544 er overdratt til Esten Nicolai Bjørstad PR 28.01.21
Leilighey i blokk 10 A enhetsnr 267 er overdratt til Deni M Kouyate PR 02.01.21
Sak 087/20 Klager
Styret har mottatt klage over dårlig rengjøring av trappa i blokk 2 B
Vedtak: Styret tar kontakt PR brev
Sak 088/20 Diverse
Styreleder har sendt skriftlig brev til beboer i blokk 4 om hvilke konsekvenser det vil få hvis han ikke
øyeblikkelig slutter å kaste flasker etc ut av vinduet i 10 etasje.
I skrivende stund forelå det ikke noe pristilbud fra Norsk brannvern om utskifting av brannslanger i
blokk 4 og 16. Vi kommer tilbake til saken senere.
Bravida mener vi kan spare mye på strømutgiftene våre ved å koble vaskemaskinene i vaskeriet
direkte på varmt vann.
Styreleder mener vi bør diskutere dette med de andre lagene her på Fjell.
Vi har vurdert spørsmålet om kameraovervåking i blokk 16, og vil komme tilbake til saken.
Vi setter inn på hjemmesiden vår at ved salg av leilighet må selger levere inn P-skiltet han har, til vårt
kontor. Selger kan ikke uten videre la ny eier overta plassen. Dette gjelder også de som ikke har bil
lenger.
Styret har fattet vedtak om å øke betaling av P-skilt fra Kr 400,- til Kr 600,-.
Vedtaket går også ut på at mistet eller ødelagt P-skilt må erstattes av beboer med Kr. 600,-.

Neste styremøte på Teams mandag 7.12. Kl. 18.00

