Rapport fra styremøte i Fjellhagen borettslag 8.2.21 kl 18.00-21.00
Tilstede: Tore E Hansen, Britt Foss, Memnune Vurucu, Saffet Tugsuz, Owe André Busland, Tora
Tiedemann, Trude Williamson, Fatma Ørs
Forfall: Ragnar Lie
Sak 097 Leiligheter
Leilighet 14-A er overdratt pr 15.2.21 til Kristian Nyhus
Leilighet 12- D er overdratt pr 32.3.21 til Grozda Spekar
Leilighet 2-A er overdratt pr 28.2.21 til Süleyman Karagøz
Leilighet i L.Hervigsvei 120, enhetsnr 524 er overdratt pr 3.5.21 til Christine Gustavson
Leilighet i L.Hervigsvei 120, enhetsnr 497, er overdratt pr 7.4.21 til Mohammad Shafqat og Galina Svetlana
Simeonova
Sak 098/21 Referater
Referat fra årsmøte/husmøte i blokk 6
Ny BA er valgt da Tove Øverli har flyttet. Ny BA ble Serkan Tugsuz
Sak 099/21 Søknader
Søknad fra boligtjenesten i Drammen Kommune om godkjenning av leietaker i prosjektet «Ny Start», til
leilighet H-1105 i L. Hervigsvei 120.
Vedtak: Godkjent
Sak 100/21 Søknader
Blokk 8 søker om full oppussing i kjeller og møterom
Vedtak: Vi avventer inntil videre.
Blokk 2 søker om fjerning av gamle motorvarmere på P-plasser.
Vedtak: Vi sjekker alle motorvarmere om de er strømførende, og fjerner stolpene til våren.
Sak 101/21 Tilbud
Tilbud om internkontroll/termo og nødlyskontroll.
Vedtak: Vi har mottatt tilbud fra flere firmaer, men det skiller mye i pris så styret går for Power Tech sitt
tilbud. Dette er en del av HMS arbeidet som vi er lovpålagt å utføre.
Sak 102/21 Brannvarslingsanlegg
Vi hadde 8.2.21 møte med Vestfold Audio som vil stå for arbeidet med brannvarslere i blokkene våre.
Vedtak: Firmaet starter opp med et prøveprosjekt i 2 blokker. 1 lavblokk og 1 stjerneblokk. (blokk 4 og
blokk 14). Arbeidene med dette kommer muligens til å starte før påske. Videre montering vil vi komme
tilbake til senere, og det vil bli avholdt informasjonsmøter.
Sak 103/21 Sameiermøte
Sameiermøte for «Det røde huset» vil bli avholdt 16.2.21
Her skal det besluttes vedtekter for huset, valg av styre, forsikringsordninger og innbetaling av beløp fra
borettslagenes side. Tora Tiedemann møter fra oss.
Sak 104/21 Diverse
Styret har mottatt bekymringsmelding fra blokk 4 om søppel og andre ting som ikke ble ryddet vekk etter
utført arbeide av et firma. Styreleder sier nå at det er ordnet opp i.
Vi har også mottatt klage fra en beboer over dårlige forhold på netter.
Vedtak: Styreleder besvarer klagen.
Husk neste styremøte er mandag 22.2.21 kl. 18.00

