Protokoll fra styremøte i Fjellhagen borettslag 21.juni 2021 kl 18.00-21.00
Tilstede: Tore E. Hansen, Trude Williamson, Britt Foss, Fatma Ørs, Ragnar Lie, Saffet Tugsuz,
Tora Tiedemann, Owe Andre Busland, Memnune Vurucu
Sak 171/21 Protokoll av 7.juni 2021.
Vedtak: Godkjent
Sak 172/21 Leiligheter
Søknad om bruksoverlating /utleie av leilighet 12 H-0201 for 1 år.
Vedtak: Godkjennes ikke da ny eier ikke bor der eller har bodd der.
Søknad om bruksoverlating for 1 år fra 01.08.21 til 31.07.22
Vedtak: Godkjent 21.06.21
Sak 173/21 Referater
Referat fra årsmøte og husmøte i blokk 13 4.juni 21
Referat fra årsmøte og husmøte i blokk. 3 10.juni 21
Referat fra årsmøte og husmøte i blokk 10. 3.juni 21
Blokk 10 har gjort opp sin huskasse og satt pengene på konto i NBBO
Blokk 11 A-D har levert huskassen inn til styret som vil sette pengene inn på konto i NBBO.
Sak 174/21 Klager
Klage fra blokk 10 på dårlig rengjøring av trapper og ingen rengjøring i sjakt og søppelrom.
Vedtak: Styret tar klagen videre til vaskefirmaet.
Sak 175/21 Søknader
Søknad fra blokk 13 om å få satt opp et gjerde eller annet stengsel ved snuplassen mot skråningen.
Blokk 13 søker også om maling av vaskeriet, kjellerganger, kjellerrom
Vedtak: søknaden tas med i vurderingen av søknader fra de andre blokkene.
Sak 176/21 Renhold
Styret har vært i forhandlinger med Crystal Facility om en ny avtale for vasking i blokkene.
Vedtak: Styret går inn for en ny avtale for 1 år.
Sak 177/21 Generalforsamling
Styret har hatt en siste gjennomgang av forberedelser til generalforsamlingen 28.juni, og har fordelt
oppgavene mellom oss.
Sak 178/21 Lønn
Styret har vedtatt å øke kontorsekretærens lønn med Kr.10,-pr time fra Kr. 350,- til Kr. 360,-.
Sak 179/21 Årsmøte i blokk 4
Styret har mottatt en orientering om årsmøte i blokk 4.
Møtet vil bli avholdt i slutten av august hvis Covid-19 pandemien er akseptabel da.
Orienteringen er underskrevet av husstyret i blokk 4.
Sak 180/21 Diverse
Til orientering vil styret meddele at installasjonen av brannvarslingssystemet går etter planen, og det
samme gjelder nye branndører i alle kjellerene.

