Protokoll fra styremøte i Fjellhagen borettslag mandag 13.september 2021 kl 18-20.30
Tilstede: Tore E Hansen, Britt Foss, Saffet Tugsuz, Jabes Kayemba, Tora Tiedemann, Trude Williamson,
Elin Degerstrøm, Bent Andre Olsen, Owe Andre Busland

Sak 198/21 Godkjenning av protokoll av 30.8.21
Vedtak: Godkjent
Sak 199/21 Leiligheter
Leilighet i L.H.vei 124 B B-11-H 0102 er overdratt pr 16.8.21 til Karola Tvirbutoilte og Hossein Ahmadi
Leilighet i L.H.vei 95 E 11-E H 0102 er overdratt pr 30.9.21 til Oliver Aaraas
Leilighet i L.H.vei 105 B 11-B HU0102 er overdratt pr 30.8.21 til Anette Flem
Leilighet i L.H.vei 105 D 11-D-22 H-0201 er overdratt pr 1.11.21 til Dawit Afew Andehaimont
Søknad om bruksoverlating av leilighet i L.H.vei 95 G – H 0302 fra 1.11.21 til 31.10.22.
Vedtak: Godkjent
Sak 200/21 Søknader
Søknad fra blokk 3 om trappeheis i oppgang D.
Vedtak: Beboer må få ergoterapeut til å sende søknad. Beboer er underrettet.
Søknad fra blokk 4 om felling av trær i Fjellhagen Barnehage. Trærne skygger for blokkens solplass samt
parkeringsplass.
Vedtak: Søknaden er oversendt FFS
Søknad fra blokk 14 om felling av trær ved parkeringsplass.
Vedtak: Søknaden er oversendt FFS
Sak 201/21 Klager
Styret har fått en klage fra beboer i blokk 5 D om ødelagt flis og maling på badegulvet. Mener dette ble
gjort av TT-Teknikk. Men klagen kom først nå over ett år siden arbeidet ble avsluttet.
Vedtak: Styreleder tar kontakt med beboer.
Sak 202/21 Diverse
Styret har besluttet å ta i bruk et digitalt skjema for bestilling av arbeider fra FFS, samt at de sender tilbake
svar på arbeid utført.
Crystal Facility kom med et tilbud om å bytte matter i inngangspartiene 2 ganger i måneden uten tillegg i
den nåværende pris. Avgjørelse blir tatt i møte med firmaet.
1 stk vaskemaskin i blokk 3 er ødelagt, reparasjon vil bli for dyrt, så styret går for innkjøp av ny maskin.
Dessverre fikk ikke alle BAer beskjed om kontroll av brannvarslere og brannslukningsapparater. Vi
beklager dette, men håper det er i orden nå.
Vestfold Audio er nå i full gang med installeringen brannvarslingsanlegget i blokkene våre, og der de er
ferdige fungerer alarmen 100%.
Husk neste styremøte /budsjettmøte mandag 27.9.21 kl. 18.00
BA møte blir mandag 11.10.21 kl 18.00
Forfall meldes til Tora

