REFERAT FRA STYREMØTE I FLATÅSEGGEN BORETTSLAG
Dato:
Sted:
Til stede:

29. mai 2018 kl. 18.00
Styrerom, Nedre Flatåsveg 5C
Evelyn Jacobsen, leder
Jørgen Abrahamsen, nestleder
Ruth Marit Sæter, styremedlem
Terje Saasen, styremedlem
Kim Lekva Velve, styremedlem
Frode Turbækmo, vaktmester

Ingen forfall.

Styret var beslutningsdyktig.

Saksliste:
SAK 40/2018
Vedtak:

Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkalling og saksliste godkjent.

SAK 41/2018
Vedtak:

Godkjenning av protokoll fra styremøte 23.04.2018
Protokoll fra styremøte 23.04.2018 godkjent.

SAK 42/2018
Vedtak:

Vaktmester orienterer
Styret tar vaktmesters oppdatering pr. 29 mai til orientering.

SAK 43/2018

HMS Status

Vedtak:

Styret tar HMS-status pr. 29. mai til orientering. Skifte av sand i sandkasser planlagt i
løpet av juni. Tobb er kontaktet angående årlig lekeplasskontroll.

SAK 44/2018
Vedtak:

Økonomisk Status
Styret tar økonomisk status pr. 29. mai til orientering.

SAK 45/2018

Styreleder orienterer:
•

I flere av tunene er benker, vegger og bord blitt malt i lyse farger og pusset opp
av beboere på dugnad. Vi oppfordrer beboere, spesielt i skogtunet melde seg for
tilsvarende.

•

Om noen har ideer for å bedre utemiljøet er de velkomne til å kontakte styret.

•

Det jobbes med el-bil løsning. Det er innhentet informasjon og erfaringer fra
Kolstadflata borettslag som har investert i større anlegg for EL bil lading og
løsning for gjesteparkering.

•

Balkongprosjektet går iht. oppsatt plan.

SAK 46/2018
Vedtak:

Søknad om å sette opp parabol
Det gis tillatelse.

SAK 47/2018
Vedtak:

Klage på beboer fra annen beboer
Beboer tilskrives.

SAK 48/2018
Vedtak:

Tenning av åpent bål i borettslaget utenfor anmerket område.
Tre uavhengige meldinger om bålbrenning i borettslaget. Styret kontakter TOBB for å få
bistand til videre behandling av saken.

SAK 49/2018

Parkeringsplasser
Kapasitetsproblemer på parkeringsplass. Dette medfører en del feilparkering. Spesielt i
sør. Det er vanskelig å få opprettet flere parkeringsplasser pga. reguleringsplan.
Vi oppfordrer alle beboere som har egen parkeringsplass å benytte seg av disse slik at
beboere uten egen parkeringsplass ikke blir nødt til å feilparkere eller i verste fall
parkere utenfor borettslagets område.

Vedtak:

SAK 50/2018

Eventuelt
Vaktplan for heising og firing av flagg på offisielle flaggdager fram til
generalforsamling 2019 settes opp snarest.

Flatåseggen Borettslag
Styret

