Styremøte Nordre Flatåsen borettslag 07.12.2020
Tilstede: 5 fra styret
Sak nr. 126/20 Søknad varmepumpe

Det har kommet inn søknad om installasjon av varmepumpe.
Søknad godkjent.

Sak nr. 127/20 El- og vannsjekken

Styret planlegger gjennomføring av el- og vannsjekk første halvår 2021.
El og vannsjekk bestilles til høst 2021.

Sak nr. 128/20 Søknad om dyrehold
Styre behandler søknad om dyrehold.
Søknad godkjennes.

Sak nr. 129/20 Åpent styrerom
Styret vurderer om det skal begynnes med en ordning med "åpnent styrerom"
Som en prøveordning åpner styret opp styrerommet 1 gang i mnd. for henvendelser fra beboerne.
Styrerommet er åpen kl. 19.30-20.30 siste torsdag i mnd, med start fra januar 2021.
28.01, 25.02, 25.03, 29.04, 27.05.

Sak nr. 130/20 Juletre
Styret diskuterer om det skal plantes et permanent juletre i rundkjøringen.
Styret sjekker priser.

Sak nr. 131/20 Status SFTY
Styret orienteres om status på installasjon av SFTY hos gjenværende enheter.
Alle utenom 1 har no fått installert varsler fra SFTY.

Sak nr. 132/20 Bytte av avfallskontainer

Styret drøfter tilbakemelding fra Renholdsverket om egen kontainer for glass og metall.
Renholdsverket anbefalte ikke å bytte ut kontainer til glass og metall. Med bakgrunn i at det på
sikt vil bli behov for en egen kontainer for matavfall.
Og at glass og metall kontainer vil være offentlig, og kreve at det blir tinglyst rett til offentlig
infrastruktur.
Styret endrer derfor ikke en av papir kontainer til glass og metall.

Sak nr. 133/20 Ikke ref.
Sak nr. 134/20 Eventuelt
Saker kommet opp i møtet.

Tømmeplan avfall rundt jul.
Liten til info ang. restavfall og papir i mellomjulen. Det blir tømming av restavfall i uke 51, 52 og
53. Papp og papir i uke 50, 52 og 2.
Styret oppfordrer likevel beboere til å fordele restavfall som gavepapir utover i uke 1 og 2. Da vi
av erfaring vet at restavfall container lett kan bli full i uke 52. Ber også om at en fordeler noe av
papp og papir til over nyttår.

