Styremøte Nordre Flatåsen borettslag 26.01.2016
Tilstede: 5 fra styret

Sak 0116 Referat fra siste styremøte
Referat godkjent.
Sak 0216 Regnskap/økonomi
Budsjett er under kontroll.
Sak 0316 Strømavtale 2016
Det er inngå tt ny avtale på strøm mellom Tobb og Trønderenergi. Dette er noe alle
beboere kan benytte seg av. Informasjon finnes på Tobb sin hjemmeside.
Styret undersøker om det er aktuelt å bytte eller beholde eksisterende avtale for
borettslaget. Vi kommer tilbake til dette på hjemmeside og Facebook så snart en
avgjørelse er tatt.
Sak 0416 Ny belysning garasjebygg, plan 1 og 2.
Det vurderes å bytte ut belysning i anlegget til LED-lys. Dette for å gi bedre lys, langsiktig
besparelse og rimeligere forbruk.
Samtidig utbedre belysning i to hjørner, eksisterende belysning på garasjetaket.
Sak 0516 Status ny avfallsløsning
Frist for anbud til nedgraving er 1.februar.
Plantegninger og løsninger for plassering er utarbeidet.
Sak 0616 Status piper
Alt gå r etter planen.
Tun 1, 2 og 3 er ferdig, med enkelte unntak. Oppstart tun 4 den 27.01.
Sak 0716 Status parkering
Fortsatt under utarbeidelse
Sak 0816 Status postkassestativer
Nummer til alle postkasser er ferdig produsert.
Det er laget en foreløpig plan for videre flytting av postkasser til felles stativer. Dette
utføres av styret.
Sak 0916 Sommerjobb 2016
Behovet er enda ikke fastsatt, men det er i utgangspunktet ønskelig med sommerhjelp i
perioden fra uke 26 til og med uke 31. Alle søkere må ha fast adresse i borettslaget, det
kan søkes fra det å ret man fyller 16 til og med å ret man fyller 18 å r. Alle søkere må ha
alternative uker man ønsker å jobbe, av erfaring kommer det mange søknader for de
første 3 ukene og vi kan ikke la alle få sine første valg. Her er det først til mølla.
Søknad sendes til styreleder pr. E-post tossan@online.no
Søknadsfrist: 14.03.2016.

Sak 1016 Get
Styret ønsker å ta en status/evaluering med ny leverandør i uke 6/7.
Evalueringsskjema utdeles slik at beboere kan gi tilbakemelding om registrerte
problemer.
Sak 1116 XXXX
Ikke ref. sak.
Sak 1216 XXXX
Ikke ref. sak.

