Styremøte Nordre Flatåsen borettslag 3.3.2015
Tilstede: 5 fra styret

Sak 1415 Gjennomgang av forrige styremøtereferat.
Referat godkjent.
Sak 1515 Regnskap/økonomi
Regnskap godkjent
Sak 1615 Refusjon parkering rundkjøring.
Styreleder har hatt møte med arkitekt og byggeledelse. Arkitekt tar ansvaret for rot og
misforståelser, og tar videre på seg kostnader borettslaget har hatt i forbindelse med
opparbeiding av parkering i rundkjøring.
Sak 1715 Skifte av skillevegger mot Nedre Flatås veg.
Styret har engasjert Etto-bygg AS til skifte av skillevegger på nedsiden av etasjehus.
Oppstart så snart vær og kapasitet tillater det.
Sak 1815 Kontroll av råteskadd bordkledning i etasjehus.
Etto-bygg AS er engasjert for å ta HMS kontroll på alle utvendige trapper. Beboere vil få
skjema for egenkontroll av veranda mot Nedre Flatås veg.
Sak 1915 Søknad om felling av trær.
En beboer har søkt om felling av Bjørketre på grunn av allergi. Godkjennes av styret som
engasjerer mannskap for felling.
Sak 2015 Godkjenning av belastede tomgangsplasser garasjer.
Tap på 121 kr for 2014 godkjennes og registreres.
Sak 2115 Kattedør i verandadør.
Styret fremmer krav mot eier. Styreleder kontakter TOBB.
Sak 2215 Kurs.
Flere i styret samt vaktmester er påmeldt kurs som angår styrets arbeid og ansvar.
Sak 2315 Lys i tun.
Gatebelysning tun 1, 2 og 3. Brudd på strømnett er fikset. Skade skyldtes skade på hoved
kabel etter opparbeiding av ny plass for papp og papircontainere. BN entreprenør tok
hele kostnaden da det var de som var ansvarlige for skaden.
Sak 2415 Sommerjobb 2015.
Alle ungdommer med fast adresse i vårt borettslag kan søke om sommerjobb hos oss fra
det året de fyller 16 til det året de fyller 18 år. Send kortfattet søknad til styreleder
tossan@online.no som inneholder opplysninger om søker og hvilke uker det kan
arbeides i. Av erfaring vil alle ha de første ukene etter skoleferien, søknaden bør derfor
inneholde alternative uker. Tildeling av arbeid vil bli etter mottatt søknad og etter hvor
stort vårt behov er. Søknadsfrist 1.mai 2015

