Styremøte Nordre Flatåsen borettslag 28.4.2015
Tilstede: 4 fra styret

Sak 2915 Gjennomgang forrige styremøtereferat 24.03.15
Referat godkjent.

Sak 3015 Regnskap og økonomi
Kontroll på økonomi og disponible midler. Budsjett er under kontroll.

Sak 3115 Møte angående ny idrettshall på Flatåsen 6.mai
Det planlegges ny idrettshall ved kunstgressbanen på Flatåsen. Styret stiller med en
representant.
Eventuelle berørte beboere kan kontakte styreleder for plantegninger.

Sak 3215 XXXX
Ikke ref. sak

Sak 3315 Hundelatriner
Avfallsbøttene for hundeavfall rundt borettslaget vil bli byttet og flyttet til mer
strategiske plasser.
Det inngås avtale med Trondheim kommune om fast tømming en gang per uke mot
gebyr.

Sak 3415 Brev fra beboer angående allergi og hundehold
Involverte beboere tilskrives.
Vi oppfordrer alle beboere om å vise hensyn ved dyrehold.
Alle hundeiere som ikke har registrert skjema til styret bes sende inn dette snarest.
Skjema for dyrehold ligger på hjemmesiden.

Sak 3515 Fukt-skadede boddører
Reklamasjonssak. Dører er bestilt og vil bli byttet så snart som mulig.

Sak 3615 Tillegg for spesialavfall
På tross av styrets oppfordringer er det blitt kastet spesialavfall i tun-kontainere. Vi har
mottatt klage fra Retura, samt ekstra fakturering på bakgrunn av dette.
Om dette ikke skjerpes til neste gang vil ordningen med kontainer bli fjernet i
borettslaget.

Sak 3715 Dugnad garasjebygg
Da vi ikke lengre har mulighet til å benytte brannslangene er det bestilt spylebil til
rengjøring av garasjeanlegg.
Garasjetaket spyles 30.04.
Plan 1 og 2 spyles 08.05.
Parkering langs Nedre Flatåsvei er godkjent av Trondheim Parkering fra kvelden før
disse dagene.
Garasjeplasser MÅ ryddes for personlige eiendeler dagen før spyling. Det som ikke er
ryddet bort vil bli kastet.

Sak 3815 Gressklipping sommer 2015
Heimdal Vaktmesterservice vil også i år få oppdraget med plenklipping i borettslaget.
Beboere som har planter og busker som står utsatt til må skjermes godt av beboer.

Diverse
•

Folk flest i vårt borettslag er veldig flink til kildesortering og kaster rask i rett
container. Vi oppfordrer alle til å gå foran som et godt eksempel.

•

Hold deg oppdatert på Facebook. Søk opp gruppen og be om å bli lagt til: Nordre
Flatåsen Borettslag.

