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TIL ANDELSEIERNE/BEBOERNE I 
USTMYRA BORETTSLAG  

 

 

 

 

Deres ref Vår ref  

 GS\- Trondheim, 11.06.2018  

 J.nr.: 2018027607  

 

 

REFERAT FRA STYREMØTE I USTMYRA BORETTSLAG 
Møte:  8/2018 

Tid:   06.06.2018 kl. 17:30 

Sted:   Styrerommet i Gråtrostvegen (Storstua) 

Tilstede:  Siri Liasjø, Jon-Tore Dombu, Ingemund Mittet Værlien, Egil Husabø 

og Bjørn Backstrøm. 

 

Info:   Den nye parkeringsordningen er snart i ferd med å bli aktivert. 

Styret håper på at du som beboere vil bli aktivert med. I skrivende stund 

mangler vi en 70 andelseiere som ikke er registrert. Under skjema på 

hjemmesiden finner du skjema hvis du har mistet det. Fyll ut skjemaet og 

legg det i postkassen i Gråtrostvegen 10.  

 

Nye saker: 

 

Sak 20/18  Klage på beboer/oppsigelse av leietaker. 

Vedtak:  Etter gjentatte klager, ønsker styret at kommunen sier opp leieforhold med 

beboer. 

 

Sak 21/18 Søknad om dyrehold 

Vedtak:  Søknaden godkjennes. 

Fellesvaskeri vil ikke kunne benyttes av beboere så lenge dem har husdyr. 

 

Sak 22/18 Søknad om dyrehold 

Vedtak:  Søknaden godkjennes. 

Fellesvaskeri vil ikke kunne benyttes av beboere så lenge dem har husdyr. 

 

Sak 23/18 Klage på unødig kjøring og rusing av motor på kveldstid. 

Klage på unødig kjøring og rusing av motor på kveldstid og parkering av 

motorsykkel.  

Vedtak:  Klage tatt til etterretning. Det er ikke lov å parkere i tunet eller i 

gatestrengen.  

 

Sak 24/18  Klage på beboer.  

Styret i Ustmyra BL retter en klage mot beboer vedr. overtredelse på bruk 

av balkongen under rehabilitering.  

Vedtak:  Tobb tilskriver beboer. 

 

Sak 25/18 Søknad om å skifte eksisterende rekkverk ut imot hagen. 

Vedtak:  Styret godkjenner. Det skal bygges i borettslagets stil.  
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Sak 26/18 Ulovlig montering av parabol på balkongen. 

Vedtak: I henhold til husordensreglene er dette ikke tillatt. Parabol må fjernes. 

 

Sak 27/18 Avvik ved brannvernrunde 

Vedtak:  Etter dugnad 25.04.18 og brannvernsrunde, ble beboer bedt om å fjerne 

eiendeler utenfor sin egen inngangsdør. Dette er ennå ikke fjernet av 

beboer. Tobb tilskriver beboer. 

 

Sak 28/18 Sykkelparkering 

Mottatt forslag fra beboer om ekstra mulighet for sykkelparkering i 

Gulspurvvegens klestørkestativ. 

Vedtak:  Styret ser på muligheten og sjekker pris. 

 

Neste styremøte: 22.08.18 

 

 

 

Styret ønsker at alle henvendelser blir tatt via hjemmesiden eller lagt i postkassen i 

Gråtrostvegen 10.  

 

USTMYRA BORETTSLAG 
Styret  
 

 

Styret legger ut styrereferat på sin hjemmeside: http://www.ustmyra.no 

Dersom beboer ønsker papirutgaven kan de ta kontakt med SKU.  

Dette er for å kutte kostnader. 
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