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Deres ref

Vår ref
GS\- 51
J.nr.: 2017026297

Trondheim, 12.06.2017

REFERAT FRA STYREMØTE I USTMYRA BORETTSLAG
Møte:
Tid:
Sted:
Tilstede:

Nye saker:
17/17

Vedtak:
18/17
Vedtak:
19/17

Vedtak:

20/17
Vedtak:

21/17
Vedtak:

6/2017
7.6.2017 kl 17:30.
Styrerommet i Gråtrostvegen 10
Siri Liasjø, Jon-Tore Dombu, Ingmund Mittet Værlien, Egil Husabø og
Bjørn Backstrøm.

Ny avtale med GET
Styret har inngått en ny avtale med GET som vil øke prisen med kr 33,i måneden fra 1.7.2017. Dette fremgår på giroene for felleskostnader
under Kabel-Tv/internett. Ny pris vil da bli kr 302,-.
Avtalen er inngått.
Søknad om ladepunkt for elbil
Beboer søker om ladepunkt i garasjen til elbil i Ringduevegen.
Søknaden godkjennes.
Ny pris for installasjon av ladepunkt for elbil
Prisen vil øke fra kr 5 000,- til kr 12 000,-. Dette på grunn av at den reelle
kostnaden er kr 12 000,-. Det vil fortsatt koste kr 200,- i måneden for
strømmen.
Styret godkjenner endring av pris fra 7.6.2017. Prisen vil bli evaluert
på nytt innen 2 år.
Søknad om utvidelse av terrasse og bygging av gjerde
Søknad om å få utvide terrassen med 180 cm og bygge et lavt gjerde ut
mot fellesområdet.
Søknaden godkjennes. Søker skifter og bygger på for egen regning. Det
skal bygges i stil med øvrige BRL. Det bygges ikke lenger ut enn 3 veggelementer.
Søknad om bygging av platt og fjerning av tre
Søknad om å bygge platting på baksiden.
Søknaden godkjennes. Skal bygges i stil med BRL og ikke lenger ut enn
3 veggelementer. Styret tar kontakt med SKU ang felling av tre.
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22/17
Vedtak:

Oppgradering av tørkerom
Beboer ønsker nye og flere tørkesnorer og en liten oppgradering av
tørkerommet i blokka.
Søknaden godkjennes. Styret tar kontakt med SKU. Det vil bli skiftet
snorer og plassen blir utnyttet på best mulig måte mht. oppheng av snorer.

Neste styremøte: 23.8.2017

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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