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TIL ANDELSEIERNE/BEBOERNE I 
USTMYRA BORETTSLAG 
 

 

 

 

 

Deres ref Vår ref  

 GS\-51 Trondheim, 16.04.2015  

 J.nr.: 2015014444  

 

 

 

REFERAT FRA STYREMØTE  I USTMYRA BORETTSLAG 
Tid:   Tirsdag 14.04.15 kl. 1730 

Sted:   Styrerommet i Gråtrostvegen 10 

Innkalt:  Siri Liasjø, Egil Husabø, Geir Inge Singstad, Robert Brink, og Carl Eriksen.  

Tilstede:  Siri Liasjø, Egil Husabø, Geir Inge Singstad, Robert Brink, Carl Eriksen og 

  Tom Fossum (SKU). 

 

Status på eldre saker: 

 

92/14  Restanse på El-  og vannsjekk. 

Oppdatering: BL har passert kravet for rabatt på forsikring. 

 

16/15  Søknad om bad i kjeller 

Vedtak:  Godkjent. Beboer må levere dokumentasjon til SKU etter ferdigstilling slik 

  at de har en endringsoversikt. All arbeid må gjennomføres av fagpersonell. 

 

21/15  Tilbud på individuell måling 

Vedtak:  Styret ønsker å gå bort i fra individuell måling, da systemet ikke fungerer 

  optimalt.  

 

Nye saker: 

25/15  Orientering fra lekeplasskomiteen 

  Lekeplasskomiteen har hatt to leverandører på befaring på Ustmyra.  

  Tilbud ventes.  

 

26/15  Spørsmål vedr. elbil 

  Til orientering: For å søke om ladeuttak for el-bil i garasjeanlegget  

  til Ustmyra BL bes beboere se på hjemmesiden etter søknadsskjema.  

  (http://www.ustmyra.no/wp-content/uploads/2013/12/Kontrakt-EL-Bil-

  Ustmyra-BLv2.pdf, ligger under «Skjema») 

 

27/15  Vasking av fellesareal i Gråtrostvegen 

  Beboer i Gråtrostvegen klager over tilstanden på vask- og tørkerom.  

Vedtak:  Beboere som bruker disse godene bes også å forlate område ryddig  

  og rent.  

 

 

 

http://www.ustmyra.no/wp-content/uploads/2013/12/Kontrakt-EL-Bil-Ustmyra-BLv2.pdf
http://www.ustmyra.no/wp-content/uploads/2013/12/Kontrakt-EL-Bil-Ustmyra-BLv2.pdf
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28/15  Søknad om kanin i bur  

Vedtak:  Godkjent. Beboer gjøres oppmerksom på restriksjoner vedr felles  

  vask- og tørkerom.   

 

29/15  Depositumskonto 

  En beboer har tatt kontakt med styret for å kunne frigjøre en   

  depositumskonto som har vært mellom en beboer og styret.  

Vedtak:  Tobb tilskriver beboer.  

 

30/15  Asfaltering i garasjeanleggene 

Vedtak:  Styret godkjenner legging av betong i garasjene. Arbeidet starter så fort 

  det er mulig. 

 

31/15  Avføring av hund/katt i borettslaget 

  Styret har mottatt klager fra både vaktmestere og beboere om avføring fra 

  dyr i BL. Dette er noe hverken beboere eller styret ønsker. Vi oppfordrer 

  folk til å lufte hund utenfor BL. Avføring tas med og kastes i nærmeste 

  søppelbøtte.  

 

32/15  Dårlig isolasjon av yttervegger.  

  Beboer klager på kaldt trekk fra kjøkkenskap.  

Vedtak:  Styret tar kontakt med SKU.  

 

33/15  Nabovarsel: Nye omsorgsboliger ved Kattem sykehjem. 

  På parkeringsplassen til Kattem sykehjem vil det bygges nye   

  omsorgsboliger.  

 

 

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. 

 

 

 

 

 


