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TIL ANDELSEIERNE/BEBOERNE I
USTMYRA BORETTSLAG

Deres ref Vår ref
GS\-51 Trondheim, 21.09.2015
J.nr.: 2015041439

REFERAT FRA STYREMØTE I USTMYRA BORETTSLAG

Tid: Onsdag 16.09.15 kl. 17:30
Sted: Styrerommet i Gråtrostvegen 10
Tilstede: Siri Liasjø, Jon-Tore Dombu, Egil Husabø, Bjørn Backstrøm.
Fravær: Linda Elisabeth Eriksen

Info: If har godkjent vann- og elsjekken, og den behøver ifølge avtalen ikke å
fornyes før etter 31.12.2019.
Lekeplass er montert og klar for bruk av barn..

Nye saker:
58/15 Problem med åpne dører

Dører til fellesinnganger forblir åpen i blokken, da det er noen som legger
ting mellom døren og dørkarmen. Dette medfører at dører er åpne både
dag og natt. Saker har blitt stjålet.

Vedtak: Vi oppfordrer alle om å holde dører i fellesgangen stengt pga. fare for
tyveri og skadedyr m.m.

59/15 Bytte av råtne bord på platting
Hvor mye av platting skal byttes ut? Kun i gangfeltet eller alle råtne bord?

Vedtak: Ta kontakt med SKU om skifte av råtne bord hvor det er fare for
gjennomtråkking. Dette gjelder råtne bord på bakkeplan, ikke for
balkonger.

60/15 Parkering i Olava Skomakers vei.
Dispensasjon til parkering i Olava Skomakers vei ifbm. avstenging av
garasjeanleggene i sommer er opphørt.
Feilparkerte kjøretøy vil bli bøtelagt. Henvendelser vedr feilparkering på
kommunal vei henvises til Trondheim Parkering Tel:72540900

Vedtak: Til info.

61/15 Avfallshåndtering
Hageavfallskontaineren er kun for hageavfall! Ved feilsortering blir BL
bøtelagt. I tilhengeren som settes ut hver 3 måned skal det ikke
kastet gips eller El-avfall!

Vedtak: Til info.



BOLIGBYGGELAGET TOBB, Postboks 2424 Sluppen, 7005 Trondheim. Besøksadresse: Krambugata 1. Tlf: 73831500, Faks:73831501
e-post: info@tobb.no, www.tobb.no, Autorisert regnskapsførerselskap, NO 946 629 243 MVA

62/15 Søknad om bruksoverlating av andel nr. 163.
Vedtak: Søknaden godkjennes.

63/15 Søknad om ladepunkt til el-bil i garasjen.
Vedtak: Søknaden godkjennes.

64/15 Leie av garasjeplass som ikke benyttes.
Vedtak: De som har garasjeplass, skal bruke den! Ellers er dette brudd på

kontraktens punkt 10 - «Det er en forutsetning at leieren bruker plassen
hela året og ikke opptar noen av borettslaget utvendige parkeringsplasser»

65/15 Utleie av kontorrommet i Ringduevegen 24
Jon-Tore Dombu vil leie Ringduevegen 24 fra 01.10.15.

Vedtak: Styret godkjenner.

66/15 Klage på parkering i tunet.
Vedtak: Tobb tilskriver.

67/15 Utskifting av vaskemaskiner
Ved gjennomgang av vaskerimaskinene i Ustmyra B/L anbefaler vi
utskifting av 2 stk. vaskemaskiner. Gråtrostv. 10 og Gråtrostv. 34

Vedtak: Godkjenner att SKU kjøper nødvendige maskiner/deler for å holde
maskinparken i orden.

68/15 Søknad om dyrehold.
Vedtak: Styret godkjenner.

69/15 Søknad om bomåpner pga. forflytningshemmet.
Vedtak: Styret godkjenner.

Neste Styremøte: 20.10.2015, kl: 1800

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.


