TIL ANDELSEIERNE/BEBOERNE I
USTMYRA BORETTSLAG

Deres ref

Vår ref
GS\J.nr.: 2016047448

Trondheim, 25.10.2016

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

9/2016
Onsdag 19.10.2016 kl 17:30
Styrerommet i Gråtrostvegen 10
Siri Liasjø, Linda Elisabeth Eriksen, Jon-Tore Dombu og Bjørn Backstrøm.
Egil Husabø

Info:

- Det vil bli skiftet noen dører inn til garasjene. Dette gjøres pga. sikkerhet.
- Styret skal ha budsjettmøte den 26/10 -2016.
- Ny veibom til Gråtrostvegen er bestilt.

Nye saker:
30/16

Endring i avtalen mellom BL og SKU.
§1
Borettslaget gir Servicesentralen fullmakt til, og Servicesentralen påtar seg
å utføre vaktmester-, vedlikeholds- og beboertjenester innenfor
Borettslagets område for Borettslagets regning.
Tjenester som Servicesentralen skal utføre i henhold til denne avtale, går
frem av bilag 1 – driftsbeskrivelsen – sist revidert 15.10.13 – som er en del
av avtalen.
Tjenester som utføres i leilighetene og som tilhører den enkelte andelseiers
vedlikeholdsansvar, skal betales av andelseieren etter satser fastsatt av
styret i Servicesentralen.

Vedtak:

Avsnitt nr. 3 – merket med kursiv skrift – er tatt ut av den nye avtalen.
Styret godkjenner. Avtalen med SKU vil bli lagt ut på hjemmesiden.

31/16

Søknad om utvidet kjellervindu og ny terrasse.
Søknad om at sette inn større vindu i kjelleren og søknad om ny terrasse/
nye terrassebord til baksiden av terrasse.
Søknad om å sette inn større vindu godkjennes av styret.
Terrassen på baksiden vil bli rehabilitert av fagfolk. Eventuelle endringer
tas med håndverker når arbeidet starter.

Vedtak:

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

32/16
Vedtak:
33/16
Vedtak:

Søknad om husdyrhold
Søker om husdyrhold. Hund 2,5 år, reg/id registrert.
Styret godkjenner.
Søknad om husdyrhold
Søker om husdyrhold. Hund rase Lagotto.
Styret godkjenner.

Neste styremøte: 23.11.2016

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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