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TIL ANDELSEIERNE/BEBOERNE I 
LYNGMYRA BORETTSLAG  

 

 

 

 

Deres ref Vår ref  

 GS\- Trondheim, 17.11.2016  

 J.nr.: 2016051615  

 

 

REFERAT FRA STYREMØTE I LYNGMYRA BORETTSLAG 
 

Tid:  Tirsdag 15.11.2016 kl. 19.00 

Sted:  Styrekontoret i Rødrevvegen 

 

Tilstede:  Inge Gjøvik, Ann-Christin Fredriksen, Marthe L. Myhre, Christian Langberg, 

  Hilde Rabben, Jonny Nyrønning og Thorbjørn Gustavson. 

Frafall:  Marte Myre Linberg og Tore Barstad. 

 

Sak 087/16 Orienteringssaker  

  a) SKU: Referat fra styremøte 20.10.2016 

  b) SKU: Arbeider md.-plan (HMS) oktober  

  c) SKU: Arbeider utover md.-plan sep./okt.  

  d) Informasjonsplakat fra TOBB og Eiendomsmegler 1 Midt-Norge 

  e) Referat fra husmøte i Gaupevegen - vaskekrets 2 

  f) Fagseminar – Gjensidige Forsikring 23.11.2016 

  g) Innkjøp av røykvarslere iht. nye krav til brannvern  

  h) Etablering av egen web-side m.m. – jfr. sak 084/16 

Vedtak:  Tatt til orientering. 

 

Sak 088/16  Revidert avtale mellom SKU og borettslagene 

  Avtalen mellom Servicesentralen og borettslagene (innholdsmessig  

  likelydende for alle 6 borettslagene) er justert for å komme i samsvar med 

  gjeldende praksis gjennom lang tid.  

  I § 1 i den utgående avtalen lyder 3. avsnitt som følger: «Tjenester som 

  utføres i leilighetene og som tilhører den enkelte andelseiers vedlikeholds- 

  ansvar, skal betales av andelseieren etter satser fastsatt av styret i  

  Servicesentralen».  

  Da § 1, 3. avsnitt ikke lenger er gjeldende praksis blir den fjernet. 

Vedtak:  Endring av avtalen godkjennes. Revidert avtale mellom SKU og Lyngmyra 

  Borettslag signeres. 

 

Sak 089/16 Søknad om ladepunkt EL-bil 

Vedtak:  Søknaden godkjennes i henhold til standardkontrakt.  

 

Sak 090/16 Søknad om framleie 

Vedtak:  Søknad godkjennes. Vi gjør oppmerksom på at maksimal framleie er 2 år. 

  Søker henvises til Tobb for kontraktskriving. Beboer tilskrives.  

 

Sak 091/16 Fjerning av skillevegg  

  Søknad om å ta bort skillevegg mellom kjøkken og stue i leilighet. 

Vedtak:  Søknaden godkjennes. Beboer tilskrives. 
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Sak 092/16 Spørsmål/søknad fra vaskekrets 2 i Gaupevegen 

  1) Spørsmål om innkjøp av snøskuffer til fellesinngangene 

  2) Søknad om innkjøp av gardinstang til fellesrom 

  3) Spørsmål om endring av låssystemet inn fra garasjen 

Vedtak:  1) og 2) Søknad godkjennes. Kjøpes inn ved SKU.  

  3) Da det er rømningsvei, er ikke dette mulig.  

 

Sak 093/16 Vedlikehold ev. utskifting av moppestativer/mopper 

  En del av moppestativene i vaskerommene tar til å bli slitt og det er reist 

  spørsmål om disse snart bør skiftes ut. Moppene trenger også fornyelse. 

  Stativene og moppene er stort sett tenkt til bruk i «langgangene» i 2. et. i 

  blokkene. Renholdet her påhviler de aktuelle andelseierne. 

Vedtak:  Defekte moppestativer erstattes og nye mopper kjøpes inn av SKU.  

 

Sak 094/16 TOBB Vedlikehold – forslag på innkjøp av bok 

  TOBB Vedlikehold foreslår boka «Vedlikehold og ansvar - Håndbok for eiere 

  i boligselskap» som innkjøp til alle andelseierne.  

Vedtak:  Styret avslår tilbudet.  

 

Sak 095/16 Rømningsveier – mail fra vaktmester 

  Vaktmester har vært på befaring i blokkene og sendt oss bilder av en del 

  ting som er blitt hensatt i gangene og som kan være til hinder i  

  rømningsveiene ved en ev. brann.   

Vedtak:  Andelseiere må rydde i fellesgangene, inkl. kjellergangene.   

 

Sak 096/16 Henvendelse/klage på diverse forhold  

Vedtak:  Styret tar sikte på å kalle inn til et meklingsmøte mellom partene. Partene 

  tilskrives. 

 

Sak 097/16 Klage på bråk i forb. med alarminnretning  

Vedtak:  Partene tilskrives 

 

Sak 098/16 Ny klage på høy musikk nattestid 

Vedtak:  Saken sendes over til advokat for vurdering av tvangsfravikelse. 

 

Sak 099/16 Klage på beboer 

Vedtak:  Styret ber om at husordensreglene etterfølges. Partene tilskrives.  

 

Sak 100/16 Ureglementerte inngrep på ventilasjonsanlegget 

  Det vises til sak 083/16. Det ble her rapportert om funn av ulovlig  

  inngripen på ventilasjonsanlegg i Rådyrvegen.  

Vedtak: Det vises til vedtektenes § 5-3 Tekniske installasjoner og bygnings- 

  konstruksjoner: «Inngripen på felles rør, ledninger, kanaler og andre felles 

  installasjoner samt bærende bygningskonstruksjoner er ikke tillatt for 

  andelseier uten styrets samtykke».  

  Andelseierne pålegges å føre anlegget tilbake til godkjennbar stand og 

  melde fra til styret så snart det er utført. Frist 31.1.2017. Endringer vil 

  ellers bli ført tilbake til godkjennbar stand for beboerens regning. 

 

Sak 101/16 Søknad om bod på veranda m.m. 

Vedtak:  Søker bes om å sende inn målsatte tegninger og plan for gjennomføring til 

  styret. Saken utsettes til neste styremøte.  

 

LYNGMYRA BORETTSLAG 

Styret 
 


