
Styret vil heretter legge utsnitt av arbeider/saker som tas opp på styremøter. Vi vil legge 

disse ut på Facebook og websiden vår. For de som ikke har muligheten til å lese det, gi oss 

en tilbakemelding på e-post/post så vi eventuelt kan legge det i aktuelle postkasser.  

 

Følgende ble vedtatt på styremøte 8. mars 2021 

 

• Styret vil legge ut VVS arbeid på anbud da det er sundt å legge slike avtaler på anbud hvert 

tredje år for å holde priser nede.  

 

• Styret ønsker å lage en påskerebus for barna i borettslaget.  

Vi kommer tilbake med mer info her.  

 

• Styret vil også invitere Rusken til oss slik at barna også kan få møte Rusken. 

 

• Styret oppretter en ny HMS gruppe hvor ett styremedlem og vaktmester har hovedansvaret.  

 

• Styret ønsker også dette året å bruke ungdom til sommerjobb hos oss. 

 

• Vi ønsker å markere at borettslaget har fylt 50 år i 2020. dessverre fikk vi ikke markert denne 

hendelsen i fjor, men vi ønsker å lage en markering på 17. mai i år.  

 

• Vi ønsker å fokusere mye på at det er enkelte som setter fra seg søppel, defekte hvitevarer 

etc. i borettslagets fellesrom. Styret trenger hjelp fra dere for å få tak i de ansvarlige for 

konsekvenser. Det brukes alt for mye tid og penger på dette problemet.  

 

• Minner samtidig at det ikke er tillatt å røyke utenfor inngangspartiene.  

 

• Styret avvikler styremedlemmers retten til gratis parkeringsplass for styrets medlemmer 

f.o.m. 1. mars 2021, da det det er i strid med borettslags loven § 8-14 inhabilitet. Dette er 

også misbruk av posisjonen i laget § 8-15. Dagens styre ønsker ikke at en slik ukultur skal 

fortsette.  

 

• Styret avvikler også ordningen om å tildele enkelte styremedlemmer kjellerrom da det også 

er i strid med § 8-14 og § 8-15 

 

• Vedrørende at ansatte eller styremedlemmer blir utsatt for trusler, vil styret ha en null 

toleranse. Alle saker vil bli anmeldt og vurdert skriftlig klage. 

 

Styret Fossumsletta Borettslag 

 

 

 


