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STYRET INFORMERER – JUNI 2011.  
 

Styresammensetning: 
Leder:   Terje Ludvigsen, Huldervegen 12, mob: 917 68546 

Nestleder:   Espen Rudberg, Alvevegen 15, mob: 422 32458 

Sekretær:  Lisa Wold Eriksen, Huldervegen 10, mob: 970 70382 

Styremedlem:  Marianne Grønland, Huldervegen 6, mob: 928 34010 

Varamedlem:  Steffen Trangsrud, Alvevegen 20, mob: 950 95476 

Varamedlem:  Wivien Duelien, Trollvegen 16, mob: 902 03043 

 

Styremøteplan: 
August:  Uke 34 

September:  Uke 36 

Oktober:  Uke 41 

November:  Uke 45 

Desember:  Uke 49/50 

 

Frist for saksinnlevering til styremøter: 
Saker som ønskes behandles av styret må være styret i hende 2 uker før planlagt 

styremøte. Saken sendes fortrinnsvis på e-post: mailto:bogeraasenborettslag@gmail.com, 

alternativt legges i postkasse til sekretær i Huldervegen 10. 

 

Innvendig rehabilitering 
Styret beklager at fremdrift og kommunikasjon mellom entreprenør og beboerne i 

Alvevegen 24/22/20/18 ikke har vært tilfredsstillende. Styret i samarbeid med byggeleder 

fra Sjåtil & Fornæss arbeider for at kommunikasjonen mellom entreprenør og beboere 

skal bli bedre spesielt med hensyn på avklaring av tidspunktene (dag/klokkeslett) for 

befaring/bildetaking og rive/gjenoppbyggingsstart. 

 

Glåma bygg vil, mandag den 20. juni, ta kontakt med beboerne i Alvevegen 

16/14/12/10/8/6/4/2 for å avtale tidspunkt for befaring/bildetaking og oppstart riving. 

Alvevegen 16-10 starter rivingen i uke 26, mens riving starter i Alvevegen 8-2 i uke 27.  
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Innvendig rehabilitering – rydding av rom 
Forut for start rivearbeid må alle rom som skal rehabiliteres tømmes fullstendig (ikke 

baderomsinnredninger etc.) Den enkelte beboer må sørge for at løse og fastskrudde hyller 

og knagger, og skap som ikke er innebygd (originalskap) som er på vegger som skal rives 

tas ned forut fra rivearbeidene. Møbler, klær og annet løsøre tas ut fra aktuelt rom ev. 

pakkes inn i plast som teipes.   

Innvendig rehabilitering – merkostnader 
Entreprenør har gitt Bogeråsen Borettslag pristilbud på riving av vegger. Det er ikke tatt 

høyde for kostnader til rydding, tømming, innpakking eller fjerning av inventar, hyller og 

knagger i den enkelte bolig. Dette må den enkelte beboer selv sørge for. Eventuelle 

ekstrakostnader til ryddearbeid med mer vil bli spesifisert pr. leilighet. Merkostnadene vil 

bli belastet den enkelte beboer gjennom påslag i felleskostnadene. 

Innvendig rehabilitering – gjenoppbygging 
Den enkelte beboer kan i forbindelse med gjenoppbyggingen i  

samarbeid med entreprenør velge (avhengig av hva som har vært der tidligere): 

 

 trepanel (3 ulike profiler stående 14mm med bredde 148mm)  

 taklist ferdig malt (2 ulike profiler) 

 fliser som erstatter beboernes fliser begrenset til 220kr/m2 

 beboernes fliser hvis dette kan skaffes 

 tapetmønster velges av den enkelte beboer innen medium prisnivå 

 maling – farger etter eget valg. 

 

For øvrig vil det bli benyttet gipsplate, ev. ferdigmalt panelplate og standard taklist. 

 

Beboere avtaler direkte med entreprenør – det er ikke hensiktsmessig at dette går 

gjennom styret. 

 

Innvendig rehabilitering – utvidet oppussing 
Styret er informert om at enkelte beboere vil benytte anledningen til å foreta en større 

oppussing av enkelte rom i forbindelse med rehabiliteringsarbeidet. For de beboerne dette 

gjelder så vil veggene bli gjenoppbygd og behandlet slik at de er klare for beboeren til 

videre oppussingsarbeid. Beboere utover Huldervegen 3 og 9 som planlegger slik 

oppussing bes å informere styret om hvilket rom dette gjelder. Styret vil gi denne 

informasjonen videre til entreprenør. 
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Innvendig rehabilitering – byggemøte 
Det skal avholdes byggemøte mellom entreprenør, byggeleder og styret tirsdag den 21. 

juni. Hvis det fremkommer ny informasjon i dette møte vil dere bli informert om det. 

Utvendig drenering 
Fremdriften på dreneringsarbeidet går som planlagt. I Alvevegen 11, 9 og 5 (tilbygg) har 

det ikke vært mulig å drenere under vegg verken mot hage eller gavl. Det er på disse 

byggene drenert maksimal lengde av hva som er bygningsmessig forsvarlig. Imidlertid så 

er det lagd en ekstra drensgrøft med 1,5 meter dybde langs hekken mot Huldervegen for 

hele rekken Alvevegen 1-15. Dette vil både hindre vanntilsig mot leilighetene i 

Alvevegen 1-15 og ikke minst sørge for at det blir vesentlig tørrere på plenen både for 

leilighetene i Alvevegen 1-15 og Huldervegen 2-12.   

 

Utvendig drenering – videre fremdrift 
Framdriften for dreneringsarbeidet i Huldervegen og Trollvegen vil forhåpentligvis være 

klart i løpet av uke 25 senest i uke 26 og straks styret får denne informasjonen så vil den 

bli videreformidlet 

Utvendig drenering – reetablering av busker, trær planter 
Graveentreprenør vil gjenplante busker, planter og trær i den grad dette har kunne blitt 

tatt vare på i forbindelse med gravearbeidet. Dette vil bli gjort i forbindelse med 

ferdigstillelse av den enkelte eiendom.  

 

Reetablering av skillehekker, som er fjernet som følge av nødvendig dreneringsarbeidet, 

mellom de enkelte leilighetene skal bekostes av borettslaget. Idet hekkeplantene som i 

hovedsak er brukt i borettslaget er av typen Mispel vil det være økonomisk gunstig å 

foreta et samlet innkjøp av dette i august/september. Samlet innkjøp vil gi billigere pris 

pr. plante og dermed bidra til lavere økning i felleskostnadene enn ved å kjøpe inn for 

hver enkelt leilighet. 

 
 
Bogeråsen Borettslag, den 17.6.2011 
 
 
Styret (sign) 


