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INFORMASJON FRA STYRET JUNI 2013 

 

 
Sommerferien nærmer seg med stormskritt og vi styret har hatt vårt siste møte før vi tar en 
velfortjent ferie. 
 
Her er noen av sakene vi arbeider på for tiden: 
 

Bevar-avtalen 

Forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter, 
Internkontrollforskriften, sier at den som er ansvarlig for en virksomhet, må sørge for 
systematisk oppfølging av helse, miljø og sikkerhet. Områder som omfattes av forskriften er 
blant annet brann, elektrisitet, lekeplasser med utstyr og arbeidsgiveransvar. 
 
For boligselskap er det helt spesiell regler man må kjenne til og følge. Alle boligselskap er 
pålagt å ha et system for HMS. En slik internkontroll innebærer vern om liv, helse og 
materielle verdier. Samt det å skape et godt bomiljø for de som bor der. Skulle en ulykke 
skje, kan det bli stilt spørsmål om internkontrollen.  Styret kan da bli stilt til ansvar dersom 
HMS-systemet ikke er på plass og etterlevd. 
 
Styret mener det er en stor fordel for borettslaget å ha en slik avtale for å unngå å havne i 
den situasjon vi har gjort tidligere med påfølgende store utgifter og opptak av lån. 
Med denne avtalen får vi full kontroll på HMS. 
 

Kloakk problemer 

En del av beboerne har hatt problemer med avløp og kloakk. I 2007 ble det gjennomført en 
kontroll av dette og her ble det avdekket en del problemer med bunnledningene på grunn av 
setninger. Det ble anbefalt å gjøre noe med dette den gang, men dette ble utsatt og i 
mellomtiden har flere opplevd problemer. Vi har igjen hatt befaring av Eidskog og 
Kongsvinger septik og de har anbefalt oss å spyle bunnledningene 
 
Vi har bestemt at dette skal gjøres men uten låneopptak. Vi tar derfor de bunnledningene 
som er mest utsatt i år og resten på neste års budsjett. 
 
Spylingen vil gjennomføres til høsten og styret kommer nærmere tilbake med informasjon til 
de beboerne dette gjelder. 
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Gressbinge og henger 

Borettslaget har tidligere hatt en gressbinge på lekeplassen hvor man kunne tømme gresset 
fra plenklipping. Denne er nå avviklet etter anbefaling fra Veritas da denne kunne innebære 
en helserisiko for barn. 
 
Vaktmester har lukket denne og den er IKKE lengre i bruk. Vi har imidlertid gått til innkjøp av 
en tilhenger som for tiden står plassert på parkeringsplassen ved Huldervegen. Vi ber om at 
de som har hageavfall tømmer dette i tilhengeren og når den er full blir den kjørt bort av 
vaktmester. Dette vil innebære at vi i fremtiden trolig ikke kommer til å ha behov for leie av 
container til vårdugnaden og på den måten sparer de pengene. 
 
Tilhengeren er registrert på borettslaget og er mulig å låne om det er behov for det. Den kan 
kjøres av alle som har førerkort klasse B. Forutsetningen er at den som trenger å låne den 
først sørger for at den tømmes på GIR. Erik Duelien som er vaktmester, har nøkler til 
tilhengeren og det er han som kontaktes hvis man trenger å låne den. 
Erik bor i Trollvegen 16 og har e-postadresse er-due@online.no   
 

Vedlikehold av fasader/maling 

Vi har fått tilbakemeldinger fra beboere om at fasadene / kledningen på noen av leilighetene 
begynner å bli dårlig. Vi har tenkt å få en oversikt over dette i forbindelse med teknisk 
gjennomgang av borettslaget til høsten når bevar-avtalen er på plass. 
Vi må trolig bytte en del av kledningen der det er behov for det, men kommer til å fordele 
dette over tid slik at vi unngår å ta opp ytterligere lån. 
 
Når dette er gjort vil vi vurdere fargevalg i borettslaget. 
 
Hilsen styret. 

 

Vi i styret ønsker alle beboere en god sommer.  
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