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INFORMASJON FRA STYRET FOR NOVEMBER/DESEMBER 2013 

Her kommer informasjon fra styret for november/desember 2013: 
 

Nye beboere 

Vi har fått nye beboere i to av leilighetene i borettslaget vårt; både i Huldervegen 10 og 
Alvevegen 4. Vi ønsker de velkommen til borettslaget vårt.  

 

HUSK BATTERIBYTTEDAGEN – 1. desember 

Snart går vi inn i den måneden i året med flest branner. Bruk av åpen flamme i advents- og 
juletiden er blant de viktigste årsakene til at det brenner mest i desember. Vi minner derfor 
om å bytte batteri i brannvarslerne 1. desember. Styret vil også i år dele ut et batteri til hver 
boenhet i borettslaget. 
 
Det er i tillegg viktig å teste røykvarsleren jevnlig (gjerne en gang i måneden). Sjekk om den 
blinker, test med røyk eller trykk på knappen på røykvarsleren. 
 

Kildesortering av avfall 

Avfallbeholderne er til tider overfylte og lokkene står åpne, særlig de beholderne for 
restavfall. Dette gjør at fugler, mus og andre dyr forsyner seg av avfallet og da blir 
miljøhusene tilgriset. 
 
Mye av avfall som skulle vært kildesortert blir lagt i beholder for restavfall og noe som gjør at 
vi får mer restavfall. Styret oppfordrer derfor alle beboere om å kildesortere avfallet og følge 
Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap (GIR) sine retningslinjer for avfallssortering.  
Vedlagt følger informasjon om kildesortering av avfall fra GIR.  
 
Manglende kildesortering kan medføre økte felleskostnader. 

 

Spyling av avløpsledninger 

Det ble i september foretatt spyling av kjøkkenavløp, slukene i kjeller og bunnledning under 
husene frem til kommunalt nett, samt rørinspeksjon med rapport av bunnledninger i 
Alvevegen 2-24 (leilighetene med partall). Flere boliger står for tur neste år.  
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Grusing og skraping av veier 

Tidlig i november ble det utført grusing og skraping av veiene i borettslaget. Det er behov for 
å gruse opp veiene ytterligere, men vi velger å avvente dette og se nærmere på det til våren.  

 
Parkering i borettslaget 
Vi ønsker igjen å minne om retningslinjene for parkering i borettslaget vårt. Vi har vært i 
kontakt med parkeringsetaten i Kongsvinger kommune og de vil i ny og ned ta seg runder i 
borettslaget for å se at ingen feilparkerer. Borettslaget sine ordensregler gir klare 
retningslinjer for bilkjøring/parkering. 
 
Vi vil at alle skal ha mulighet til å bruke garasjen og da må man sørge for at man ikke er til 
hinder for andre. 
 
Vi ber om at følgende etterkommes av alle for et bedre miljø i borettslaget:  

 Parkering ved garasjeanlegg og gjesteparkering: 
Ikke parkerer foran garasjen da dette skaper problemer for andre med å komme 
inn/ut fra garasjen og forbi den parkerte bilen. Dette gjelder særlig garasjeanlegget i 
Huldervegen/Alvevegen. Vi oppfordrer alle til å bruke egen garasje. 
Gjesteparkeringene er beregnet på besøkende og skal ikke benyttes til «plassering» 
av biler, campingvogner, redskaper og lignende.  
Om man har problemer med garasjedør eller på annen måte er forhindret fra å 
benytte seg av sin garasje, skal vaktmester kontaktes slik at dette kan rettes opp.  

 Parkering utenfor leiligheter: 
Vi ser at flere parkerer utenfor sin leilighet. Betingelsen for slik parkering er at det er 
opparbeidet plass for bil i form av grus, brostein eller lignende. Styret ønsker ikke at 
plener benyttes til parkering, da dette kan ødelegge plenen og grøfter. For å 
opparbeide parkering utenfor leilighetene må det sendes skriftlig søknad til styret. 

 Parkering i veien: 
Parkering i veien skal kun foregå i forbindelse med av- og pålessing. Parkering i veien 
kan hindre utrykningskjøretøyer fra å komme forbi og det kan stå om liv og helse.  
 

Årsaken til at vi har vært i kontaktet parkeringsetaten i kommunen er at styret ikke har 
myndighet til noen form for reaksjon overfor de som er til hinder for andre. Ved å involvere 
trafikketaten vil de kunne avgjøre om det er et reelt hinder eller ei. 
 
For ordens skyld kommer vi med tlf.nr. til trafikketatens vakt telefon: 977 79 709   
 

Garasjer 
Innbrudd: 
Det har ved flere anledninger vært innbrudd i garasjeanleggene i borettslaget. Vi vil derfor 
oppfordre alle beboere til å være bevisst på hva de oppbevarer i garasjen sin. Å oppbevare 
verdifulle gjenstander anbefales ikke.  
Kartlegging og merking: 
Styret jobber med å kartlegge hvem som disponerer hvilke garasjer. Garasjene kommer i 
nærmeste fremtid til å merkes, dette fordi det i dag er mangelfull merking. 

 



 Side 3 

Utlån av henger 

Hengeren til borettslaget er nå satt bort for vinteren. Hengeren kan lånes av beboere i 
borettslaget. Vaktmester Erik Duelien har ansvar for utlån av hengeren, ta kontakt med han 
på tlf.: 911 34 081 ved behov for å låne hengeren. 

 

Arbeid med rehabilitering av multimur og vinduer er ferdigstilt 

Arbeidene som gjenstod etter bytte av multimur og vinduer i underetasjen er nå ferdigstilt. 
 

Ett års befaring for bytte av vinduer og dører utført av VD-montasje 

Det har kommet flere skjemaer med kommentarer på arbeid utført av VD-montasje i 
forbindelse med bytting av vinduer og dører høsten 2012. Det vil bli tatt en befaring etter 
nærmere avtale i de leilighetene som vi har fått innmeldt feil/mangler.  
 

Julegrantenning – 1. desember  

Tradisjonen tro ønsker vi store og små beboere velkommen til tenning av lysene på juletreet 
på lekeplassen. Vi går rundt treet og synger julesanger, drikker gløgg og barna får godtepose. 
Vi tenner lysene søndag 1. desember kl 17.00. Håper du kommer!  
 

Hyggelige naboer, skaper hyggelig nabolag - for alle.  
 

Hilsen styret 
 

SSttyyrreett  øønnsskkeerr  aallllee  eenn  ffiinn  aaddvveennttssttiidd,,  

  ggoodd  jjuull  oogg  eett  ggooddtt  nnyytttt  åårr!!  
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