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INFORMASJON FRA STYRET FOR SEPTEMBER 2013 

Her kommer informasjon fra styret for september 2013: 
 

Parkering i borettslaget 

Vi har fått flere tilbakemeldinger om parkering i borettslaget vårt. Vi i styret viser igjen til 
ordensreglene i borettslaget hvor vi har 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.  
 

Styret har vært i kontakt med parkeringsetaten i Kongsvinger kommune, og de oppfordrer 
beboere som skulle bli forhindret i å ta seg ut fra garasjene sine til å ringe dem for å få en 
avklaring. 
De vil da komme og ta en avgjørelse på om det det er biler som hindrer andre i å ta seg ut. 
Om så er tilfelle, vil reaksjonen bli bøter i tillegg til borttauing på eiers bekostning. 
Disse reglene gjelder uansett om det er privat eller offentlig eiendom. 
 
Årsaken til at vi denne gangen 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   



 Side 2 av 2 

 

Kjøring i borettslaget 

Det er fortsatt noen som holder for høy hastighet ved kjøring inne borettslaget. Vi har 
mange barn og voksne som ferdes til fots i borettslaget vårt. Barn er utilregnelige og kan 
dukke opp fra «intet». Vi oppfordrer alle som ferdes i borettslaget med bil om å senke 
farten. Vi har mange barn, men ingen å miste. 
 

Container for restavfall 

Det vil bli leid inn container for restavfall i perioden, mandag 16. september til mandag 23. 
september. Alle har da mulighet for å rydde i skuffer, skap, boder og garasjer.  
Følgende må ikke kastes i containeren:  

- Hageavfall (tilhenger i Huldervegen skal benyttes til slikt avfall) 
 

Telefontid for styrets mobiltelefon 

Styret treffes på telefon 469 31 373 og denne telefonen besvares av styreleder Odd-Arne 
Olaussen Westling. Styreleder er tilgjengelig på denne telefonen hverdager fra kl. 09.00 til  
kl. 20.00, utover denne tiden vil telefonen ikke være betjent. Vi er også tilgjengelig på e-post 
på: bogeraasenborettslag@gmail.com.  
 

Dugnad og sosialt samvær - søndag 22. september  
Styret inviterer til dugnad og sosialt samvær søndag 22. september fra kl.12.00   
Vi møtes på lekeplassen og fordeler oppgaver. Vi håper mange har mulighet til å bidra enten 
med arbeidsinnsats eller til sosialt samvær, eventuelt begge deler.  
Her rydder vi og ordner i borettslaget for å få et hyggeligere sted å bo. Det er også en god 
mulighet for å bli kjent med andre i borettslaget vårt.  
Møt opp - her er det noe å finne på for alle, både barn og voksne.  
 

Klipping av hekker 
Styret minner om at maksimal høyde for hekker er 2 meter i følge naboloven. Høst og vår er 
tiden for hekkeklipping. De nye hekkene som ble planet sommer/høst 2012 skal ikke klippes. 
 

Bevar-avtalen 
Styret har nå undertegnet Bevar-avtalen som er en avtale mellom borettslaget og KOBBL A/L.      
I denne avtalen forplikter KOBBL A/L seg til å yte borettslaget teknisk og administrativ bistand til 
innføring og oppdatering vedlikeholdsplan Bevar. Denne avtalen blir et utmerket hjelpemiddel 
for borettslaget i å planlegge kommende vedlikehold. Vi får da en full oversikt over kommende 
vedlikeholdsoppgaver og et bedre utgangspunkt i forhold til økonomisk planlegging av dette. 
 
 
Hilsen styret 


