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INFORMASJON FRA STYRET FOR APRIL 2014 

Her kommer informasjon fra styret for april 2014: 
 
Nye beboere 

Flere leiligheter i borettslaget har blitt solgt den siste tiden. Alvevegen 7, 9, 11 og 18 har blitt solgt. 
Noen har overtatt leiligheten sin og andre vil gjøre det i løpet av våren og forsommeren 
 
Vi ønsker alle nye beboere velkommen til vårt flotte borettslag og lykke til videre på «ferden» til dere 
som flytter.  
 

Hageavfall 
Våren er her og flere har begynt å stelle i hagen. Beboere kan bruke hengeren som står plassert på 
parkeringsplassen ved Huldervegen til hageavfall. Med hageavfall mener vi kvist og gress, ikke grus 
og jord.  Tilhengeren tømmes av vaktmester Erik Duelien når den blir full. 
 

Vårdugnad og sosialt samvær søndag 11. mai 

Søndag 11. mai kl. 12.00 vil det bli vårdugnad og sosialt samvær. Invitasjon henges opp på 
oppslagstavlene i begynnelsen av mai, så følg med!  
 
Container for restavfall 

Det er bestilt container for restavfall. Denne containeren vil stå i borettslaget fra  
mandag 5. mai til mandag 12. mai.  
 
Generalforsamling og beboermøte tirsdag 27. mai 

Generalforsamlingen blir tirsdag 27. mai kl. 20.00 på Politihøgskolens utdanningssenter på Sæter 

gård. Frist for å melde inn saker til generalforsamlingen er 2. mai. Mer informasjon om 

generalforsamlingen vil bli sendt ut i mai. 

 

Etter generalforsamlingen ønsker styret å holde et beboermøte.  

Vi håper å se flest mulig på generalforsamlingen og beboermøtet. 

 

Hvis noen trenger skyss til møtet, så meld fra til styreleder på tlf.: 469 31 373 innen søndag 25. mai. 

 

Utvendig vedlikehold 

I forbindelse med utvendig vedlikehold jobber styret med utarbeidelse av en vedlikeholdsplan i 

samarbeid med KOBBL.  Vi har et ønske om å igangsette utvendig vedlikehold så snart planen er klar 

og det finansielle er på plass. 
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Ny nummerering av garasjer 

Alle garasjene har fått ny nummerering. Styret ønsker en oversikt over hvem som eier hvilke garasjer. 

Vi ber derfor alle beboere om å melde fra til styreleder ved å sende en sms på tlf.: 469 31 373 med 

navn på eier og nummer på garasjen innen 15. mai.   

 

Forlengelse av vaktmesteravtale 

Styret har valgt å forlenge vaktmesteravtalen med Erik Duelien til og med 30. juni 2014.  
 
Forlengelse av brøytekontrakt 

Styret har valgt forlenget brøytekontakten med Kjell-Magne Brøderud til 15. april 2017. 
 
Utlån av henger 

Borettslagets henger kan lånes av beboere i borettslaget. Vaktmester Erik Duelien har ansvar for 

utlån av hengeren, ta kontakt med han på tlf.: 911 34 081. 

 

Utbedring av veiene i borettslaget 

Styret vil bestille utbedring av veiene i borettslaget i løpet av våren eller forsommeren. Vedlikeholdet 
vil mest sannsynlig bestå av grusing og/eller skraping.  
 
Privatisering av Trollvegen 

Kongsvinger kommune planlegger å gjøre om Trollvegen fra kommunal veg til privat veg. Styret er i 
mot dette og vil ha et møte med kommunen 28. april.  
 

Kjøring i borettslaget 

Styret har igjen mottatt melding fra beboere om uforsiktig kjøring i borettslaget vårt. Høy hastighet 
medfører fare for å kjøre på noen, men også økt støy og støv.  Vi oppfordrer derfor alle beboere og 
besøkende om å vise hensyn og kjøre forsiktig i borettslaget. Kjøring i borettslaget skal foregå i 
gangfart. 
 
Maling av utvendige dør- og vinduskarmer 

Det er nå tid for å male utvendig lister rundt dører og vinduer for at disse ikke skal bli ødelagt. 

Beboere er selv ansvarlig for å male disse selv eller få noen til å gjøre det på egen bekostning. Fargen 

på malingen skal være «malmblå» og det står maling i boden på lekeplassen. Nøkkelen til boden 

ligger i postkassen til borettslaget ved Huldervegen 6. 

 

Ny avtale med Canal Digital 

Vi viser til tidligere utsendte informasjon om inngåelse av ny avtale med Canal Digital. Vi gjør 
oppmerksom på at beboere som tidligere har hatt en egen avtale med Canal Digital om økt 
internetthastighet o.l. må fornye denne avtalen. Tidligere avtaler ble nullstilt når styret inngikk 
Komplettavtale med Canal Digital.  
 

Vi ønsker alle en flott vår og en god sommer.  

 

Hilsen styret 

 

  


