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20. oktober 2014 

 

INFORMASJON FRA STYRET - OKTOBER 2014 

Her kommer informasjon fra styret for oktober 2014: 
 

Nye beboere 

Vi har fått nye beboere i Alvevegen 6. Vi ønsker velkommen til borettslaget vårt.  

 

Utvendig vedlikehold 

I forbindelse med utvendig vedlikehold har styret i samarbeid med KOBBL utarbeidet en 

vedlikeholdsplan.  Styret er i gang med å innhente tilbud for å utføre utvendig vedlikehold. Styret 

ønsker å komme i gang med utvendig vedlikehold våren 2015, så sant det finansielle kommer på 

plass. Styret vil informere beboerne om vedlikeholdsplanen på et beboermøte til våren. Det vil også 

komme mer informasjon om utvendig vedlikehold når dette arbeidet nærmer seg oppstart. 

 

Spyling av avløp 

I uke 34 ble det gjennomført spyling av avløpsnettet i Alvevegen 9-15 (oddetall) og Huldervegen 2-12 

(partall). Eidskog og Kongsvinger septik melder om god tilrettelegging hos den enkelte beboer og 

godt samarbeid med beboerne og vaktmester i forbindelse med gjennomføringen av arbeidet. Styret 

takker for innsatsen.   

 

Fornyelse av kontrakt med vaktmester 

Styret har inngått ny vaktmesteravtale med Erik Duelien. Avtalen gjelder til og med 14.5.15. 

Vaktmesteren sitt ansvarsområde er blant annet, vedlikehold og ettersyn av borettslaget sin 

eiendom, herunder lekeplassen og grøntområder, parkeringsplassen og avfallsrom. Vaktmester 

utfører utover dette, ulike tjenester på oppdrag fra styret.  

 

Ved behov for hjelp fra vaktmester kan han kontaktes direkte på tlf.: 911 34 081, eller via styret. 

Vaktmester vurderer hver enkelt oppgave i samråd med borettslagets styre, i henhold til regler om 

vedlikeholdsplikt og ansvarsområder. 
 

Forespørsel om kjøp av boligtomt i Trollvegen 
Det er nedsatt en arbeidsgruppe for å se på evnt. salg av arealer i Trollvegen. Arbeidsgruppen består 

av Erik Duelien, Roar Nybakk, Terje Ludviksen og Torill Amundsen. Arbeidsgruppen sitt mandat er: 

Legge frem forslag om mulig salg av arealer i Trollvegen som kan behandles i generalforsamling i mai 

2015. Arbeidsgruppen har startet sitt arbeid og informerer styret fortløpende om sitt arbeid. 
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Sortering av avfall 
Avfallsbeholderne er til tider overfylte og lokkene står åpne, særlig er dette beholderne for 
restavfall. I høst har det vært behov for ekstra tømming av restavfall, noe vi må betale ekstra 
for. Styret har valgt å utvide kapasiteten på restavfallet og noen av beholderne for restavfall 
vil bli byttet ut med større beholdere. 
 
Selv om vi nå velger å utvide kapasiteten på restavfallet, er det VIKTIG at ALLE sorterer 
GLASS/METALL, PLAST OG PAPIR i egne beholdere og ikke legger dette i restavfall. Plastavfall legges i 

egne poser. Styret oppfordrer alle beboere om å bli bedre til å sortere avfall.   
Manglende sortering av kan medføre økte felleskostnader. 
 

Skilting i borettslaget 
Styret har vært i kontakt med Kongsvinger kommune i forbindelse med skiltingen i borettslaget. Det 
er kommunen som har ansvaret for skiltingen og håndheving av dette. Det vil komme opp nytt skilt 
på gjesteparkeringene som sier at det kun er lov å parkere i 24 timer mandag til fredag. I veiene våre 
er det kun tillatt med av- og pålessing. Parkeringsetaten i kommunen vil utføre hyppigere kontroller 
at parkeringsbestemmelsene overholdes og evnt. gi bot i de tilfellene dette er nødvendig 

 
Utlån av henger 

Hengeren til borettslaget vil om kort tid bli 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. 
 

Oppdatering av «Håndbok for Bogeråsen borettslag» 
Håndboken for Bogeråsen borettslag er nå oppdatert. Styret ber alle beboere sette seg godt inn i 

håndbokens innhold. Den oppdaterte håndboken er i sin helhet lagt ut på våre nettsider –

www.bogeraasenborettslag.no. Oppdateringen består i følgende: 

 

- Endring i punkt 2.2 «Redskapsbod på lekeplassen»   

Her er det maskiner og div. verktøy som alle beboere kan bruke. Nøkkel til boden 

ligger i Bogeråsen borettslag sin postkasse ved Huldervegen 6. Skriv opp hva som 

lånes på lister som henger inne i boden. 

 

Hvis noe av utstyret er i ustand eller har mangler, gis det beskjed til vaktmester. 

 

- Endring i punkt 2.3 «Hageavfall» 

Ved parkeringsanlegget i Huldervegen er det plassert en tilhenger. Her kan beboere 

kan legge hageavfall. Med hageavfall menes kvist og gress, ikke grus og jord. 

 

- Nytt punkt 2.11 «Vaktmester» 

Borettslaget har avtale med egen vaktmester. Vaktmesteren sitt ansvarsområde er blant 

annet, vedlikehold og ettersyn av borettslagets eiendom, herunder lekeplassen og 

grøntområder, parkeringsplassen og avfallsrom. Vaktmester utfører utover dette ulike 

tjenester på oppdrag fra styret.  

 

www.bogeraasenborettslag.no
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Ved behov for hjelp fra vaktmester kan han kontaktes direkte, eller via styret. Vaktmester 

vurderer hver enkelt oppgave i samråd med borettslagets styre, i henhold til regler om 

vedlikeholdsplikt og ansvarsområder. Kontaktinformasjon til vaktmester finnes på 

borettslagets nettsider.  

 

- Endring i punkt 3.4. «Vedlikehold av bygningene» 

Etter Lov om Borettslag er ansvaret for vedlikehold delt mellom borettslagets styre og den 

enkelte andelseier. Borettslaget ved styret har ansvar for utvendig vedlikehold av den 

opprinnelige delen av bygningen. Alt utvendig vedlikehold tilfaller borettslaget. Indre 

vedlikehold er andelseiers ansvar. Detaljerte ansvarsfordeling fremgår at Borettslagets 

vedtekter. 

 

Andelseier plikter å gi beskjed til styret dersom det oppdages utvendige skader på bygninger 

(inkl. garasjer og boder).   

 

- Oppdatering av punkt 3.6. «Bilkjøring/parkering» 

Det er offentlig skiltet ”Soneparkering” i Bogeråsen borettslag. Det er parkering forbudt i alle 
veger i borettslaget, også snuplassen i Alvevegen. Stans i vegene er kun tillatt ved av- og 
pålessing. Egne regler gjelder for parkeringsområdene ved innkjøring i Huldervegen og i 
Trollvegen i henhold til skilting. Her gjelder tidsbestemt parkering. Parkering utenfor egen 
garasje er kun tillatt når dette ikke er til hinder for inn- og utkjøring til andre garasjer 
 
Soneparkeringsreglene håndheves av offentlig myndighet etter vegtrafikkloven, og brudd på 
parkeringsbestemmelsene kan medføre gebyr. Biltrafikk i veiene skal begrenses til nødvendig 
kjøring. All ferdsel inne i borettslaget skal foregå i GANGFART. Alle plikter å være spesielt 
aktsomme og hensynsfulle ved ferdsel inne på borettslagets område.  
 
Parkering skal fortrinnsvis skje i egen garasje. Det er kun tillatt å parkere utenfor egen bolig, 
der hvor det er opparbeidet biloppstillingsplass. Biloppstillingsplass skal godkjennes av 
borettslagets styre og skal oppfylle minimumskravene 2,5 x 5 meter. Opparbeidelse av ny 
biloppstillingsplass skal godkjennes av styret etter søknad. Det er kun tillatt å parkere en -1- 
bil utenfor egen bolig, uavhengig av størrelse på biloppstillingsplass. 
 

- Nytt punkt 3.8 «Støy»: 

Beboerne i borettslaget oppfordres til å begrense aktiviteter som kan virke forstyrrende på 
naboene. Det må utvises særlig hensyn slik at andre beboeres nattesøvn ikke forstyrres. 
Hamring, boring og annet arbeid som skaper støy skal utføres til tider der det er til minst 
mulig sjenanse for naboene, og disse varsles alltid i forkant. På søndager og helligdager bør 
støyende arbeider unngås. Ved spesielle anledninger, som medfører ekstra støy, varsles 
beboerne i tilstøtende boliger i god tid. 

 
 

VVii  øønnsskkeerr  aallllee  eenn  ffllootttt  hhøøsstt..  

  
Hilsen styret 


