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INFORMASJON FRA STYRET FOR FEBRUAR 2015 

Utvendig vedlikehold av borettslaget 2015 

 

I samråd med generalforsamlingen og i henhold til vedlikeholdsplanen for borettslaget har 
styret vedtatt at borettslaget i sin helhet skal vedlikeholdes/oppgraderes utvendig i løpet av 
kalenderåret 2015. Gammel og dårlig kledning vil bli byttet ut og alle hus vil bli malt på nytt.  
 
Det er vedtatt av styret at borettslaget skal males i nye, mer moderne farger av typen lys grå 
/ beige. Konkrete forslag til dette vil styret komme nærmere tilbake til, hvor andelseierne 
selvsagt skal få være med å påvirke valg av farge. Borettslaget er på en del områder preget 
av dårlig vedlikehold over lang tid, og en stor del av dagens kledning må byttes ut, før 
maling kan gjennomføres. Dette er i tråd med vedlikeholdsplanen som er utarbeidet av 
KOBBL, og som styret er forpliktet til å jobbe etter, og som gir dagens og fremtidens styrer 
en god oversikt over hva som kreves av vedlikehold, tempo på dette, hyppighet og krav til 
finansiering. Dette gir styret og borettslaget en trygghet i forhold til økonomi, samt 
borettslagets standard og tilstand.  
 
Prosjektet som skal gjennomføres i år, har en kostnadsramme på ca.1.200.000,-.  
 
Styret har i samarbeid med KOBBL bedt om et låneopptak på 800.000,- for å gjennomføre 
beskrevet vedlikehold. Dette vil føre til en mindre økning av felleskostnader for samtlige 
andelseiere, i størrelsesorden 150-200,- avhengig av fordelingsbrøk.  Nærmere informasjon 
om dette, samt tidspunkt for endring vil bli gitt av KOBBL. 
 
Styret har tegnet kontrakt med Hedmark bygg & oppussing for gjennomføring av arbeidene. 
Dette vil starte opp allerede i uke 10. Først vil kledning bli byttet, før maling av borettslaget 
starter etter påske, avhengig av værforhold. Foreløpig plan for gjennomføring er at arbeidet 
vil starte på nederste rekke i Alvevegen, med oppstart i Alvevegen 2, deretter rekke for 
rekke oppover mot Trollvegen. Styret vil anmode samtlige andelseiere om å legge godt til 
rette for arbeidet som nå skal gjennomføres. Eventuelt rydding, fjerning av vegghengte 
objekter, planter, stiger og lignende må utføres i samråd med Hedmark bygg & oppussing.  
Styret beklager selvsagt eventuelle ulemper arbeidet vil medføre i form av støy, logistikk, 
stillaser o.l. Eventuelle tilbakemeldinger vedørende arbeidet, bes rettet til styret.  
 
Styrets ser svært positivt på dette prosjektet og vi gleder oss til å se Bogeråsen borettslag i 
ny og flott drakt i slutten av året.  
 
Ta kontakt med styret på e-post eller telefon om det skulle være spørsmål knyttet til dette. 
 
Med vennlig hilsen  
styret  


