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INFORMASJON FRA STYRET FOR APRIL 2016 
 
 
 
INNMELDING AV SAKER TIL GENERALFORSAMLING 
Vi minner om fristen for å melde inn saker til årets generalforsamling. Sakene må leveres skriftlig 
til styret v/styreleder Jan Vegard Heierdal innen 25. april. 
Årets generalforsamling gjennomføres 2. juni. 
 
DUGNAD OG SOSIALT SAMVÆR 11. MAI 
Onsdag 11. mai kl. 17.00 – 19.00 er det vårdugnad og sosialt samvær. Vi møtes på lekeplassen 
fra kl. 17. De beboerne som ikke har mulighet for å delta denne dagen, må gjerne bidra på eget 
initiativ en annen dag. 
 
På dugnaden rydder, raker og ordner vi rundt i borettslaget, slik at vi får et enda hyggeligere 
sted å bo. Dette er også en god mulighet for å bli kjent med naboene.  
 
Ta med arbeidslyst, arbeidshansker, rive, trillebår og møt opp. Her er det noe å finne på for alle, 
både barn og voksne. Jo flere vi er, jo raskere går det unna.  
 
Hvis været er bra så tenner vi grillen.   
 
LEIE AV CONTAINER FOR RESTAVFALL 
Det er bestilt container for restavfall som kan brukes av alle beboere i borettslaget. Denne 
containeren vil stå i borettslaget fra fredag 6. mai til fredag 13. mai. 
 
PÅMINNELSE - VEDLIKEHOLD AV GJERDER OG LEVEGGER 
Styret minner om at gjerder og levegger skal males. Andelseierne har selv vedlikeholdsansvaret 
for dette. Levegger skal være i samme farge som husene.  
 
Når det gjelder farge på gjerder så har styret bestemt at disse skal males i malmblå (samme 
farge som vinduene), grå/kontur (samme farge som husene) eller hvit. Det er viktig at naboer 
som bor i samme hus har samme farge på gjerder, så fargevalget avtales mellom naboene. Ta 
kontakt med vaktmester for maling. Utstyr til malingen står andelseiere selv ansvarlig for. 
 
Dette malearbeidet skal være gjennomført innen 1. juni 2016. 
 
RENS AV VANNLÅS I EGEN BOLIG 
Styret har fått innspill fra fagpersoner om at vannlåser må renses minimum 2 ganger pr. år. 
Dette er en del av den enkelte andelseier sin vedlikeholdsplikt.  
 
Hvis noen skal benytte avløpsåpner, så må dette kjøpes inn i en rørleggerforretning.  
«Plumbo» SKAL IKKE benyttes som avløpsåpner, da dette midlet kan tette til og ødelegger 
rørene. 
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SALG AV AREALER I TROLLVEGEN 
Kontrakten med Block Watne er undertegnet og etter styret i Block Watne har behandlet ferdig 
saken hos seg, så vil vi motta oppgjør for salget. Prisen på arealene ble kr. 2.500.000,-.  
Block Watne dekker omkostninger med fradeling og tinglysning. Block Watne har ikke avklart 
byggestart, men i avtalen står det at styret skal ha jevnlige møter med Block Watne i 
byggeperioden. 
 
POSTKASSESTATIVER OG NYE POSTKASSER 
Styret jobber fortsatt med planlegging av nye postkasser og postkassestativer i borettslaget, 
men avventer gjennomføringen inntil oppgjør for tomtesalget er i orden. 
 
PARKERING UTENFOR EGEN BOLIG  
Parkering av egen bil på egen tomt er tillatt der det er opparbeidet biloppstillingsplass. Det er 
imidlertid kun tillatt å parkere EN bil utenfor egen bolig. Dette uavhengig av hvor stor 
biloppstillingsplassen er. Dette gjelder samtlige andelseiere.  
 
Biloppstillingsplasser skal være i henhold til regler som beskrevet i håndboken / 
ordensreglementet. Det er ikke tillatt å kjøre på plener, grøfter, kanter eller å parkere slik at det 
skaper skade på bygningsmasse, gjerder osv.  Ønsker en andelseier å opparbeide 
biloppstillingsplass må det søkes til borettslagets styre.  
 
Det har tidligere blitt informert om disse reglene og noen beboere etterkommer ikke reglene. 
Styret vil derfor ta direkte kontakt med de beboerne som ikke følger reglene.  
 
BORETTSLAGET SINE NETTSIDER 
På borettslaget sin nettside, blir det lagt ut aktuelle nyheter og informasjon om borettslaget 
vårt. Adressen er: www.bogeraasenborettslag.no. 
 
INNSPILL TIL STYRET 
Styret er glad for å få innspill til saker som dere beboere ønsker at vi skal jobbe med. Send oss 
dine innspill på e-post eller pr. telefon. 

 

Vi ønsker alle en fin vår! 
 

Hilsen styret  
 

http://www.bogeraasenborettslag.no/

