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INFORMASJON FRA STYRET FOR NOVEMBER 2019 
 

Bygging av nye garasjer 

Det er sikkert mange som venter på sin nye garasje. Styret jobber med å forhandle pris 

og det vil mest sannsynlig bli oppstart av byggingen våren 2020.  

 

Parkering  

Parkering skal fortrinnsvis skje i egen garasje.  

Det er kun tillatt å parkere utenfor egen bolig, der hvor det er opparbeidet 
biloppstillingsplass etter godkjenning fra styret. 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. 
Det er ikke lov å parkere på plen utenfor egen bolig.  
 

Det er ikke tillatt å parkere foran garasjene. Dette kan hindre andre i å komme forbi. I 

tillegg til å hindre snøbrøyting og strøing. Dette gjelder foran alle garasjer.  

 

Lading av el-bil og plug-in hybrid i borettslaget 

I de nye garasjene vil det bli klargjort for lading av elektriske kjøretøy, inntil det er på 

plass gjelder følgende: 

 

 Beboere må ikke bruke garasjene til lading av elbil og plug-in hybrid biler på 

grunn av fare for overbelasning på strømanlegget. Strømforbruket går på felles 

måler og kostnaden vil bli belastet borettslaget.  

 Den enkelte beboer som har behov for å lade el-bil må selv sørge for å montere 

forskriftsmessig ladepunkt tilknyttet sin leilighet. Et ladepunkt kan kun installeres 

av en godkjent installatør. 

 

Julegrantenning i borettslaget 

Jula kommer i år også. Tradisjonen tro inviteres alle beboere til julegrantenning på 

lekeplassen. Denne holdes i år søndag 1. desember kl. 17.00.  

Vi serverer gløgg, pepperkaker og barna får en liten overraskelse.  

Velkommen til store og små!  
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HUSK batteribyttedagen – 1. desember  

Snart går vi inn i den måneden i året med flest branner. Bruk av åpen flamme i advents- 
og juletiden er blant de viktigste årsakene til at det brenner mest i desember. Vi minner 
derfor om å bytte batteri i brannvarslerne 1. desember.  
 
Styret vil også i år dele ut ett batteri til hver boenhet. Det er i tillegg viktig å teste 
røykvarsleren jevnlig (gjerne en gang i måneden). Sjekk om den blinker, test med røyk 
eller trykk på knappen på røykvarsleren. 
 

Avlesning av vannmålere 

Alle beboere med vannmåler i sin leilighet vil motta varsel om avlesning på sms. De 
beboere med vannmåler som ikke mottar sms, ber vi om å ta kontakt med GIVAS på  
tlf.: 62 87 42 00 eller e-post: post@givas.no og oppgi sin adresse og mobilnummer.  
 
Styret ber om at avlesningen foretas innen frist, slik at fakturagrunnlaget og kostnadene 
blir riktig. Mangel på avlest vannmåler fører til stipulert faktura, som kan føre til en 
merkostnad for beboere. 
 

Påminnelse om andelseiers vedlikeholdsplikt 
- RENS AV VANNLÅS 

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.  

- BRANNSLOKKINGSAPPARAT  
Andelseiere har ansvar for å ha en service på brannslukkerapparatet 4 ganger i året. 
Vedlikeholdet består i å snu apparatet på hode og høre att pulveret renner, sjekke 
trykkmåler og ellers at apparatet ser helt ut. 

 

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: bogeraasenborettslag@gmail.com, pr. telefon:  

469 31 373 eller skriftlig i postkassen til en av oss i styret. 

 

Vi ønsker alle en fin adventstid, 

god jul og godt nytt år. 

 

 
 

Hilsen styret  
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