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INFORMASJON FRA STYRET FOR JANUAR 2020 
 

Godt nytt år! 

Styret ønsker alle et godt nytt år! 

 

Bygging av nye garasjer 

Byggesøknaden til de nye garasjene våre er nå godkjent av kommunen.  

Byggesøknaden finner dere på Kongsvinger kommune sin hjemmeside: 

https://websak.sorhedmark.no/innsyn_postliste/wfinnsyn.ashx?response=arkivsak_det

aljer&arkivsakid=2019003541& 

 

Vi håper å komme i gang med byggingen i slutten av mars eller første halvdel av april. 

Det er Igland Garasjen AS som er entreprenør for garasjebyggingen. 

 

Det første som vil bli gjort er rivning av alle garasjene. Alle garasjer må være tomme når 

arbeidene starter opp. Vi ber derfor om at alle forbereder dette ved å rydde det som er 

lagret i garasjen. Styret gjør en vurdering på leie av søppelcontainer(e) i forbindelse med 

ryddingen.  

 

De nye garasjene er bredere enn de vi har i dag. For å få plass til de nye garasjene må 

noen av garasjene flyttes fra Huldervegen/Alvevegen til Trollvegen.  

 

Styret kommer tilbake med mer informasjon.   

 

Årets generalforsamling 

Den ordinære generalforsamlingen i år vil være torsdag 14. mai kl. 20.00. I forkant av 

generalforsamlingen vil det være et beboermøte fra kl. 19.00. 

Sett av kvelden å bli med å påvirke fremtiden til borettslaget vårt. 
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Arrangement i borettslaget 

Styret har i mange år hatt ulike arrangementer i borettslaget. Både dugnad, 

julegrantenning og akedag har blitt arrangert. Det er noen få som møter på disse 

arrangementene og vi har det veldig hyggelig.  Styret ønsker å vite om dere ønsker at vi 

skal fortsette med disse arrangementene, eventuelt om det er noen andre forslag til 

arrangementer vi kan ha for å skape trivsel i borettslaget vårt. Gi styret tilbakemelding 

på e-post eller sms. 

 

Dugnad er noe vi må fortsette med. Det er en del arbeider som må gjøres for å holde 

borettslaget vårt i orden og som vi tenker er nødvendig at gjennomføres på dugnad for å 

holde kostnadene nede.  

 

Bygging i Trollvegen 

Block Watne har startet byggingen av nye boliger i Trollvegen.  

 

I forbindelse med byggearbeidene har deler av Trollvegen blitt stengt for biltrafikk. 

Entreprenøren har tilrettelagt for gående, men vi har fått varsel om at de noen ganger 

også har behov for å stenge veien for gående. Stengingen medfører at gående og 

kjørende må benytte Huldervegen som inn- og utfartsvei, som igjen fører til økt trafikk 

gjennom borettslaget. Vi ber om at alle viser hensyn og kjører pent.  

 

Byggearbeidene medfører en del støy og trafikk av anleggsmaskiner. Styret får ikke gjort 

noe med stenging av vei, støy eller trafikk av anleggsmaskiner. Vi har ingen mulighet til å 

stoppe byggearbeidene. Dette må bare gå sin gang. Styret har løpende dialog med 

utbygger og entreprenør, slik at arbeidene ikke medfører for stor ulempe for beboere i 

borettslaget vårt. 

 

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. 

 

 
 

Hilsen styret  
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