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Til andelseierne i 

Bogeråsen Borettslag       30. januar 2020 

 

Informasjon vedrørende bygging av nye garasjer. 

 

Det er tidligere blitt kommunisert fra styret i borettslaget at oppstart for bygging av nye 

garasjer vil bli etter påske i år. På bakgrunn av manglende kapasitet hos Igland Garasjen 

vil dette allikevel ikke være mulig. Nytt tidspunkt for oppstart vil derfor bli fremskyndet 

til første kvartal, nærmere bestemt i uke 7.  

 

Første dag med riving av gamle garasjer blir mandag 10.2. 

 

Alternativet var å utsette oppstarten til etter sommeren, noe som ville medført en ekstra 

kostnad, da hele prosjektet ville blitt indeksjustert. Ved oppstart denne vinteren vil fortsatt 

tidligere prisgaranti gjelde. Styret ønsker ikke å øke kostnadene til dette prosjektet.  

 

Igland Garasjen estimerer en arbeidstid på hele prosjektet til omtrent 12 uker. Dette 

innebærer at garasjene vil stå ferdig til bruk i mai måned. Dette betinger selvsagt at været 

er på vår side og vi ikke får et svært kaldt og snøfylt vær de neste to månedene.  

 

Riving av gamle garasjer og opparbeiding av nye midlertidige parkeringsplasser vil skje i 

løpet av første uken på prosjektet. Det vil bli opparbeidet midlertidige plasser i 

byggeperioden i henhold til vedlagt skisse. Det er estimert 46 midlertidige plasser. Det er 

ikke anledning til å parkere i veiene, på snuplass i Alvevegen eller på plener rundt i 

borettslaget.  

 

VIKTIG! Samtlige andelseiere MÅ tømme sine respektive garasjer for alt innhold, 

inkludert all søppel. Garasjene må være helt tomme ved riving. Frist for dette er søndag 

9.2.20.  

 

Styret vil bestille en container for restavfall som plasseres på lekeplassen i borettslaget. 

Denne vil være tilgjengelig i perioden mandag 3.2. – mandag 10.2. Se vedlagte regler for 

hva som ikke kan kastes i containeren. Øvrig avfall leveres på GIR.  

 

Styret beklager den korte fristen som det nå blir, men erfaringsmessig vil ikke de fleste 

ikke rydde ut av sine garasjer før tett opp mot riving, så vi håper dette går bra. Vi ønsker å 

legge til rette for at denne prosessen skal gå så smertefritt som mulig, så ikke nøl med å ta 

kontakt med styret på telefon eller e-post med innspill eller forslag til gode løsninger. Det 

vil naturlig nok bli en periode nå hvor andelseierne ikke vil ha tilgjengelig garasje. Dette 

er ikke til å unngå. Vi ber om tålmodighet og forståelse for eventuelle ulemper i 

byggeperioden.  

 

Vi ser frem til at nye og moderne garasjer skal stå klare før sommeren.  

 

Styret 

Bogeråsen Borettslag 
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Skisse over midlertidig parkeringsplasser 
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MÅ IKKE KASTES I CONTAINER 
 

Farlig avfall: 

Maling, løsemidler, olje, batterier, spraybokser, lim, rengjøringsmidler mm. 

 

Våtorganisk: 

Matavfall. 

 

Smittefarlig avfall: 

Sprøytespisser og kanyler, blodposer og laboratorieavfall, brukte bandasjer mm. 

 

Eksplosiver: 

Ammunisjon, dynamitt, fenghetter, trykkbeholdere og festfyrverkeri osv. 

 

Radioaktive stoffer: 

Radioaktive stoffer som er merket med symbolet for radioaktivitet. 

 

EE-avfall: 

Alle typer elektriske og elektronisk utstyr som kan tilkobles strømnettet eller batterier, 

f.eks. datautstyr, brunevarer, hvitevarer, lyskilder, lamper, elektrisk verktøy, kabler og 

ledninger, røykvarslere, medisinsk utstyr mm. 

 

Kuldemøbler: 

Alle typer kjøleskap og frysere. 

 

Dekk: 

Alle typer dekk. 

 

Gips: 

Må legges i egen sekk som bestilles sammen med containeren. 

 

Impregnert trevirke: 

Sviller, telefonstolper, impregnerte hagemøbler og lignende. 

 

Vindusruter: 

Hele eller knuste vindusruter. 


