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27.03.20 

Hei.  

 

Her kommer informasjon fra styret.  

 

Varelevering til garasjene 
Mandag 30. mars vil det komme ny varelevering til garasjene. Varene skal leveres i øvre 

byggeområde (Trollvegen). Vi antar at leveringen vil skje mellom kl. 14.00 og 18.00 som 

sist. Det er ikke anledning til å parkere i dette området denne dagen.  

 

Styret har ikke gjort noen avtale med kommunen om parkering i veiene i byggeperioden. 

Vi ser at noen tar sjansen og gjør dette, og det er på eget ansvar. Det er kommunen som 

regulerer parkeringen i borettslaget, ikke styret. Det er veldig viktig at parkering ikke er 

til hindrer for andre, særlig med tanke på utrykningskjøretøy.  

 

Fremdrift av garasjebyggingen 

Entreprenøren melder at de følger fremdriftsplanen og at det foreløpig ikke er noen 

forsinkelser i byggingen av garasjene våre. De har varslet at det kan forekomme 

forsinkelse grunnet koronaviruset, men foreløpig holder de fremdriftsplanen.  

 

Noen av garasjene begynner å ta form. Det gjenstår fortsatt noe arbeid, blant annet 

elektriske installasjoner. Det er ikke anledning til å ta i bruk garasjene før det har vært en 

formell overtakelse mellom Igland Garasjen og styret.  

 

Soping av veiene i borettslaget 
Det er bestilt soping av veiene i borettslaget. Vi har ikke fått noe tidspunkt for når dette 

blir gjort. Styret har observert at enkelte har startet sopingen selv. Vi syns det er fint at 

dere ønsker å bidra til å holde borettslaget vårt i orden. Grusen som blir sopt opp på eget 

initiativ må tas vare på av den enkelte og ikke dumpes i grøfter eller andre steder. 

 

Kjøring i borettslaget 
Styret har igjen fått melding om at biler som kjører inne i borettslaget holder høy 

hastighet. Vi må igjen oppfordre alle, både beboere og besøkende, til å kjøre i gangfart 

inne i borettslaget.  

 

Mørke gatelys i borettslaget 
Noen av gatelysene i borettslaget er mørke for tiden. Om dette skyldes garasjebyggingen 

eller fordi kommunen bytter ut gatelysene i Bukkene Bruses veg er uvisst. Styret følger 

med på dette.  

 

Vi ønsker alle en god påske. 
 

Med vennlig hilsen 

Styret i Bogeråsen borettslag 

Mobil: 469 31 373 (styreleder) 

Hjemmeside: http://www.bogeraasenborettslag.no 

E-post: bogeraasenborettslag@gmail.com 
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