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INFORMASJON FRA STYRET FOR AUGUST 2020 
 

Klipping av hekker 

Hekker skal holdes på maks høyde på 2 meter, dette i følge naboloven. Det er den enkelte 

beboer som har ansvar for å klippe hekkene som tilhører sin bolig. I den felles redskapsboden på 

lekeplassen finnes det både elektrisk og manuelt verktøy for klipping av hekk. Hageavfall kan 

kastes i hengeren som står ved garasjeanlegget på nedre garasjeområdet. 

 

Forespørsel om bytte av garasje 

Styret har fått innspill om behov for å bytte garasje av helsemessige årsaker. Er det noen av dere 

som har garasje på nederste garasjeområde  som kunne tenke seg å bytte garasje til øvre plan 

(Trollvegen)? Vi har sendt ut forespørsel om dette tidligere, men ikke fått noen respons fra noen 

som er ønsker å bytte garasje. Vi ønsker derfor å gjenta forespørselen, hvis noen har tenkt over 

dette i sommer. Gi i så fall beskjed til styret hvis du ønsker å bytte.  

Det kan være at styret ser seg nødt for å pålegge noen å bytte garasje. 

 

Skadedyrkontroll 

Borettslaget har avtale med skadedyrfirma for forebygging av maur.  

 

De oppfordrer til følgende tiltak for å forebygge problemet: 

- Holde det så ryddig rent og oversiktlig som mulig både innvendig og utvendig rundt 

bygningene slik at det ikke blir liggende noe som kan trekke maur, og at det blir lettere å 

oppdage eventuell aktivitet. 

- Hold vegetasjonen rund veggene nede, unngå bukser eller planter og bed helt inntil 

veggene. 

- Gode renholds- og søppelhåndteringsrutiner, vaske opp matsøl så fort som mulig og 

tømme søppel regelmessig 

- Prøve å tette mulige veier inn for maurene.  

 

Hvis noen opplever maur i eller ved sin bolig,  ta kontakt med Pelias på tlf. 624 15 888. 

 

Bilkjøring og parkering 

Parkering skal fortrinnsvis skje i egen garasje. Det er kun tillatt å parkere utenfor egen bolig, der 

hvor det er opparbeidet biloppstillingsplass. Opparbeidelse av biloppstillingsplass skal 

godkjennes av borettslagets styre. En biloppstillingsplass skal oppfylle minimumskravene på  

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. 

Styret oppfordrer at kjøring i borettslaget holdes til et minimum. Og at kjøringen foregår i 

gangfart.  
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Brunsnegler  
Brunsneglene er også i år et problem i borettslaget vårt. Den spiser nesten alt de kommer over, 

både sommerblomster, stauder, bær og grønnsaker. De legger 100-vis av egg. Det er viktig at vi 

alle gjør en innsats for å fjerne brunsneglene 

Her er noen tips hentet fra Naturvernforbundet, Hageland og Glåmdalen: 

- Hold hagen ryddig og klipp plenen ofte. Dette gjør at blir det vanskelig for sneglene å 
finne skjulesteder.  

- Luk bort alt kratt og ugress, hold det ryddig og vær oppmerksom på fuktige steder som 
under stein, busker o.l.  

- Rydd bort planker og råttent tremateriale fra bed, terrassen og andre steder. Snegler 
liker seg under tremateriale.  

- Fjern egg og kaste dem i restavfallet. Eggene er melkehvite på ca. 2 millimeter og ligger i 
klaser under steiner eller stokker.  

 
På internett finnes også tips om «ølfeller» og plukking av sneglene. Det har kommet et tips på 

facebook-siden vår om et middel som kjøpes på Plantasjen som heter «Natria».  

Søknader til styret 

Søknader til styret må sendes inn i god tid, senest 1 måned, før arbeidene skal settes i gang. 

Dette for at styret har tid til å behandle søknaden og dette ikke blir til hinder for arbeidene kan 

starte opp. Det er bl.a. følgende som er søknadspliktig til styret: 

- Renovering av bad 

- Bygge av trapp, platting, veranda og terrasse 

- Oppsetting av gjerde og levegger 

- Etablering av biloppstillingsplass utenfor egen bolig 

- Etablering av el-bil lader 

 

Søknader sendes på e-post: bogeraasenborettslag@gmail.com eller levere søknaden i 

postkassen til en av oss i styret. 

 

Saker styret jobber med nå 

Noen av sakene styret jobber med nå er følgende: 

- Utbedring av støttemur i Alvevegen 

Her har vi mottatt pristilbud fra entreprenører, men dette er en stor kostnad og dette 

kan dessverre ikke prioriteres av økonomiske grunner.  

- Gjennomgang av piper i borettslaget 

Det har dessverre vært lekkasjer rundt noen av pipene i borettslaget. Styret jobber med 

å ta en gjennomgang av alle piper og se om det er noe som må utbedres 

- Iverksette IN-ordning 

Generalforsamlingen vedtok å innføre IN-ordning i Bogeråsen borettslag. Styret har 

samarbeid med KOBBL og DNB for å iverksette ordningen 

- Utbygging i Trollvegen 

Styret har løpende dialog med Block Watne ang. utbygging i Trollvegen 

- Nye garasjer 

Sluttføre prosjektet med bygging av nye garasjer. Det som gjenstår er maling av disse og 

asfaltering. 

Vi ønsker alle en flott høst 

Hilsen styret 

bogeraasenborettslag@gmail.com

