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Informasjon fra styret 

Nordbyveien borettslag fyller 50 år i 2022 – Vi trenger en arbeidsgruppe 

Neste år fyller Nordbyveien borettslag 50 år. Dette er noe vi selvsagt må markere. 

Kunne du tenke deg å være med i en arbeidsgruppe som skal planlegge og 

gjennomføre hvordan vi skal markere denne dagen?  - da sender du en e-post til 

styret innen 15 september 2021, så tar vi kontakt med deg. 

 

Hvem kan lage den beste logoen til Nordbyveien borettslag? 

Vi mangler logo på hjemmesiden og til bruk på våre dokumenter.  Styret ønsker å 

lage en konkurranse hvor beboere kan å sende inn forslag til hva som skal bli vår 

logo. 

Konkurransen vil foregå som følger: 

1. Forslag til loge sendes styret innen 15 september 2021 

2. Styret legger ut alle forslag på hjemmesiden sammen med et prioriteringsskjema. 

Forslagene blir lagt ut uten innsenders navn.  Utfylt skjema returneres til styret.  

3. Den logoen som har fått flest stemmer blir vinneren til borettslagets logo. 

Innsenderen av vinnerlogoen får et gavekort på kr. 500,- 

 

Beising 

Styret har mottatt henvendelser med forespørsel angående beising i år. I styrets 

årsberetning til generalforsamlingen informerte vi om at beising var utsatt til 2022. Da 

skal både boenhet, bod, gjerde og vindu beises. 

Mange har startet/ferdigstilt beising av både gjerde og vinduer, De som ønsker å 

ferdigstille beising av gjerde (brunt gjerde skal beises rødt) og vinduer (brunt vindu 

skal beises hvitt) i år sender en e-post til styret.  

 

Ladeløsning for ladbare biler 

Max Elektro har nå ferdigstilt ladeinfrastruktur i garasjer og utvalgte uteplasser.  

Ladeklar tok over ansvaret for drift og vedlikehold av anlegget fra 1. juni 2021. 

Mange beboere har allerede anskaffet ladestasjon fra Ladeklar og er i gang med 

lading av bil. 

De som ønsker å etablere ladeløsning skal benytte bestillingsskjemaet som ligger på 

borettslaget hjemmeside. Her finner du også informasjon om ladestasjonen, priser og 

betingelser knyttet til anskaffelse og bruk. 
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Styret minner om at lading av el-og hybrid bil er kun lovlig fra ladestasjon installert fra 

Ladeklar. Vi minner om følgende fra borettslaget parkeringsvedtekter: 

§ 5 ULOVLIG LADING AV LADBAR BIL 

 Lading av ladbare biler skal bare foregå fra borettslagets etablerte løsning for 

lading.  

 Det er derfor ikke lov å lade ladbare biler fra ordinære stikkontakter/vegguttak i 

garasje, fra eget hus eller fra bod.  

 Skader og reparasjoner som følge av ulovlig lading av ladbar bil kan i henhold til 

borettslagets forsikringsavtale medføre en redusert skadeserstatning. Dette kan 

resultere i at andelseier som har foretatt ulovlig lading må bære kostnaden som 

følge av en eventuell redusert skadeserstatning. 

 

Vurdere parkeringsløsning 

Som vi skrev i styrets årsberetning vil styret i løpet av høsten se på alternative løsning 

for parkering i borettslaget som kan gi en bedre parkeringsløsning både for 

andelseiere og borettslagets gjester: 

 Utvide antall reserverte plasser, dvs. bruke noen av dagens ikke reserverte plasser 

(gjesteplasser) til å bli reserverte plasser. 

 Merke opp et antall gjesteplasser som tydeliggjør at dette er plasser for 

borettslagets gjester 

 Innføre oblat for biler som har reservert garasje- eller uteplass 

 Innføre parkeringsbevis som gjester kan benytte ved parkering på gjesteplass 

 Vurdere avtale med et parkeringsselskap som sikrer at valgt parkeringsløsningen 

og våre vedtekter for parkering i borettslaget etterleves 

 

Det ble også besluttet på generalforsamlingen om å kartlegge antall store firmabiler 

som parkerer i borettslaget. Vi vil komme tilbake med mer informasjon om dette og 

vurderer muligheten av å avholde et beboermøte for en dialog om alternative 

løsninger.  

 

Bilkjøring og parkering på og ved gangvei 

Styret har observert og mottatt meldinger om at det kjøres for fort på gangveiene 

våre. Vi har barn som leker og ulykker kan fort skje. Det er viktig at man tar hensyn og 

kjører i gangfart slik at det blir et trygt miljø både for barn og voksne. 

Styret er i dialog med kommunen for å se om det finnes løsninger som hindrer for stor 

fart på gangveiene. 

Vi ønsker ikke å være parkeringspoliti, men styret får tilbakemeldinger på at biler står 

parkert både på og ved våre gangveier.  Biler skal parkeres på borettslagets 

oppmerkete parkeringsplasser. 
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Vi minner derfor om våre parkeringsvedtekter når det gjelder dette: 

§ 10 PARKERING PÅ GANGVEI OG I HAGE  

Med unntak av kortere opphold, f.eks. ved på- og avlessing av bil, er det ikke tillatt å 

parkere på eller ved gangvei, i hage eller på borettslaget lekeplasser. Håndverkere 

som utfører arbeid for borettslaget eller for andelseier tillates parkering på gangvei 

mens arbeidet utføres. Slik parkering må ikke være til hinder for at andre kjøretøy kan 

passere. 

 

Skadedyrbekjempelse 

I vår ble det rapportert om mus og rotter i borettslaget. Styret inngikk avtale med 

Rentokil. Selskapet er eksperter på skadedyrbekjempelse og har satt ut nye 

åtekasser og klappfeller og det har blitt fanget både rotter og mus. Rentokil 

gjennomfører periodiske kontroller med etterfølgende rapport til styret med forslag til 

nye tiltak dersom behov for dette avdekkes.  

Dersom du oppdager rotter eller mus i borettslaget sender du en e-post til styret som 

tar dette videre med Rentokil. 

Som et ledd i skadedyrbekjempelse er det viktig at hver beboer tar ansvar for å ha 

det ryddig og pent i sin hage. Oppbevaring av saker og ting som naturlig ikke hører 

hjemme i en hage vil kunne være grobunn for både rotter og mus. Det er også viktig 

at man ikke legger ut mat på bakken som mat til fugler. Det samme gjelder frukt fra 

trær som blir liggende på bakken. Dette er mat som tiltrekker seg både mus og 

rotter. 

 

Vedlikehold av borettslagets bygningsmasse 

BORI har etablert et system for etablering av en vedlikeholdsplan for borettslag. 

Basert på en tilstandsvurdering av bygningsmassen, utført av en byggkyndig, 

etablere man et grunnlag for å lage en vedlikeholdsplan. 

Planen vil gi en oversikt over vedlikeholdsoppgavene i boligselskapet 10 år fram i tid 

og en økonomisk oversikt som grunnlag for budsjettering. 

Husbanken har i dag tilskuddsordninger for utarbeidelse av tilstandsvurdering med 

vedlikeholdsplan og Bori bistår borettslaget i søknadsprosessen mot Husbanken. 

Styret vil gå i dialog med Bori for å vurdere en slik løsning og vil komme tilbake til 

borettslagets andelseiere med nærmere informasjon. 
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Skap på endevegger som forårsaker råte på ytterpanel 

Siden oppføring av rekkehusene har det vært plassert skap på endeveggene til 

rekkehusene. Disse skapene er plassert tett inntil yttervegg og har forårsaket råte på 

ytterpanelen. Det er viktig at skapene blir fjernet eller flyttet slik at man kan få 

utbedret skade og som også muliggjør fremtidig vedlikehold av ytterpanelen. Styret 

er i gang med å kontakte leverandøren av disse skapene for å se på mulige 

løsninger.  

 

Våre lekeplasser trenger en oppgradering 

Våre lekeplasser er i en dårlig befatning. Styret har gjort en befaring og har sperret 

av noen av områdene for å hindre at barn skader seg. Vi vurderer å få reparert 

noen av utstyret samt se på muligheten av å kjøpe inn noe nye apparater. 

 

Ny reservert uteplass 

I forbindelse med tildeling av ladeplass for lading av elbil har styret gjort en 

omrokkering av reserverte uteplasser. I den anledning har det blitt opprettet en ny 

reservert uteplass ved gjerde mot rekkehusene som ligger mot Nordens vei. Det er 

den første plassen langs gjerdet som har blitt en reservert uteplass med nummer 31. 

Vi skal sette opp ett større skilt som tydeliggjør at dette nå har blitt en reservert plass 

tildelt en av våre beboere.  Denne plassen er derfor ikke lenger til fri benyttelse og 

styret ber om at dette blir respektert.  

 

Kontakt med styret 

Vi mottar ofte henvendelser på SMS og telefon, noe som er helt OK når det gjelder 

akutte tilfeller, for eksempel vannskade og lignende. Med unntak av akutte tilfeller 

ber vi om respekt for at styrets medlemmer ikke kontaktes privat, men benytter 

styrets e-postadresse: nordbyveien.brl@gmail.com  

Vi benytter hjemmesiden  https://www.nordbyveien.no som informasjonskanal når 

det gjelder kommunikasjon ut til beboere. Det finnes også en egen Facebook side 

for beboere i Nordbyveien, men du vil ikke finne informasjon fra styret her. 

Styremedlemmene tar heller ikke del i den kommunikasjonen som finner sted mellom 

beboere på denne siden. 

 

Til slutt ønsker styret alle beboere en riktig god sommer !! 
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