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Vedlikehold. 
Det mest prekære vedlikeholdet på bygningsmassens tak er 
godt i gang.  
 

Grunnet været vi har hatt den siste tiden med til dels store 

mengder snø har vår innleide entreprenør sett seg nødt til å 

avvente noe av arbeidet. Arbeidet som skal utføres er 

begrenset til såkalt “brannslukking” av det mest kritiske og 

primære vedlikeholdet av våre tak. Hovedoppgaven deres vil 

først og fremst være tetting av blikkene som ligger på toppen 

av mønet på husene. Det viser seg at tidligere feilmontering av 

disse er årsaken til flere av de vannlekkasjene vi har vært 

plaget av de siste årene. Det pågående arbeidet skal utsette 

det akutte vedlikeholdsbehovet noen år slik at vi fullt og helt 

kan konsentrere oss om å få en god og sunn økonomi i 

borettslaget før de store tyngre vedlikeholdsoppgavene må 

gjøres. 

 

Videre vil vi i de nærmeste månedene leie inn snekkere for å 

utføre en del mindre reparasjoner som også er innmeldt til 

styre. Dette dreier seg blant annet om bytte av om lag 15 

ytterdører. Arbeidet vil starte opp så raskt som mulig. 

 

Økonomi. 
Den økonomiske situasjonen til borettslaget er fortsatt noe 

anstrengt, men vi er helt klart på bedringens vei.  

 
De siste års konkrete og målrettede arbeid med vår 

økonomiske situasjon begynner å gi resultater. Likviditeten vår 

har bedret seg betraktelig og vi setter av midler til langsiktig 

vedlikehold. Det settes også av midler til det 

vedlikeholdsbehovet som finnes per dags dato i borettslaget og 

på vår bygningsmasse, men tilgjengelige midler står enda ikke 

Informasjonsavis for Høglia Borettslag. 

Utgave   1/2012.   

http://hoglia.weebly.com/
http://hoglia.weebly.com/
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På 

hjemmesiden 

vår finner du 

elektroniske 

utgaver av 

Høgliaposten. 

Høgliaposten 

vil bli utgitt 

etter hvert 

styremøte. 

helt i samsvar med det behovet vi har. Dette jobbes det med og 

er blant annet en av grunnene til at styret velger å prioritere 

“brannslukkende” vedlikehold enda en tid fremover. Vår 

økonomiansvarlig i styret jobber dessuten med en dialog med 

banken vår for å fremskynde prosessen enda mer.  

Brøyting. 
Brøytingen for det resterende av denne vinteren vil bli 

utført av den samme entreprenøren som vi brukte 

foregående år. 

 
Styret har derimot fattet vedtak om å bruke våren og 

sommeren på å innhente nye anbud fra aktuelle firmaer som kan 

utføre brøytingen i laget. Det vil da bli utarbeidet 

situasjonskart og instrukser for både hva som skal brøytes, 

hvor dypt det skal brøytes og hvor snøen skal deporteres. Med 

en ny avtale tar vi sikte på både å øke kvaliteten, minke antall 

etterskader og spare penger. 

 

Informasjon. 
På Generalforsamlingen i 2011 fikk styret massiv kritikk for 
dårlig og manglende informasjon. Dette har styret prioritert 
som en av dets viktigste oppgaver og har derfor gjort en 
rekke tiltak for å bedre situasjonen. 
 
Ett av disse tiltakene styret valgte å gjennomføre er den 

undersøkelsen alle beboerne fant i sin postkasse sist sommer. 

Resultatet av denne undersøkelsen danner grunnlag for de 

tiltakene vi har satt i verk. 

Vi vil be så mange som mulig benytte seg av de 

informasjonskanalene vi nå har. Da vil alle få vite alt som er 

viktig og vesentlig. 

Høgliaposten. 

Mange uttrykte et ønske om å få tilbake den gamle 

Høgliaposten. Denne har vi nå fått inn i styrets rutiner og vil bli 

utgitt og publisert så raskt som mulig etter hvert styremøte. 

Den første utgaven fikk dere allerede før jul. Høgliaposten har 

siden den gang gjenstand for en debatt innad i styre om både 
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Du vil alltid 

finne 

kontaktinfo 

til styret til 

sist i 

Høgliaposten. 

På 

hjemmesiden 

vår finner du 

hele tiden 

oppdatert 

informasjon. 

design og innhold. Den utgaven dere nå har fått er vedtatt som 

den endelige utformingen.  

For oss i styret har det vært viktig å skape et lett 

gjenkjennelig design som skal fremstå som helhetlig og likt fra 

gang til gang. Legg også spesielt merke til faktaboksene dere 

hele tiden finner i høyre marg.  

Avslutningsvis i hver eneste utgave av Høgliaposten vil dere 

alltid finne en tabell med kontaktinfo om hvordan dere når 

oss i styret. Imidlertid vil vi helst at styresaker først og 

fremst meldes inn skriftlig via e-post. Adressen finner dere i 

tabellen. 

Hjemmeside. 

Per i dag har vi allerede opprettet vår egen hjemmeside. Denne 

finnes på http://hoglia.weebly.com og her vil dere finne 

informasjon som oppdateres fortløpende og jevnlig. Vi jobber i 

tillegg med å få tilbake vårt gamle domene (hoglia.no) og vil 

etter hvert benytte denne som vår hovedbase for informasjon. 

Det vil også bli lagt opp til egne e-postadresser for 

styremedlemmer og bestemte oppgaver. Denne e-postløsningen 

skal være basert på vår egen lett gjenkjennelige 

hjemmesideadresse. Vår egen Øyvind Pedersen er meget dyktig 

på dette og arbeider jevnlig med dette. 

Facebook. 

Styret har sett at det finnes flere forskjellige behov for 

informasjon. Noe av informasjonen må være mer grundig enn 

annen informasjon. Noe igjen krever bare korte påminnelser, 

for eksempel om dugnader, medlemsmøter, sosiale happeninger 

og lignende. Vi har derfor valgt å opprette en egen gruppe på 

Facebook. Her vil det jevnlig og relativt ofte dukke opp små 

påminnelser av ymse slag og vi oppfordrer derfor så mange som 

mulig å melde seg inn i gruppen. 

Gruppen er lukket og må søkes medlemskapet i. Dere finner den 

enkelt ved å søke på Høglia Borettslag. 

 

 

http://hoglia.weebly.com/
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Husk å rydde 

plass til 

brøytemann-

skapet. De er 

der for oss! 

Lurer du på 

noe? Ikke nøl 

med å 

kontakte oss 

i styret. Vi er 

der for dere! 

Lekeplasser. 

I høst har det vært diskutert godkjenning, sikkerhet og 
vedlikehold av våre to lekeplasser. 
 
Sikkerheten for våre barn er noe av det viktigste arbeidet vi 

gjør i hverdagen, både som foreldre og som styremedlemmer. 

Vi er selv ansvarlige for at våre lekeplasser til en hver tid er 

i godkjent stand og svarer til de kravene forskriftene stiller 

både når det gjelder vedlikehold, utstyr og sikkerhet. Dette 

arbeidet tok vi for alvor fatt i sist høst. Vi har vært i 

kontakt med kontrollører som skal se på lekeplassene våre og 

komme med fornuftige innspill og kommentarer. Erik Gaukerud i 

styret har fått tilbakemelding om at dette er mest fornuftig å 

vente med til vinteren slipper taket og det igjen er vår. Da har 

telen gått ut av bakken og vi kan også få en fornuftig og 

fagmessig vurdering av blant annet fundamentering i bakken for 

våre lekeapparater. Dette arbeidet vil derfor bli gjort tidlig i 

vår.  

Sosiale happeninger. 
På styremøtet i november ble det vedtatt arrangement av 
både nissefest og fakkeltog i jula.  

Nissefest. 

Festen ble arrangert den 23. desember og oppmøtet var noe 

skuffende. Cirka 20 deltakere valgte å møte opp. Vi tror 

imidlertid alle de oppmøtte fikk en flott førjulsfest og de 

minste fikk godteriposer med blant annet sjokolade og frukt. I 

ettertid ser vi i styret at både tidspunktet kanskje var noe 

uheldig og at informasjonen om dette var noe mangelfull i 

forkant. Dette ønsker vi å rette på til neste gang.  

Fakkeltog. 

Årets fakkeltog på nyttårsaften ble dessverre avlyst. Vi 

beklager dette og håper å få til dette til neste år. 

Samarbeid med velforening. 

Styret har akkurat startet opp en prosess for å finne 

eventuelle velforeninger i nærheten og søke et samarbeid med 
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Neste 

styremøte er 

8. mars 2012. 

Siste frist 

for 

innmeldinger 

av saker er 

mandag 5. 

mars. 

disse der det vil være naturlig. Dette samarbeidet kan blant 

annet brukes til nissefester, fakkeltog og etablering av 

akebakker. 

Akebakke. 
Barna våre aker langs bilveiene våre! 
 
Den siste tids snøfall har vist oss at våre minste søker til 

bilveier når de vil prøve akebrettene og rattkjelkene sine. Vi 

ønsker ikke at våre barn skal lære seg denne uvanen men ser at 

det er mangel på et fullgodt aketilbud i nærområdet vårt. Vi vil 

derfor gjøre noe med dette. I første omgang vil 

brøytemannskapene bli bedt om å etablere en sikkerhetsvoll av 

snø i forbindelse med fotballbanen på den øverste lekeplassen 

vår. Denne sikkerhetsvollen vil forsøke å hindre våre barn i å 

ake ut på veien og parkeringsplassen like ved. I løpet av våren og 

sommeren vil vi starte arbeidet med å etablere en mer 

permanent og sikker løsning for akebakke for barn i alle aldre. 

Denne skal selvsagt være bilfri. Styret ønsker mer enn gjerne 

innspill fra beboere og potensielle brukere om plasseringen av 

en slik akebakke. 

 

 
 
 
Vil du ha kontakt med oss i styret? 
Vi i styret ser helst at du sender dine styresaker skriftlig til 

styret via e-post. 

Navn Adresse Telefon E-post Verv 
Frank Hansen Høglia 50 48 21 69 39 hoglia.borettslag@hotmail.com Styreleder 

Øyvind Pedersen Høglia 38 90 69 28 21  Styremedlem 

Erik Gaukerud Høglia 58 99 60 28 48  Styremedlem 

Stein-Roar Kristiansen Høglia 48 48 04 36 70  Styremedlem 

Ronny Hansen Høglia 69 90 20 31 35  Styremedlem 

Øyvind Magnusen Høglia 53 48 89 20 31  Styremedlem 

Kari Eie Høglia 42 95 04 55 98  Styremedlem 

 

mailto:hoglia.borettslag@hotmail.com

