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Visste du at 

vi er på 

Facebook? 

Søk etter 

Høglia 

Borettslag. 

ttslag 

Visste du at 

vi har egen 

hjemmeside? 

http://hoglia.

weebly.com 

Høgliaposten 
 Publisert 24.04.2012 

 

Generalforsamling. 
Vi minner om den forestående generalforsamlingen for 
borettslaget vårt. Det er av stor betydning at så mange som 
mulig av andelseierne møter opp og bidrar til å stake ut 
kursen videre.  
 

Kommende generalforsamling går av stabelen den 3. mai klokken 

20:00 på Universitetet i Bodø. Her vil det bli drøftet en rekke 

viktige saker for kommende år, i tillegg til at vi også går 

igjennom det året som har gått.  

 

Vår bankforbindelse, Nordlandsbanken, vil holde et 

informasjonsmøte etter selve generalforsamlingen. 

 

Noen av medlemmene i styret står dessuten på valg og det er 

derfor viktig at flest mulig andelseiere avgir sin stemme. 

 

Ytterligere og mer detaljert informasjon kommer i posten i 

form av innkallingen i nærmeste fremtid. 

 

Vedlikehold. 
I nærmeste fremtid vil det bli byttet ut en del dører og 

vinduer, og ellers noe viktig forefallende vedlikehold i 

enkelte av leilighetene i borettslaget.  

 
Det er leid inn en snekker som skal ta seg av forefallende 

arbeid på forespørsel fra borettslagets styre etter hvert som 

dette kreves. Grunnlaget for hva som skal gjøres og i hvilken 

rekkefølge er en fortløpende vurdering på grunnlag av de 

vedlikeholdsskjemaene styret innhentet sist høst. De som står 

for tur denne gang vil få direkte beskjed fra styret i tillegg til 

at snekkeren informerer underveis om fremgang og nøyaktig 

Informasjonsavis for Høglia Borettslag. 

Utgave   3/2012.   

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. 

dato til hver leilighet. Det er også viktig at beboerne er 

tilgjengelige i den perioden arbeidet skal foregå. 

Brøyting. 
Arbeidet med å forberede anbud på brøyting til vinteren 

2012/13 er i gang. 

 
Det er besluttet at vi skal innhente nye anbud på 

brøytetjenesten for kommende vinter. Dette arbeidet er 

allerede i gang og det vil bli en mer aktiv detaljstyring av 

brøytemannskapene i dette anbudet. Styret vil utarbeide 

konkrete planer for både hvilke parkeringsplasser som skal 

brøytes, hvor snøen skal deponeres og til hvilke tidspunkter på 

hverdagene brøytingen skal skje. Dette er for blant annet å 

redusere omfanget av brøyteskader, ha kontroll på 

snømengdene og også å sørge for at hoveddelen av brøytingen 

skjer når flertallet av beboerne er på jobb slik at 

parkeringsplassene i størst mulig grad er bilfrie når brøytingen 

skjer.  

 

Hoglia.no. 
Domenenavnet Hoglia.no er nå igjen i borettslagets eie. 
 
Ett ledd i å bedre informasjonen siden siste generalforsamling 

har vært å få opp og gå en internettside for borettslaget. 

Denne siden har vi lenge hatt på http://hoglia.weebly.com/. 

Styret har vurdert denne adressen som litt vrien for folk å 

huske og at dette dermed kunne begrense besøk og bruk av 

hjemmesiden vår. Derfor ble det bestemt at vi igjen skulle ta 

kontrollen over www.hoglia.no. Denne siden skal etter hvert bli 

vår nye hjemmeside med oppdatert og forenklet kontaktinfo 

til alle i styret. 

Høgliaposten. 
Høgliaposten vil fortsatt komme relativt umiddelbart etter 
hvert styremøte. Den ansees som en av de viktigste 
informasjonskanalene fra styret til borettslaget og 
andelseierne. 
 

http://hoglia.weebly.com/
www.hoglia.no
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Du vil alltid 

finne 

kontaktinfo 

til styret til 

sist i 

Høgliaposten. 

HUSK! 

General-

forsamling 

den 3. mai. 

Imidlertid ønsker vi å redusere kostnadene ved kopieringen av 

Høgliaposten mest mulig og vi har derfor en målsetning om at 

flest mulig vil ha denne elektronisk via e-post. Innen nyttår vil vi 

kun unntaksvis gi ut Høgliaposten i papirformat og ønsket er 

derfor at alle i borettslaget innen den tid har meldt inn en e-

postadresse de bruker jevnlig.  

Hvis du fortsatt får Høgliaposten i papirformat, men heller 

kunne tenke deg å få den via e-post, ber vi deg om å melde fra 

om dette slik at du får neste elektronisk. Send e-

postadressen din til meg enten via vår Facebookgruppe, sms på 

min telefon eller via e-post til meg. Mitt navn er Ronny Hansen 

og kontaktinformasjonen finner du nederst på siste side. 

Vinduer. 
Styret har noen vinduer vi ønsker å gi vekk gratis! 

 

I forbindelse med tidligere vedlikehold i borettslaget ble det 

kjøpt inn en del vinduer som ikke kom i bruk. Dette er av typen 

store stuevinduer som noen av leilighetene våre er utstyrt med, 

spesielt på sørveggen, og noen av dem vil vi nå å gi vekk til de 

som måtte ha bruk for dem og er interesserte. Betingelsen er 

at andelseieren selv bekoster arbeidet med å sette disse inn i 

veggen. Dette gjelder selvsagt ikke de som allerede har slike 

vinduer som må byttes ut av vedlikeholdsårsaker. Dette vil 

borettslaget påkoste i sin helhet som en del av det løpende 

vedlikeholdet. 

Kandidater til valg. 
I forbindelse med det forestående valget trenger vi villige 

og engasjerte kandidater til styrearbeid. 

 

På kommende generalforsamling er det valg på styreleder og tre 

styremedlemmer. Valgkomiteen etterlyser flere kandidater til 

valg og hører mer enn gjerne fra deg hvis du ønsker å bidra til å 

utvikle ditt eget nærmiljø. 
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Hvis du er interessert så ber vi deg melde fra til valgkomiteen. 

De som sitter i valgkomiteen finner du i tabellen under. 

 

 

 

Vårdugnad. 
Det er igjen tid for felles innsats for et vakkert nærmiljø. 
Det er duket for vårens vakreste eventyr. 
 
Den 10. mai klokken 17:30 samles vi oppryddingens tjeneste. Vi 

vil gjerne at vårt vakre borettslag skal skinne og glitre til 17. 

mai og gjør derfor en innsats for vårt felles beste. Oppgavene 

blir ymse og varierte og styret vil på sitt sedvanlige vis sørge 

for enkel servering og sosialt lag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ronny@springsteenfan.net Styremedlem 

Øyvind Magnusen Høglia 53 48 89 20 31  Styremedlem 

Kari Eie Høglia 42 95 04 55 98  Styremedlem 

 

Navn Adresse Telefon E-post Verv 
Thor Erik Pedersen Høglia 40 45 79 66 36 pedersen.thor.erik@gmail.com Valgkomite 

Leif Eie Høglia 42 92 44 51 79 leif.eie@frisurf.no Valgkomite 

 

 

Husk generalforsamlingen den 

3. mai klokken 20:00 i  

auditorium 13 – Elias Blix  

på Universitetet i Nordland. 

Oppmøte ved hovedinngangen. 
 

mailto:hoglia.borettslag@hotmail.com
ronny@springsteenfan.net

