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Vår rydding 
Da er våren i anmarsj og redskapsboden innerst i borettslaget er låst opp, slik at de som 

trenger utstyr til sin vår rydding kan låne det når det passer. Minner om at det er viktig 

at du legger tilbake det du låner, da vi er mange som kan ha behov for samme utstyr. I 

tillegg er det fint om du kan samle sammen brøytestikker som står like ved din andel, og 

legge det utenfor redskapsboden innerst i borettslaget.  

 

Vårdugnad 

Våren kom tidlig i år så vi flytter vårdugnaden frem til 3. mai. Eget informasjonsbrev 

kommer når det nærmer seg.  

Det vil bli bestilt avfallscontainer i forkant av dugnaden. Så bruk anledningen til å kvitte 

deg med gammelt ræl som ligger og slenger. Har du ikke anledning den 3. eller har lyst til 

å gjøre en ekstra innsats er det fint om du bruker tiden før den 3. til rydding i 

nærområdet rundt egen bolig eller på fellesområder, slik at vi er ferdige i løpet av den 

3., og eventuelt kan bestille henting av mer greiner eller flere søppelcontainere ved 

behov.  

I forkant av dugnaden oppfordres det til å rydde nedfallsgreiner og tidligere nedkappede 

greiner og trær rundt om i borettslaget. Samle dette ved vei, slik at det kan fjernes med 

henger eller container. Ønsker du å kappe trær for å få utsikt og luft rundt huset, prat 

med naboene og styreleder – se for øvrig tidligere utsendt informasjon om dette. 

 

Vi minner om reglene for skogtynning (se hoglia.no – Høgliaposten oktober 2015) 

 

 

Informasjonsavis for Høglia Borettslag. 
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Maling 

Det har blitt sendt ut en spørreundersøkelse om du har malt din andel og når det ble 

gjort. Vi har fått over 30 svar, vi håper resten tar seg tid til å svare, slik at vi slipper å 

gå fra dør til dør for å hente skjemaet. 

(https://docs.google.com/forms/d/1y8kKZIaKrKcc4rRKFZ2NLkCZCU9_PhBJ-

M4FXMk42AI/viewform?c=0&w=1 ) 

 Og om du har noe som ikke er malt og du trenger maling er det bare å ta kontakt med 

styret, så får vi ordnet det.  

Retaksering av boliger 

Tidligere i vår ble det sendt ut informasjonsbrev fra Bodø Kommune vedrørende 

retaksering av boliger. Styret ønsker å understreke at ved varsling om husleieøkning som 

ble sendt ut i november 2015 hadde vi tatt høyde for bystyrets forslag om retaksering. 

Noe som da betyr at denne informasjonen fra Bodø Kommune ikke innebærer noen høyere 

husleieøkning for andelseierne per i dag.  

Generalforsamling 

Generalforsamlingen vil være 09/06-16. Kl 18.00 på A13 (Elias Blix) på Nord Universitet. 

Brev med varsel om å melde saker ble sendt ut av BBL med frist til å melde saker innen 

01.05.16.  

Det er i år valg av styreleder, 4 styremedlemmer (hvor 1 er for 1 år) og 2 stk til 

valgkomite. Tenk på om du har lyst og spør hvis du lurer på hva det innebærer/forventes. 

Se for øvrig eget skriv sammen med denne e-posten. 

Samtykkeskjema 

Vedlagt ligger et eget samtykkeskjema for elektronisk kommunikasjon. Vi ber alle 

sammen skrive ut dette, fylle inn, signere og legge det i postkassen til H 51.  

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1y8kKZIaKrKcc4rRKFZ2NLkCZCU9_PhBJ-M4FXMk42AI/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/1y8kKZIaKrKcc4rRKFZ2NLkCZCU9_PhBJ-M4FXMk42AI/viewform?c=0&w=1
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Valg av nye styremedlemmer 

Generalforsamlingen 2015 valgte ikke inn representanter til valgkomite. Styret har prøvd 

å skaffe personer til denne rollen, men ikke kommet i mål. Vedlagt ligger derfor et brev 

om status i denne saken, hvor vi ber om at de som har tid og lyst til å jobbe for et bedre 

bomiljø i Høglia borettslag melder seg. 

 

Vi minner om at vi er på facebook og har en lukket gruppe som heter: Høglia 

Borettslag. Og at vi også har hjemmesiden: www.hoglia.no  

 

Navn Adresse Telefon E-post Verv 
Øyvind Pedersen Høglia 38 90 69 28 21 post@hoglia.no Styreleder 

Veronica Winnem Høglia 51  post@hoglia.no Styremedlem 

Randi Marie Larsen Høglia 34  post@hoglia.no Styremedlem 

Viggo Albertsen Høglia 63 91 82 97 81 post@hoglia.no Styremedlem 

Kristian Olsen Høglia 71  post@hoglia.no Styremedlem 

Rita Romarheim Høglia 83 90 65 66 40 post@hoglia.no Styremedlem 
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