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Betongrehabilitering Consolvo 
Styret har i slutten av januar gjennomført ferdigbefaring med Consolvo og gått gjennom de 15 
leilighetene som er rehabilitert. Dette betyr at de to første fasene nå er gjennomført. Styret sier seg 

fornøyd med det som er utført, og protokollen kan signeres innen uke 8. De 15 leilighetene som nå er 

rehabilitert representerer de som trengte umiddelbare tiltak i forhold til beboeres sikkerhet.  
 
Ytterligere planlegging av betongrehabilitering vil skje parallelt med at vi ser på andre tiltak i 

borettslaget. Balkonger skal likevel gjøres ferdig når været tillater det. Styret har bedt Consolvo 
presentere en plan for hvordan gjennomføringen skal skje. Når denne informasjonen kommer, vil vi 
orientere beboere som er berørt. Balkongene som er ferdige ble kjempefine – så det er bare å glede 

seg til det blir din tur!   
 
Takene og øvrig rehab 

I tråd med generalforsamlingens vedtak i april 2014, ble det også satt i gang takrehabilitering på 
utvalgte blokker/leiligheter. Dette arbeidet er levert av Protan Tak med underleverandører og 
ferdigbefaring er foretatt og protokoll skrevet. Noe arbeid fra Høytrykksteknikk gjenstår, men dette 
gjøres når været tillater det.  

 
I samme vedtak ble det også satt i gang arbeid med grunnforhold ved noen av blokkene. Dette er 
utført av Moldjord maskin og ferdigstilt.   

 
Styret sier seg fornøyd med begge prosjektene.  
 

Ventilasjon 
Vis til web 
 
Parkering 

Styret jobber med innføring av et nytt system, som skal gjøre parkeringen mer oversiktlig for alle i 
borettslaget. Vi merker noe fremmedparkering, som følge av turgåere og andre som benytter vårt 

område.  

 
Vi minner også om at det er viktig at dere benytter de parkeringsplassene som er oppmerket, unngå 
‘kantparkering’ og gi parker slik at du ikke tar mer enn en plass.  

Brøyting og strøing blir svært krevende når det er feil parkering, og dette er en kostnad som vi alle må 
ta til syvende og sist.  
 
Dugnad uke 19, 6. mai 2015 

Vi har satt årets vårrengjøring til 6. mai – så den datoen kan du bare merke av i kalenderen. Vi 
kommer tilbake til mer informasjon når det nærmer seg.  
 

Generalforsamling 3. juni 2015 
Merk av datoen og så kommer styret tilbake med mer informasjon.  

 

Styret jobber kontinuerlig med å utvikle web som informasjonskanalen vår – så bruk den ofte og gjerne; 

www.bodøsjøenborettslag.no Her vil du finne mange nyttige tips både når du skal gjøre noe i egen 

leilighet og/eller benytte tjenester og utstyr som følger med å bo i borettslaget.  

Hilsen styret  

http://www.bodøsjøenborettslag.no/

