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1. FJELLKONTROLL BORINGER  

I forbindelse med prosjektet vil det bli foretatt grunnundersøkelsene. Dette vil være i gang i løpet av neste 

uke.  

Utstikking av borepunktene vil bli gjennomført på fredag og mandag. Det settes ned tre-stikker i 

punktene, evt markert med merkespray. 

 

  

2. EL-BILER 

Som en prøveordning har borettslaget etablert en ladeplass for el-biler ved Ankerv. 2 mot Bodøsjøveien. 

Plassen kan brukes av alle med el-bil. De som ønsker å bruke plassen, må avtale seg imellom når de skal 

lade. 

Vi har satt en foreløpig pris på kr. 450,- pr. måned, som skal dekke strømutgifter + en forholdsvis del av 

anleggskostnadene samt årlig kontroll. Borettslaget sender ut regning hvert halvår. 

Styret jobber fremdeles med mandatet fra generalforsamlingen vedrørende utredelse og kostnader i 

forbindelse en event. større etablering av ladestasjoner for el-biler. 

  

3. PARKERINGSKORT (OBLATER) 

Vi har nå delt ut parkeringskort med grønt symbol til alle andelseiere i borettslaget. Disse kortene er 

merket med leilighetsnummer og skal følge leiligheten. Vi ber beboerne feste disse kortene i frontruten på 

sine biler. 

Hensikten med kortene er å kunne skille ut de bilene som ikke hører hjemme i borettslaget. 

Vi tar sikte på å dele ut kort med blått symbol til husholdninger som har mer enn en bil. Vi vil komme 

tilbake til dette.  Vi henstiller til de som har garasjer om å parkere bilen i garasjen. 

  

4. ANKERVEIEN 2 

Ankerveien 2 trenger også en del vedlikehold. Borettslaget vil derfor utbedre en del ting, bl.a. skifte 

ytterdør i 1. etasje. 

Videre er vi i gang med å bedre brannsikkerheten i bygget. Vi har bl.a. montert seriekoblede røykvarslere 

i korridorer og oppganger. 

  

5. OPPGRADERING AV BLOKKENE 

Nobl som prosjektleder, på vegne av Bodøsjøen BL som prosjekteier, er i sluttfasen mht. beskrivelse av 

arbeidene som skal gjøres og krav til kvalitet på arbeidene. Styret, sammen med arbeidsgruppen, vil 

gjennomgå kravspesifikasjonen til det som skal lyses ut. Se for øvrig på vår hjemmeside under «prosjekt 

lavenergi» 

  

6. GARASJER 

Styret har satt opp tomteleien for garasjer fra kr.500 til 750,- 

Bodø Kommune har satt opp eiendomsavgiften for borettslaget herunder også garasjene.  

Derav en eiendomsavgift for garasje eierne. 

 

7. LEKEPLASSEN VED A 31-35 

 Leverandør av lekeplass er konkurs, men styret jobber med løsning for denne.   

 

8. Landskapsarkitekt (LARK) 

Landskapsarkitekten har levert oss forslag på utvikling av området, som styret ønsker å invitere beboere 

til å fullføre. Denne prosessen vil bli fulgt opp over nyåret der vi inviterer til innspill for hvordan vi ønsker 

å utforme Bodøsjøen borettslag inn i fremtiden.  
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