
Prosjekt lavenergi Bodøsjøen borettslag – status og veien videre 

 

Styret takker for godt oppmøte på det siste informasjonsmøtet 22. september 2016. Det er viktig at 

dere følger prosessen tett! Relevante dokumenter er lagt opp på web; 

http://bodøsjøenborettslag.no/node/178 

Situasjonen vi står overfor kan synes kompleks og uoversiktlig, og det er mange valg å gjøre. Både på 

kort og lang sikt. Styret lytter til absolutt alle innspill, og vil gjøre sitt beste for å skaffe all den 

informasjonen som trengs til vi er klare for å gjøre en beslutning på løsning. Vi tenker likevel at vi er 

heldige at vi får denne muligheten til å vurdere omfanget av de tiltakene som skal gjøres. Noen er 

absolutt nødvendige og andre er muligheter som vi har fordi vi skal gå så grundig til verks.  

Etter møtet 22.9.16 ble det klart at det vil være nyttig å gjennomføre et møte med Bodø kommune 

for å redusere usikkerheten knyttet til kravet til ulike komponenter/løsninger. Det vil i praksis si at vi 

fortsetter med løsningsforslag 1 og 3 et stykke videre, for å avklare hvilke krav Bodø kommune setter 

til de ulike løsningene. Styret har tro på at dette vil belyse forholdene bedre, og gi oss et klarere bilde 

på kostnader/løsninger. Vi vil komme tilbake med informasjon umiddelbart etter dette. 

Som utgangspunkt for den videre prosessen, er styret av den oppfatning at det fremdeles er viktig å 

tenke langsiktig. Vi har forståelse for at noen av dere synes det ikke blir riktig, da man gjerne tenker 

på sine egne behov i dag først og fremst. Som styre er vi forpliktet til å tenke helhetlig og 

fremtidsrettet, men en bærekraftig og moderne bygningsmasse som mål. I dag står vi overfor 

utfordringer som ikke ble løst med et langsiktig perspektiv fra ombyggingen i 1992-95, og det vil vi 

unngå i denne prosessen.    

Styret legger til grunn at avklaringene med Bodø kommune og bearbeidelse av utfall fra møtet vil ta 

en drøy måned fra 22.9.2016.  

 

Med vennlig hilsen  

Styret v/ styreleder Kari Nystad-Rusaanes  
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