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LÅSING AV BOMMER
Vi har i senere tid hatt store problemer med at bommene ikke blir åpnet og lukket til riktig tid. Dette har
gjentatte ganger vært klaget inn for parkeringsselskapet vi har avtale med uten at det har blitt noe
bedring. Borettslaget har derfor sett seg nødt til å si opp avtalen om åpning og lukking av bommer med
dagens parkeringsselskap. Ny ordning er nå på plass og bommer skal heretter bli åpnet og lukket til riktig
tid.

BOMILJØAVTALE MED SECURITAS
Haugerud borettslag er et relativt rolig og trygt
borrettslag å bo i. Dette ønsker vi at det fortsatt skal
være fremover også.
Vi ønsker at våre beboere, både barn, ungdom og
voksne, skal kunne ferdes trygt på området både på
dagtid og kveldstid.
For å gi litt ekstra trygghet til våre beboere har vi
derfor valgt å inngå en bomiljøavtale med Securitas.
En bomiljøavtale innebærer av Securitas vil patruljere borettslaget område inkl. parkeringsplasser
nesten daglig og til forskjellige tider. Primært på ettermiddag og kveldstid.
Bomiljøvekteren vil bære uniform og går igjennom borettslag. En bomiljøvekter vil aldri gripe inn i
situasjoner som kan oppstå hvor politiet er rette instans. Oppgaven vil da være å varsle politiet mens
man holder oppsikt med situasjonen.
Men en bomiljøvekter kan eksempelvis:
-

oppfordre til og avsluttet høylytt lek/bråk ute etter klokkeslett satt i husordensreglene
ringe parkeringsselskapet om det står biler parkert utenfor oppganger, på gresset eller andre
steder det ikke er tillatt å stå
varsle politiet om det foregår ting på området som anses som kriminelt
lukke bommer som står åpne
osv.

Bomiljøvekteren kan tilkalles ved for eksempel støy, husbråk, uønsket opphold av personer i
fellesarealer eller ved en følelse av utrygghet. Det koster ingenting ekstra å tilkalle vekteren!
For å tilkalle en bomiljøvekter kan du ringe 22 97 10 70.
Bomiljøavtale med Securitas trår i kraft i løpet av juni.
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