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INGEN CONTAINERDAG I JULI
Som vanlig vil det ikke bli noe stor-søppeldag i juli. Neste stor-søppel dag er onsdag 7.august.
Ikke lagre avfall som skal kastes i fellesrom eller under kjellertrappa, men lever avfallet på Haraldrud
Gjenbruksstasjon i Brobekkveien 87.
Se www.oslo.kommune.no/avfall-og-gjenvinning/gjenbruksstasjoner/haraldrud-gjenbruksstasjon/

BRUKE AV iSEKK
Vi minner om at iSekk eller lignende skal benyttes ved større oppussing av leiligheter. Ved bruk av iSekk
er det viktig å huske på følgende:
- iSekk skal ikke plasseres inntil blokka under soveromsvinduer eller balkonger. Dette på grunn av
brannfare. iSekk må plasseres på andre siden av gangveien.
- iSekk må være sikret slik at avfall ikke blåses bort. Så snart en iSekk er fylt opp må den fjernes. En
iSekk bør ikke stå lenger enn en uke før den fjernes.
- Du som beboer er ansvarlig for at reglene følges under oppussing selv om oppussingsarbeidet er
satt bort til andre.
- Manglende etterlevelse av reglene kan medføre bøtelegging.

LAGRING PÅ BALKONGEN
Vi minner om at det ikke er tillatt å lagre gjenstander (hyller, hvitevarer,
papp m.m.) over balkongens brystningshøyde. Dette betyr i praksis at ting
du oppbevarer på balkongen, IKKE skal være synlig over rekkverket.
Vi ber derfor om at de dette gjelder tar en liten opprydning.

FERIEAVVIKLING
Vaktmesterkontoret er bemannet med vikar i sommer.
Vaktmesters ringe- og besøkstid er hverdager fra kl. 12:30 til 13:00, tlf. 915 54 256.
Meldinger til vaktmester kan også legges i postkassen utenfor Haugerudvn. 20 (underetg.) eller sendes
pr e-post til vaktmester@haugerudborettslag.no
Driftskontoret holder sommerstengt i juli.
Meldinger til styret kan i perioden legges i postkassen utenfor Haugerudvn. 22 (underetg.), formidles via
vaktmesterkontoret eller sendes pr e-post til kontor@haugerudborettslag.no
Det er også mulig å kontakte OBOS-kontoret på Tveita, tlf. 22 86 55 00.
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