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VARMESESONG
Varmesesongen har startet opp, og i oppstarten kan det være behov for
noen justeringer på fyringsanlegget rundt om i borettslaget.
Vi ber alle beboere vennligst gå over alle radiatorer og stille termostaten
(se bilde) i riktig stilling i forhold til varmebehovet i hvert enkelt rom.
Hvis du merker at deler av radiatoren, eller hele flaten, er betydelig
kaldere enn andre radiatorer i leiligheten eller stigerør (som går gjennom leiligheten), ta kontakt med
vaktmester.
Beboere som hører tydelige lyder i radiatorer / rør, bes også om å kontakte vaktmester.

ENDRING I VAKTMESTERTJENESTEN
Vi har gjort endringer i vår vaktmestertjeneste. Og etter arbeidstid betjenes vaktmestertjenesten av ISS.
Vaktmester har arbeidstid fra kl. 07:00 - 15:45 mandag til torsdag og kl. 07:00 - 13:00 på fredager. Etter
arbeidstid, i helger og på helligdager betjenes vaktmestertjenesten av ISS, og vaktmobil kan ringes ved
akutte situasjoner.
Vaktmester har kontortid hver dag fra kl. 12:30 til 13:00. Vaktmester kan treffes på følgende måter:
E-post:

vaktmester @ haugerudborettslag.no

Mobiltelefon: 915 54 256 (i kontortiden)
Vaktmobil:

907 82 178 (viderekoblet til ISS)

INFORMASJON OM CONTAINERDAGEN
Borettslaget har containerdag for storsøppel. Første onsdag hver måned (unntatt juli), vil det stå en
komprimatorbil fra kl. 15:00 – 20:00 på den store plassen midt på området. Da kan du kaste storsøppel
(ikke oppussingsarbeider) som du ikke får kastet i ordinær søppel til daglig.





NYTT: Fra 1. september 2019 er det ikke lenger lov å kaste avfall i
svarte og fargede søppelsekker på containerdagen, kun
gjennomsiktige plastsekker gjelder.
Ikke lagre avfall i fellesrom eller under kjellertrappen frem til neste
containerdag.
Du må selv bære ditt søppel ned til komprimatorbilen. Der vil det
være folk som hjelper deg og sjekker at du ikke kaster ulovlig avfall.

Se for øvrig http://haugerudborettslag.no/0351/forbud-mot-sorte-og-fargede-soppelsekker
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