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SYKKELPARKERING
Alle sykler som står ute må fjernes innen 15. desember, da de er til
hinder for snømåking. Sykler rengjøres, merkes med navn og settes inn
i kjellerrom (bomberom). Alternativt kan de plasseres i tørkebåsen.
Sykler som ikke er tatt inn innen fristen, vil bli fjernet/kastet!
Borettslaget fraskriver seg alt ansvar for ødelagte sykler forårsaket av
snømåking og for sykler som blir fjernet/kastet.

JULETRESALG
Juletresalget starter fra ca. 7. desember og frem til julaften. I år
vil juletresalget foregå på gressplenen mellom blokk 6
(Haugerudveien 2-6) og 7 (Haugerudveien 38-42).
Gjestepareringen vil holdes åpent for gjester under hele
juletresalget i år.

Juletre
salg

Den store ballplassen vil ikke bli åpnet opp for gjesteparkering i
år. Som følge av to garasjebranner benyttes dette området til
parkering for våre beboere.

GARASJEBRANNER
Vi har i løpet av dette året hatt 2 garasjebrannet i borettslaget. En i sommer og en nå den 8. november.
Vi forstår at beboere lurer på hva som skjer og hva som er årsak til disse brannene.
I den første brannen har de ikke klart å finne ut av hva det var som var årsak til at brannen startet. Det
eneste vi vet er at den ikke er påtent og at mulig årsak kan være av teknisk art. Saken er nå lukket av
politiet på grunn av manglende bevis.
I brann nummer to vet vi foreløpig at brannen ikke er påtent. Politiet har ikke kapasitet til å etterforske
saken videre, men forsikringsselskapet til garasjelaget vil ta på seg videre etterforskning for å finne ut av
hva som kan være årsak til brannen. Branntomten vil bli ryddet og revet så snart alle parter er ferdig
med etterforskning.
Borettslaget vil i samråd med garasjelaget komme tilbake med mer info så snart vi vet noe.
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