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NYE MÅLERE FRA HAFSLUND
Alle husstander i Norge skal få montert ny digital strømmåler i sikringsskapet.
Styret har mottatt varsel fra Hafslund Nett om at nye målere i vårt borettslag monteres i
mars/april 2017. Nærmere informasjon vil komme fra Hafslund.

REGISTRERING MOBILNUMMER HOS OBOS
Ved ny ordning for containerdag har styret sendt ut informasjon via SMS til beboere med
registrert mobilnummer hos OBOS. Denne nådde ut til mange beboere, men ikke alle.
Vi oppfordrer derfor alle som ikke har mottatt SMS om å registrere sitt mobilnummer hos OBOS
for å kunne motta slike meldinger.
SMS vil kun sendes ut når en sak ansees som viktig eller det er noe som haster (for eksempel ved
behov for å stenge av vann eller strøm til borettslaget).
Send SMS til 918 68 921 eller e-post til kontor@haugerudborettslag.no (oppgi mobilnummer og
adresse).

VIS FETTVETT
Ikke kast matfett i vasken eller i do. Det tetter rørene – både
dine egne og alle rør som fører til kloakk til renseanleggene.
Fett og andre matrester er også med på å holde liv i alle
rottene.
Vi oppfordrer derfor alle til å gå inn på www.fettvett.no hvor
det står relevant informasjon om hva fett gjør med rørene. Det
er også en videosnutt som viser hva man håndterer stekefett.
Ta en titt da vel!

BRANNTEKNISK RAPPORT
Brannstrategi AS fikk i oppdrag å vurdere brannvesenets innsatsmuligheter i borettslaget.
Rapporten viser noen avvik og anbefaler utbedring av enkelte innkjøringer slik at
kurvatur/svingradius blir større, samt fjerning av enkelte kantsteiner.
Styret vil etterkomme disse anbefalingene så snart de klimatiske forholdene gjør det mulig.

FACEBOOK
Vi minner om at du nå kan finne Haugerud Borettslag på Facebook. Her vil vi legge ut
meldinger og informasjon som er relevant for deg som bor i borettslaget.
https://www.facebook.com/haugerudborettslag/

Styret i Haugerud Borettslag

www.haugerudborettslag.no kontor@haugerudborettslag.no vaktmester@haugerudborettslag.no

