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I kommende periode planlegges det noen arbeider på borettslaget uteområde.
NY LEKEPLASS
I forbindelse med oppgradering av lekeplass, vil det fra førstkommende mandag den 4/4
starte rivning av gjenstående lekeapparater og utgraving til ny lekeplass. Årsaken til denne
oppgraderingen er manglende godkjenning av de gamle apparatene.
Dagens krav til lekeplasser er strenge og har tilbakevirkende kraft.
Styret valgte å nedlegge de små lekeplasser rundt omkring på borettslagets området og
etablere en stor og moderne lekeplass foran blokk 1 med apparater for små og store barn.
Det må i denne forbindelse påregnes noe støyende arbeider og kjøring. Styret vil tilstrebe at
dette er til minst mulig sjenanse for beboere i området

ASFALTERING
Det skal etableres nytt fortau på nedsiden av blokk 2-3-4-5-6 (Haugerudveien 2-6, 8-12, 1418, 20-24 og 26-30) der hvor gammelt fortau har vært. Dette betyr at de som har
parkeringsplass inn mot fortauet (ca. fra P-486 til P-558) må parkere på utsiden av de
markeringer som blir satt opp. Vi ber om at dette overholdes slik at arbeidene med
etablering og asfaltering kan gå lettes mulig. Fortauet blir noe bredere slik at det kan brøytes
for snø i vinterhalvåret. Det er ønskelig «å flytte» gangtrafikk fra veien til fortau og gjøre
ferdsel sikrere for gående.
Styret beklager de ulemper med støy og parkeringsproblemer dette vil medføre for våre
beboere i tiden arbeidene pågår.

I tillegg vil det i løpet av våren bli reasfaltert i deler av borettslaget. Denne gangen er den
nedre delen av borettslaget (mot Tvetenveien) som vil bli prioritert. Noe støy og vanskelig
framkommelighet må vi regne med når arbeidene pågår.
Spørsmål vedr. arbeidene kan rettes til e-post: kontor@haugerudborettslag.no

CONTAINERE PÅ DEN STORE BALLPLASSEN
I forbindelse med montering av utemøbler til de nye plattingene utenfor blokkene er det nå
kommet noen containere på den store ballplassen. Disse containerne er ikke til
søppelkasting. Containerne inneholder materiale til utemøbler.
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