Info fra styret
Nr. 8 - 2010
JULETREET TENNES & JULETRESALG HOS OSS OGSÅ I ÅR
Det blir som vanlig salg av juletrær fra ca 5. desember og fram til morgenen den
24. desember. Den perioden kan de fleste gjesteparkeringsplasser ved innkjøringa
fra Haugerudveien ikke benyttes, slik det også har vært de foregående årene.
Generalforsamlingen i mai 2010 vedtok derfor enstemmig:
”Styret sørger for at det på ballplassen markeres / skiltes for 15 gjesteparkeringsplasser som kan benyttes i den perioden juletresalget pågår og
fram til over nyttår (det vil si til søndag 2. januar 2011). Det forutsettes at de
som skal bruke plassene, er gjester, samt at de kjører til / fra parkeringsområdet langs underetasjesiden i blokk 3 (Haugerudveien 20-22-24), der det
ikke er leiligheter. Biler tilhørende beboere i Haugerud Borettslag som
eventuelt parkerer her, vil få kontrollavgift.”
Borettslagets eget juletre tennes som tidligere 2. søndag i advent;
I år søndag 5. desember kl 17:00.

TID FOR Å SJEKKE RØYKVARSLERNE !
Har du husket å sjekke at røykvarsler(ne) i leiligheten din virker? Og byttet batterier
om det behøves? Om ikke, så er det på tide ! Husk at de fleste alvorlige branner med
personskader eller dødsfall i Oslo har skjedd der varslerne ikke virket.

FORSØK PÅ STYGG FAKTURASVINDEL MED MER
Et firma som kaller seg Prosjekt Bolig og Brann har den siste uka ringt særlig eldre
beboere og bløffet om at de ”på vegne av styret skulle kontrollere røykvarslerne”.
Vi hang opp advarsel om dette i alle oppgangene. Vi vet at de greide å komme inn
hos noen beboere, der de monterte flere nye røykvarslere, for så å sende stor
regning for dette i ettertid. Har du fått en slik regning, så er vårt råd å ikke betale for
noe verken du eller styret har bestilt, men gi kopi av fakturaen til styret ved daglig
leder eller vaktmester. Styret har vedtatt å politianmelde firmaet for grov svindel.

BRUDDET PÅ FJERNVARMELEDNINGEN LOKALISERT
Etter lang tids feilsøking er lekkasjepunktet endelig funnet og gravd fram.
Varmtvannet er derfor avstengt i dag torsdag på dagtid, se oppslag i oppgangene,
mens nødvendig reparasjon pågår. Vi håper det blir lenge til neste gang!
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