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MATING AV FUGLER OG ANDRE DYR 

Vi har den siste tiden observert at det legges ut mat til fuglene under 
flere av trærne på borettslagets område. Dette ønsker vi å få en slutt på 
da mating også tiltrekker seg andre skadedyr. 

Vi minner om husordensreglene som sier: «Det er ikke tillatt å mate 
fugler, da dette tiltrekker rotter og andre skadedyr.»  

Mating av fuglene er også til stor sjenanse for flere av våre beboere. 
Spesielt de som har soverom i den retning det legges ut mat. Det er ikke 
veldig hyggelig å våkne til et fuglespetakkel hver morgen ved 04.00 
tiden som følge av matingen. 

Vi har forståelse for at man ønsker å ta vare på fuglene, men ber om at matingen skjer utenfor borettslagets 
område. 

 

 
KASTING AV JULETRE 

Renovasjonsetaten Oslo kommune henter i år juletrær fra snuplassen i 
Stjernemyrveien og fra parkeringsplassen på stripa ved garasjene for de 
som bor i Haugerudveien.  

Vi har bedt renovasjonsetaten om å flytte litt på hentepunktet slik at 
juletrær kan plukkes opp ved bommen på den lille stikkveien og ikke 
midt mellom garasjene for Haugerudveien. Juletrær kan leveres i forkant 
av henting på hentestedet. Siste frist for levering av juletreet er kl. 07:00 
mandag morgen 10. januar. 

Treet må leveres uten pynt og ikke i sekk. De samler kun inn selve treet. 
Legg ut juletreet så tett opp mot hentetidspunktet som mulig.  

 

 

UTSTYR FRA TELENOR 

Har du ikke fått sendt i retur ditt utstyr fra Telenor, så er det på tide at du gjør 

dette. Det som skal sendes i retur er T-We PVR-dekoder, trådløs router og 

modem. Savner du din returlapp, ta kontakt med Telenor support på telefon 

915 09 000. Fellesavtalen til borettslaget opphørte 31/12-2021. 
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