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BEBOERMØTE 

Vi inviterer til beboermøte 6. april kl. 18.00 i Haugerud kirke. Agenda for møtet er: 

- Info fra Dråpe om varmestyring og økonomi samt individuell måling av varmtvann. 
- Info fra Altibox om fiber/TV 
- Info fra grøntgruppa om beplantning rundt grillplassene 
- Utfordringer rundt søppel 
- Eventuelt 

 

DUGNAD PÅ GRILLPLASSENE 30. APRIL  

Nå pusser vi opp grillplassene og vi trenger din hjelp på dugnaden.   

Det har blitt kjøpt inn en rekke trær, busker og plantekasser, og vi trenger 
beboernes hjelp til å sette disse på plass på en dugnad lørdag den 30. april. 
Vi trenger en arbeidsleder for hver grillplass og dugnadsarbeidere som kan 
ta i et tak på dugnaden. De arbeidsansvarlige vil få et kurs av gartner i 
hvordan gjøre i stand én grillplass på kvelden den 29. april, og vil få ansvar 
for å lede arbeidet ved sin grillplass på selve dugnaden.  

Ved hver grillplass skal det plantes en gruppe miljøvennlige bær- og prydbusker, settes opp en solid plantekasse 
til dyrking av urter og krydderplanter samt plante to frukttrær. 

Hvis du har lyst til å være arbeidsleder så send en mail til grontgruppa@haugerudborettslag.no  med navn og 
adresse. 

 

HAR DU INNBOFORSIKRING? 

Vi vil minne om viktigheten av å ha en innboforsikring da borettslaget forsikring kun dekker det borettslaget er 
ansvarlig for iht. vedtektene. Innbo er ting du eier og bruker hjemme, og som du ofte tar med deg når du flytter. 
Eksempler på innbo er møbler, klær, elektrisk utstyr, bøker, sykler, barnevogn, verktøy osv. Ting som står lagret i 
kjeller og garasje regnes også som innbo.  

Innboforsikring dekker verdien på innboet hvis det skulle skje noe, som for eks. ved en vannskade, brann eller 
tyveri. 

 

HMS OG SØPPEL 

Etter en omfattende dugnad i løpet av vår og sommeren hvor vi har fjernet dekk, malingsspann, gamle sykler og 
annet utstyr som ikke er merket med navn, så ser vi at dette er en ganske så håpløs oppgave å fortsette med og 
det koster borettslaget mye penger. Slik kan vi ikke fortsette. HMS ansvarlig har siden 2020 til 2022, steng over 20 
fellesrom. Disse rommene vil bli tømt og deretter stengt permanent. Vi vil fortsette og tømme rom og stenge av 
permanent der det ikke holdes i orden. Før rom stenges permanent vil alle få mulighet til å hente ut sine 
eiendeler. 
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