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           24. mai 2022. 

Årsmøte 2022 
Årsmøtet 2022 ble avhold torsdag 28. april på Trosterud skole. Etter årsmøtet har Jean Bernadotte-

Nordenstam valgt å trekke seg ut av styret. Styrets sammensetning er nå som følger: 

 

Leder:   Anita Myhre  

Nestleder: Ali Battakh  

Sekretær: Astrid Grime  

Kasserer: Nina Syrrist  

Styremedlem:  

Styremedlem: May Liss Urang (representant Haugerud Borettslag) 

Vara 1:  Aydin Senel 

Vara 2:  Yakup Kasikci 

 

Vara 1, Aydin Senel, vil fungere i rollen som styremedlem etter Jean Bernadotte-Nordenstam. Styret 

ønsker å takke Jean for lang og tro tjeneste i garasjelaget. 

Referat fra årsmøtet ligger vedlagt. Fra neste år vil referatet kun bli tilgjengelig elektronisk via 

borettslagets nettsider. Nye oppdaterte vedtekter er også å finne på borettslaget nettsider her: 

https://haugerudborettslag.no/om-haugerud-borettslag/garasjelaget/  

 

Fellesutgifter for garasjene 
Årsmøtet besluttet å øke fellesutgiftene med kr. 300,-.  Det betyr at fellesutgiften totalt vil bli på kr. 

2000,-. I år vil vi dele opp fellesutgiften i 2 innbetalinger. Det innebærer at du vil få en faktura med 

forfall i juni samt en faktura med forfall i desember. Begge på kr. 1000,- 

 

 

Kommunikasjon og kontakt mot garasjeeiere 
Styret vil gjøre endringer på måten å kommunisere mot garasjeeiere på etter årsmøtet og vedtak 

som ble gjort der.  

▪ Kommunikasjon med garasjeeiere vil primært foregå på e-post. Samme informasjon vil 

bli tilgjengeliggjort på nettsiden til Haugerud Borettslag. 

▪ Vi har opprettet en lukket Facebook-gruppe for medlemmer i Haugerud Garasjelag. 

Denne finner du her: https://www.facebook.com/groups/2118053508433049 I denne 

gruppen vil vi legge ut samme informasjon som på nettsiden samt det som sendes på e-

post. I denne gruppen kan du stille spørsmål til garasjelagets styre om din garasje, 

vedlikehold, m.m. I tillegg vil gruppen bli brukt til informasjon som raskt må ut. For å bli 

medlem i gruppa må du oppgi ditt navn og adresse, hvilket garasjenummer du har og om 

du eier eller leier garasjen du disponerer. 

https://haugerudborettslag.no/om-haugerud-borettslag/garasjelaget/
https://www.facebook.com/groups/2118053508433049
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▪ Du vil ikke lenger motta SMS fra et privat mobilnummer (Jean) når det gjelder 

informasjon, påminnelser eller lignede fra garasjelaget. Mottar du SMS vil det være fra 

en SMS-tjeneste med avsender Garasjelaget eller Haugerud Brl. Disse SMS kan ikke 

besvares. 

▪ Kontortid første torsdag i mnd. avviklet. Er det behov for oppmøte på kontoret, så 

avtales dette direkte med styret. Eks. ved utdeling av maling. 

▪ Ønsker du å komme i kontakt med oss kan du sende en e-post til 

garasjelaget@haugerudborettslag.no eller benytte kontaktskjema til garasjelaget via 

borettslaget sine nettsider: https://haugerudborettslag.no/praktisk-

informasjon/garasjelaget/ . Leder, Anita Myhre, kan også treffes på mobil 993 00 716 

etter kl. 17.00. 

 

 

HMS og måleravlesning 
Den årlige HMS-runden vil bli gått i alle garasjer i løpet av september. Samtidig vil vi lese å målerne i 

hver enkelt garasje for beregning av strømforbruk. Strømforbruker vil bli fakturert etter avlesning 

eller sammen med felleskostnader i desember. Vi minner om vedtektene som sier følgende: 

5.4 Det er ikke tillatt å oppbevare store mengder brennbare væsker i garasjen. Med dette menes 

mengder utover det som er nødvendig til normalt vedlikehold, (eks. 2 liter olje, 1 liter bil lakk, 1 boks 

med WD-40/CRC 5-56 o.l.).  

5.5 Det er forbudt å lade el-bil i ordinær stikkontakt i garasjen ref. FEL og normen NEK 400. 

Stikkontaktene er ikke dimensjonert for el-billading, og uautorisert lading øker faren for brann i det 

elektriske anlegget. Koblingspunkt til elbilladning må kjøpes av den enkelte garasjeeier og monteres 

på løsningen garasjelaget har valgt, må bestilles gjennom garasjelaget. 

5.6 Det er ikke tillat å drive virksomhet fra garasjene. 

5.7 Garasjeporten skal alltid være lukket og låst. 

5.13 Brudd på garasjelagets vedtekter kan medføre bøtelegging. Botens størrelse kan være inntil kr. 

10.000, - avhengig av alvorlighetsgraden. 

 

 

Haugerud Garasjelag 

v/Styret 
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