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MONTERING AV VARMTVANNSMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL 

Det planlegges oppstart for montering av varmtvannsmåler og tilbakeslagsventiler i alle leiligheter etter 
skoleferien i august. Arbeidet forventes å ta rundt 2-3 mnd. og vil bli utført blokk for blokk. I den forbindelse så 
trenger vi tilgang til alle leiligheter og hovedstoppekran for varmt og kaldt vann.  

I fireromsleiligheter er disse plassert i det opprinnelige kottet i spisekroken fra byggeår. I underetasjene i et- og 
toromsleiligheter skal disse kranene være plassert over himling på badet. 

Om disse hovedstoppekranene er bygget inn i forbindelse med endring av bad og/eller kott, er det beboers 
ansvar og sørge for tilgang til disse rørene ref. vedtekter § 5. Vedlikehold samt husordensreglene. Ved innbygging 
av vannrør i vegg er det lovpålagt å settes inn inspeksjonsluke ved stoppekraner. 

Alle beboere vil få varsler i begynnelsen av august om når arbeidet skal foregå og man må da være hjemme på 
installasjonsdato man får, evt. levere nøkler til en nabo eller til vaktmester. 

 

 

FERIEAVVIKLING 

Daglig leder avvikler ferie i perioden 27. juni til og med 15. juli. I den perioden vil ikke kontortelefonen bli besvart. 
Har du behov for å komme i kontakt med oss kan du benytte kontaktskjema via nettsiden eller sende en e-post til 
kontor@haugerudborettslag.no 

Vaktmesterkontoret er bemannet som normalt og telefontiden er kl. 12:00 – 15:00 mandag til torsdag og kl. 10:00 
– 12:00 på fredager. Vaktmester kan også kontaktes via kontaktskjema på nettsiden.  

 

 

HOLD YTTERDØRER LUKKET 
Vi minner om at ytterdører skal holdes lukket selv om det er sommer. Securitas rapporterer at de stadig må 

stenge dører inn til oppganger som står åpent når de er på området. 

Husk at innbrudd forekommer til alle døgnets tider, og det er viktig at alle er med og bidrar til å holde dørene 

lukket inn til oppgangene. Går du forbi en åpen dør er det fint om du lukker den! 

 

God sommer! 
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