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                        14. sept. 2022 

Måleravlesning og HMS runde i garasjene 
Torsdag 29. september blir det gjennomført måleravlesning for strøm og HMS-runde i garasjene. Det 

vil som vanlig bli en sjekk av det elektriske anlegget og byggets innvendige tilstand iht. HMS-avtale 

med borettslaget. Denne gangen vil vi ha ekstra fokus på brannsikkerhet, oppbevaring av 

brannfarlige stoffer og annet som kan brenne. Vi vil også se på bruksområde for garasjene iht. 

vedtektene. 

Alle som har portåpner eller ekstra lås på sin garasje må møte opp for å lukke opp garasjen for 

avlesning av strømmåler. De som uteblir vil automatisk bli belastet med et gebyr på kr. 200,-. 

Forventet oppmøte ved din garasje er: 

• Garasje 1 – 98 fra kl. 18.00 – 19.30 

• Garasje 99 – 206 fra kl. 19.30 – 21.00 

Garasjen skal være ryddet slik at vi kommer til strømmåleren for avlesning. Er det ikke mulig å 

komme til din strømmåler, vil du få en bot på kr. 1000,-.  

Finner vi en garasje hvor vi ser at det er brudd på vedtektene, eller en garasje som vi anser å ikke 

være innenfor HMS, spesielt når det kommer til brannsikkerhet, vil vi bøtelegge. Botens størrelse vil 

variere fra kr. 1500,- til kr. 5000,- avhengig av alvorlighetsgraden. 

Strømforbruket vil bli fakturert sammen med felleskostnader i november/desember. 

 

El-bil lader i garasjen 
Vi minner om den månedlige måleravlesning av ladestasjoner som skal sendes på e-post til 

garasjelaget@haugerudborettslag.no innen den 5. i påfølgende måned. 

Manglende måleravlesning kan medføre at du blir fakturert for et fast beløp de mnd. du ikke sender 

inn avlesning. 

 

 

Garasjeanleggets tilstand 
Styret er i gang med et omfattende arbeid for å kartlegge garasjeanleggets tilstand. Arbeidet ble 

påbegynt på forsommeren og vi har fortsatt litt igjen. Vi ser at vi har store råteskader flere steder 

som følge av at vann har trengt inn i stolpene på hver side av garasjeporten. Flere terskler har også 

store råteskader, og flere vegger trenger sårt nye planker.  

Vi har vært i kontakt med flere håndverkere for utbedring og innhenting av pristilbud, og vil i løpet av 

høsten utarbeide en detaljert vedlikeholdsplan. Planen vil strekke seg over flere år da vi ikke har 

økonomi til å ta alt på en gang. Men, noe vil bli prioritert og påbegynt i år. Vi starter med å bytte ut 

bakveggen på hele garasjerekka ut mot gjesteparkeringen og Kiwi, forhåpentligvis i løpet av oktober. 
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Vi vil komme tilbake med mer info her så snart vi får full oversikt. 

 

Rensing av takrenner 
 

For å unngå at så mye vann trenger inn i stolpene på hver side 

av garasjeporten og skaper mer råteproblemer enn det vi har i 

dag, ber vi om at alle renser opp i sine takrenner over garasjen 

så snart som mulig. Det er spesielt viktig å holde åpne 

føringsveier for vannet der det er nedløp fra takrennene. Ta 

på hansker, få unna all mose og annen møkk slik at vannet 

renner fritt. 

Har du en garasjenabo som ikke greier å komme til sin 

takrenne, ta gjerne i et tak der også. Det setter sikkert din 

garasjenabo stor pris på. 

 

 

 

 

Facebook 
Vi minner om at 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. 

 

 

Kontaktinfo 
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 på ukedager. 
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