
Info fra styret 

 
Nr. 15 - 2022 
 

 Haugerud, 23. november 2022 
 

www.haugerudborettslag.no    kontor@haugerudborettslag.no   vaktmester@haugerudborettslag.no 

Side 1 av 1 
 

VINTEREN ER PÅ TUR 
Vinteren er på tur og det er på tide å klargjøre for snømåking. Det betyr at vi har satt 

opp brøytestikker ved fartsdumper slik at disse ikke blir ødelagt ved snømåking.  

Alle sykler som står ute må fjernes innen 15. desember slik at de ikke er til hinder for 

snømåking. Sykler rengjøres, merkes med navn og settes inn i kjellerrom (bomberom). 

Alternativt kan de plasseres i tørkebåsen. Sykler skal ikke parkeres under trappen. 

Sykler som ikke er tatt inn innen fristen, vil bli fjernet/kastet!  

Borettslaget fraskriver seg alt ansvar for ødelagte sykler forårsaket av snømåking om 

disse parkeres ute i vinter. 

 

 

JULETRESALG OG GJESTEPARKERING 
Som vanlig vil det bli salg av juletrær på gjesteparkeringen fra ca. 10. desember. 

Gjesteparkering vil da bli flyttet til den store plassen midt i borettslaget (se blå 

P). Her blir det skiltet for ca. 20 parkeringsplasser for gjester. 

All inn- og utkjøring skal skje langs underetasjen ved blokk 3 (Haugerudveien 20 - 

24) hvor det ikke er leiligheter. Trafikk-bommen ved denne blokka, vil stå åpen 

hele døgnet fra 9. desember til og med 1. januar.  

Biler som tilhører beboere i borettslaget og som parkerer på plassen, vil bli bøtelagt. Gjester kan stå uten 

parkeringstillatelse på denne plassen i julen. Parkeringstillatelse kreves på gjesteparkeringen ved garasjene. 

 

BATTERIBYTTE FOR RØKVARSLERE 
Huske den offisielle batteribyttedagen som er 1. desember. Har du ikke fått byttet til de nye røykvarslerne fra 

borettslaget må du huske på å bytte batteri. 

Alle beboere er ansvarlig for å skifte batteri i røykvarsler(e) i sin bolig. Test samtidig at røykvarsleren faktisk virker. 

 

MINNER OM AT DET SKAL VÆRE RO I LEILIGHETENE PÅ KVELD/NATT 

Vi minner om at husordensreglene skal følges når det kommer til støy/bråk fra leiligheter etter kl. 23.00. Det er 

ikke ok å sette på vaskemaskinen, oppvaskmaskin eller støvsuge mellom kl. 23 – 07 for å spare strøm. Det er 

heller ikke ok å bruke vaskemaskin eller oppvaskmaskin på natten når man sover pga. brannfare eller fare for 

vannlekkasje. Husk at bruk av maskiner støyer og er til sjenanse for dine naboer! 
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