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MÅLING AV VARMTVANN  

Vi starter måling av varmtvannsforbruket fra 1. januar. Forbruk frem til og med 31.12.2022 vil ikke bli beregnet 
med i avlesningen. Alle målere blir lest av elektronisk i systemet målerne er koblet til. Vi jobber med å få på plass 
en løsning hvor dere selv kan følge med på forbruket over nett. Vi håper at vi kan ha dette på plass i løpet av kort 
tid. 

Som nevnt i info 14-2022 vil vi sjekke forbruket pr. leilighet i begynnelsen av mars og i begynnelsen av mai for å se 
om det er behov for noen justeringer. Deretter vil forbruket bli sjekket hvert halvår og faktura for evt. overforbruk 
sendes ut eller det tilbakebetales for evt. underforbruk. 

 
KASTING AV JULETRÆR 

Torsdag 12.01.23 kl. 07.00 henter Oslo kommune juletrær på 
Haugerud. I Haugerud Borettslag kan juletrær legges ved 
bommen ved den lille stikkveien fra garasjene mot 
balkongsiden til Haugerudveien 38-42, eller i enden av 
Stjernemyrveien ved snuplassen.  

Trær må være lagt ut innen onsdag 11. januar. 

 

 

NOE DU LURER PÅ? 

Vaktmester og daglig leder får mange henvendelser daglig. Mange av henvendelsene gjelder informasjon som 

allerede er å finne på vår utmerkede nettside www.haugerudborettslag.no. Vår nettside har en super 

beboerguide, skjemaer for kontakt med vaktmester og daglig leder, skjema for bestilling av nøkler, postkasseskilt, 

skilt til ringeklokke, søknad om dyrehold, m.m.  

Vaktmester og daglig leder må prioritere og besvarer viktige henvendelser først. Vi ber om at du oppsøker 

nettsiden for å se om du finner informasjon om det du lurer på før du tar kontakt. Det kan også være lurt å 

benytte seg av kontaktskjemaene på nettsiden fremfor å sende e-post. Da får både vaktmester og dag leder den 

informasjonen de trenger med en gang.  

Forventet svartid på henvendelser som ikke haster kan være fra 1-14 dager. 
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