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Haugerud, 7. februar 2017 

GENERALFORSAMLING 

Ordinær generalforsamling avholdes mandag 22.mai 2017 på Trosterud Skole. 
Forslag som beboerne ønsker behandlet på generalforsamlingen, sendes styret pr. e-post til 
kontor@haugerudborettslag.no eller legges i styrets postkasse utenfor Haugerudveien 22. 
 
Frist: 15.mars. 

 

PLANLAGT VEDLIKEHOLD I 2017 

Styret vil i 2017 jobbe med følgende vedlikeholdssaker: 

 Løse heller i inngangspartier.  

 Fuktig plen mellom blokk 11, 12 og 13. 

 Lys ved søppelpunktene. 

 Taktekking. Inspeksjon i 2014 viste behov for omlegging av takene i løpet av en 1 – 5 års periode 
unntatt blokk 16. Blokk 1, 3 og 17 ble tatt i 2015 og blokk 2, 4, 5 og 6 i 2016.  
I år vil blokk 7, 8, 9 og 10 få nye tak (Haugerudveien 38 - 42, 44 - 48, 50 - 54 og 56 -60).  
Etter dette gjenstår 5 blokker (blokk 11 – 15) og disse vil bli tatt i 2018 / 2019. 

 

RENGJØRING AV SLUK 

Det er stadig tilfeller av vannlekkasjer på bad og kjøkken som 
skyldes tette rør og sluk. Vi minner om at rengjøring av sluk er en 
del av beboers vedlikeholdsansvar og at manglende renhold kan 
skape kostbare oversvømmelser og lekkasjer.  
 
Tips:  
Bruk gummihansker å dra opp gammelt hår, fett og såperester. 
Bruk deretter en gammel oppvaskbørste til å vaske rundt i sluket 
f.eks. med salmiakk. Unngå å bruke avløpsåpner i pulverform, 
fordi det kan stivne og sette seg fast i rør. 
 
Rengjøring bør gjøres ca. hver tredje måned avhengig av hvor 
mange som bor i husstanden og hvor mye hår man mister i dusjen. 
 
Ta gjerne en titt på følgende video: www.youtube.com/watch?v=rMtFJvEoSqo   

 
 

FACEBOOK 

Du kan nå finne Haugerud Borettslag på Facebook. Her vil vi legge ut meldinger og 

informasjon som er relevant for deg som bor i borettslaget. 

https://www.facebook.com/haugerudborettslag/  
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