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REHABILITERING AV FASADER 
 

Borettslaget må gjennom en ny runde med utskifting av overdekninger over vinduene, som ikke 
ble tatt i forrige runde på slutten av 80-tallet. Nå til sommeren vil blokk 1 - 9 bli tatt. 
Utbedring av sprekker, samt rengjøring av fasadene tas samtidig. Blokk 10 - 17 tas i 2014. 

Oppstart skjer i blokk 1 mandag 11.mars.  

Videre planlagt fremdrift:  

Arbeider på blokk 2 starter ca. uke 13, blokk 3 ca. uke 15, blokk 4 ca. uke 17, blokk 5 ca. uke 18, 
blokk 6 ca. uke 30, blokk 7 ca. uke 33, blokk 8 ca. uke 34 og blokk 9 ca. uke 36. 

Ytterligere informasjon kommer i neste rundskriv. 
 
  

PARKERINGSKORT – NY ORDNING 
 

Etter gjentatte problemer med tyvlåning av parkeringsplasser, har styret vedtatt å lage 
parkeringskort til alle eiere av parkeringsplasser.  

Etter planen skal ordningen tre i kraft fra 1. mai og innehaver av p-kort kan da rekvirere 
borttauing av feilparkerte biler fra sin p-plass. For å unngå feilaktige borttauinger, må man da 
fremvise sitt nye parkeringskort, samt gyldig legitimasjon. 

Utdeling av parkeringskort vil etter planen skje etter 15.april og alle vil få delt ut 2 kort. 
Vi kommer tilbake med ytterligere informasjon. 
 
 

GENERALFORSAMLING 21. MAI 
 

Styret skal iht. Lov om Borettslag informere beboerne om dato for ordinær generalforsamling og 
frist for innsending av forslag.  

Ordinær generalforsamling 2013 avholdes tirsdag 21. mai på Haugerud Skole. 
Frist for innsending av forslag er 31. mars. Forslag kan legges i postkassa utenfor Driftskontoret, 
Haugerudvn. 22 eller sendes pr e-post til kontor@haugerudborettslag.no 
 
  

LUKKING AV BOMMER  
 

Vi ber alle beboere om å lukke bommer som står åpne etter kl. 16:00. 
Minner samtidig om at innkjøring mellom 22:00 og 07:00 er forbudt. 
  
 

REKLAME I OPPGANGENE  
 

Vi har i den senere tid opplevd en økende mengde reklame og gratisaviser i oppgangene som 
legges på gulvet under postkassene. 

Styret har derfor tilskrevet Aftenposten og Norpost og bedt om at dette opphører snarest.  
Alle beboere oppfordres samtidig til fortløpende å kaste denne type papir i søppelhusenes 
papirbeholdere utenfor blokkene. 


