
Info fra styret 

 
Nr. 2 - 2021 
 

 Haugerud, 29. januar 2021 
 

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

 

STØY FRA NABOER 

Nå i disse koronatider hvor mange jobber hjemme, barn har hjemmeundervisning og mange er samlet under 

samme tak i lange perioder, er det viktig at vi hensyntar våre naboer på en god måte. 

Ta hensyn til dine naboer når det gjelder støy:  

▪ Boring og støyende arbeid i fbm. oppussing skaper problemer for de som arbeider på hjemmekontor og 

kanskje må delta i digitale møter m.m. Dette kan planlegges om den som pusser opp varsler i blokka når 

det skal foregå støyende arbeid. Oppussingsstøy forplanter seg i veggene gjennom hele blokka. 

▪ Støyende lek, løping, roping, hopping m.m. fra barn høres veldig godt til alle naboer. Pass på at dine barns 

lek ikke blir et problem for dine naboer. 

 
 

VENTILASJONSANLEGG 

Vi vet at det fortsatt er problemer med ventilasjon i mange leiligheter selv om 

ventilasjonsanlegget på taket nå er byttet ut i alle blokker. Når koronasituasjonen roer seg ser 

vi at det vil være behov for å befare ventilasjonskanaler i alle leiligheter for å finne ut av hvor 

problemene ligger. Forhåpentligvis er dette et arbeid vi kan starte på i løpet av 

våren/forsommeren. I mellomtiden er det noe du som beboer kan gjøre/sjekke ut: 

▪ Har du satt inn riktig avtrekksventil til ventilasjonskanalen på ditt kjøkken, toalett og 

bad? 

▪ Har du tilkoblet kjøkkenvifte med kullfilter (IKKE tilkoblet til ventilasjonskanal eller 

luke i yttervegg)? 

Hvis du kan svare ja på begge disse spørsmålene trenger du ikke å forta deg noe. Svarer du derimot nei på ett 

eller begge må du bytte avtrekksventil /kjøkkenvifte. Feil tilkoblet kjøkkenvifte og manglende eller feil 

avtrekksventil skaper ubalanse i ventilasjonsanlegget i din oppgang, og alle leiligheter får dårligere luft og/eller 

manglende ventilasjon i leiligheten. 

 

CONTAINERDAG 

Onsdag 3. februar fra kl. 15.00 til 20.00 er det containerdag for storsøppel. Den enkelte må selv bære sin søppel 

ned på den store plassen midt på området til komprimatorbilen. Det er ikke tillatt å sette fra seg søppel på 

plassen før komprimatorbilen kommer. Grunnet smittevern i fbm. Covid19 må du selv kaste ditt søppel i 

komprimatorbilen. Benytt anledningen til å få ryddet opp i kjellerrom m.m. Tralle for frakt av stort avfall kan lånes 

av vaktmester. 

 

VARSEL OM GENERALFORSAMLING 

Ordinær generalforsamling planlegges avholdt 26. mai 2021. Saker som ønskes behandlet av generalforsamlingen 

må være styret i hende innen 15. mars 2021. Forslag sendes pr. e-post til kontor@haugerudborettslag.no eller 

legges i styrets postkasse utenfor Haugerudveien 22 i underetasjen. 
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