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GRILLING PÅ BALKONGENE 
 
Grill-sesongen er i gang og vi minner om reglene for grilling på balkongene: 
Kullfyrte griller er ikke tillatt brukt på balkongene i Haugerud Borettslag.  
Elektriske griller og gassgriller kan benyttes, men ved grilling med slike må man 
selvsagt utvise nødvendig aktsomhet og fornuft, ha god lufting på balkongen og 
unngå at naboene plages unødig av røyk og / eller matos. 

 

 

SOMMERFEST OGSÅ I ÅR ! 
 
Det blir fin sommerfest for store & små beboere også i år. Sett av dagen: 
Lørdag 19. juni 2010 fra kl 15:30 (på den store plassen midt i borettslaget). 
Mer detaljer om sommerfesten kommer i senere Info. 
 

TID FOR VÅR-DUGNADEN: MANDAG 10. MAI 2010 
 

 På Vår-dugnaden (Rusken-dagen) rydder vi ute foran og rundt blokkene og gjør det 
 hyggeligere og penere. Sett av mandag 10. mai fra kl 17:00. Mer informasjon 
 kommer med oppslag fra vaktmester i oppgangene. 
 Viktig: Når dere feier foran og bak blokkene, så pass på ikke å feie sand inn på 
 plenene, men la det ligge i hauger ute på asfalten slik at feiemaskinen kommer til!  

 
  

SETT IKKE SØPPEL VED KOMPRIMATOREN 
 
Vaktmester klager over at enkelte beboere bare setter søppel ved komprimatoren, 
uten at dette på forhånd er avtalt med vaktmester. Resultatet er at unger drar søpla 
utover og skaper masse unødig merarbeid. Så slutt med det! 
 

GLEM IKKE GENERALFORSAMLINGEN 2010 
 
Den avholdes i morgen kveld , torsdag 6. mai kl 19:00 – og som vanlig skjer det i 
Samlingssalen på Trosterud skole. Husk å ta med årsmeldingsheftet dere fikk i 
postkassen for 2 uker siden. 
 

SKO SKAL IKKE STÅ I OPPGANGENE 
 
Flere oppgangskontakter klager over at folk parkerer skoene sine ute i oppgangen. 
Det er ikke tillatt i følge husordensreglene. Også brannforskriftene sier at det ikke må 
settes sko (og annet som kan sperre) i oppgangen av hensyn til rømningsveien. 
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