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RENGJØRING AV SOILRØR 
 

Firmaet Gravco a.s har fått i oppdrag å vedlikeholdsspyle alle avløpsledninger i borettslaget. 
De starter onsdag 2. mai i blokk 1 (Haugerudvn 32/34) og vil ta 2 oppganger pr. dag. Deretter 
tas blokk 2, 3, 4 osv. før arbeidene avsluttes fredag 15. juni i blokk 17 (Stjernemyrvn 48). 
 
Som tidligere nevnt må firmaet inn i alle leiligheter og de må ha fri tilgang under vask på 
kjøkken og til sluk på bad. Fint om alle kan rydde unna saker som står i veien før de kommer. 
 
Gravco vil sende ut nærmere informasjon før de kommer til din leilighet. 
 
 

DUGNAD 
 

Vårens dugnad avholdes onsdag 25. april. Nærmere informasjon kommer fra vaktmester. 
 
 

SPAREPÆRER I KJELLERGANGER 
 

Alle lyspærer i kjellerganger er byttet ut med sparepærer. Det tar imidlertid noe lengre tid 
(ca. 1 minutt) før de lyser med full effekt i forhold til de gamle pærene.  
Fordelen med sparepærene, er at de har lang levetid og bruker mindre strøm. 
 
 

ØKNING AV PARKERINGSGEBYR 
 

SMART SECURITY AS har all parkeringskontroll på Haugerud Borettslags område.  
Ved overtredelse av reglene som står nedfelt i husordensreglene, skal Smart Security ilegge 
kontrollavgift. Fra 1. mai øker dette gebyret til kr 700.  
 
 

CONTAINER-DAG 
 

Som tidligere varslet, var det ikke storsøppeldag i april. Enkelte har tydeligvis ikke fått med 
seg dette og har satt ut søppel. Vennligst ta inn søppel du har satt ut og vent til neste 
container-dag som er onsdag 2. mai.  
 
Styret gjør på nytt oppmerksom på manglende sortering av søppel når det er container-dag. 
Søppel skal pakkes godt inn i godt inn (i søppelsekker) og settes utenfor inngangen i 
underetasjen. Vaktmester har flere ganger funnet elektriske artikler pakket inn.  
DERFOR: Småelektriske ting (data, kabler, barbermaskiner, støvsuger, brødrister, 
kaffetrakter, TV, miksmaster, vannkoker, lamper, radioer, stereoanlegg osv.) skal ikke pakkes 
inn, men kastes i et elektronikkbur som står på ballplassen på container-dagen. 
 
Ta gjerne en tur i fellesrom ved neste container-dag. Her er det mye søppel ! 
Fellesrom skal kun brukes til oppbevaring av gjenstander man bruker og ikke til oppbevaring 
av søppel, elektriske artikler (f.eks. TV, kjøleskap, lamper), maling, brannfarlig og lignende.  


