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PARKERINGSKORT 
 

Parkeringskort som inneholder plassnummer er nå produsert og deles ut til eiere av 
parkeringsplasser. Utdeling skjer i tidsrommet 18, 23 og 25.april (kl. 18:00 - 20:00) fra 
Driftskontoret, Haugerudvn. 22. 
 
Det utleveres 2 parkeringskort pr. leilighet og disse skal følge leiligheten ved et fremtidig salg.  
Merk at parkeringskort kun utleveres til andelseier og mot gyldig legitimasjon.  
 
På parkeringskortet står nummer på plassen og dette fungerer som et bevis på at du 
eier/disponerer p-plass i Haugerud Borettslag.  
Dersom noen tyvlåner din parkeringsplass kan du kontakte Smart Security for å rekvirere 
borttauing. For å unngå feilaktige borttauinger, må du fremvise ditt nye parkeringskort, samt 
gyldig legitimasjon. 
 
 

UTVENDIG VEDLIKEHOLD AV BLOKKENE 
 

Blokk 1 (Haugerudvn. 32-36) og blokk 2 (nr. 26-30) er som de fleste sikkert har observert, 
innkledd med stillaser.  
 
Det foregår murerarbeider hvor utbedring av overdekninger over vinduer skiftes pga. 
rustdannelser på armeringsjern. Dette gjelder de som ikke ble tatt i 1995.  
Samtidig går man over alle fuger og utbedrer der det er nødvendig.  
 
Alle lufteventiler vil også bli skiftet.  
Når arbeidet er ferdig vaskes alle fasader med unntatt av balkongsiden. 
 
 

FELLING AV TRÆR 
 

Trefelling ble gjennomført i mars og nå når snøen er i ferd med å forsvinne, ser man restene 
av trærne. I avtalen med GrøntMiljø AS er det også avtalt stubbefresing, opprydning og 
tilbakefylling av jord.  
 
Styret anser seg ferdig med trefelling i denne omgang. 
 
 

RENOVASJONSETATEN 
 

Renovasjonsetaten Oslo kommune ønsker å informere og motivere alle til økt kildesortering.   
 
I den anledning har de kontaktet Haugerud Borettslag og ønsker å snakke med hver enkelt 
husholdning. Ved besøket vil de gjennomføre korte samtaler og svare på spørsmål/ta med 
seg eventuelle tilbakemeldinger. 
De er kledd i klær tydelig merket Renovasjonsetaten og/eller Oslo kommune, samt bærer ID-
kort ved besøk. 
 
Styret oppfordrer alle til å ta godt i mot representanter fra etaten når de besøker nettopp deg.

 


