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KJØRING PÅ TURVEIEN 
 

Vi opplever stadig ulovlig kjøring på den kommunale turveien som går gjennom borettslaget.  

Styret sendte derfor i 16.mai en bekymringsmelding til Oslo kommune Bymiljøetaten (BYM) om at 
det er en betydelig risiko for at noen kan bli påkjørt og resultere i en tragisk ulykke som følge av 
kjøring  

12.juni mottok vi svar om at gang- og sykkelvei skal være skiltet slik at det 
ikke er noen tvil om at det er forbudt å kjøre her. Videre fremgår at BYM som 
hovedregel ikke etablerer bommer eller andre typer hindringer på offentlige 
gang- og sykkelveier, og anbefaler at problemer med ulovlig kjøring tas opp 
med politiet (post.oslo@politiet.no) da dette er et brudd på trafikkreglene. 

For å sikre lekeplassen ble det derfor besluttet å flytte på noen store, røde 
steiner som en sikring rundt lekeplassen. 

Vi minner samtidig alle beboere om at asfalterte veier innenfor bommene i 
Haugerud Borettslag er gangveier. All unødvendig kjøring er derfor ikke tillatt 
og vi ber alle respektere dette. 

 
TRAPPEVASK 
 

Styret har mottatt henvendelse fra firmaet som vasker trappeoppgangene våre, om at enkelte 
beboer rister sin dørmatte inne i oppgangen (i en nyvasket oppgang). 

Kan virke unødvendig å nevne, men dørmatten skal ristes utendørs. 
 
SKADEDYR 
 

Dersom du oppdager kakerlakker, veggdyr eller andre skadedyr, ber vi om at vaktmester kontaktes 
snarest. Dette for å begrense skadeomfanget og hindre spredning til naboer. 

• Ikke legg ut mat til småfugler, da dette tiltrekker seg rotter, mus, duer og måker. 

• Ikke fyll opp de røde søppelbeholderne med husholdningsavfall – dette skal i de nedgravde 
søppelbrønnene. Fugler hakker i stykker posene og drar ut innholdet, noe som ikke er 
hyggelig å se på eller for den som må rydde opp etterpå. 

 

VASK AV KJELLERGANGER 
 

I løpet av sensommeren og høsten vil det bli gjennomført vask i alle kjellerganger mellom 
oppgangene. Utstyr som gardintrapp, sykler m.m. som er henslengt i kjellerganger vil bli plassert i 
fellesrom. Gjenstander som kan oppfattes som søppel vil bli kastet. 
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