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GJESTEPARKERING 
 

Juletresalget starter fra ca. 8. desember og frem til jule-
aften. Gjesteparkering vil da bli flyttet til den store plassen 
midt i borettslaget (se blå P). Her blir det skiltet for ca. 20 
parkeringsplasser for gjester. 

All inn- og utkjøring skal skje langs underetasjen ved blokk 
3 (Haugerudveien 20 - 24) hvor det ikke er leiligheter. 

Trafikk-bommen ved denne blokka, vil stå åpen hele 
døgnet fra 10.desember til og med 1.januar. 
Biler som tilhører beboere i borettslaget og som parkerer 
på plassen, vil bli bøtelagt. 
 
 

SYKKELPARKERING 
 

Alle sykler som står ute må fjernes innen 15. desember, da de er til hinder for 
snømåking. Sykler rengjøres, merkes med navn og settes inn i kjellerrom 
(bomberom). Alternativt kan de plasseres i tørkebåsen.  

Sykler som ikke er tatt inn innen fristen, vil bli fjernet/kastet!  
Borettslaget fraskriver seg alt ansvar for ødelagte sykler forårsaket av snø-
måking og for sykler som blir fjernet/kastet.  
 
 

DIVERSE SAKER 
 

❖ Referat fra beboermøte 20. november på Trosterud skole ligger nå på vår hjemmeside. 

❖ Utlevering av røykvarslere er nå igangsatt. Alle leiligheter vil motta 2 stk. nye røykvarslere. 

❖ Verandakasser bør snus opp/ned, da de kan fylles med vann som fryser til is om vinteren. 

❖ De som har parkeringsplass langs fortauet ved garasjerekka mot Tvetenveien, bes om å ikke parkere 
helt inntil fortauet. Dette skaper problemer for firmaet som rydder snø. 

❖ Styret henstiller til rydding av fellesrom i kjeller. Kun gjenstander som er i bruk kan lagres i fellesrom 
og skal merkes med navn. Alle bildekk må fjernes og lagres i garasje eller dekkhotell. 

❖ Ta også en titt under kjellertrappa og fjern rot og skrot. (Kun barnevogner, rullestol og rullator kan 
settes her, men skal fjernes ved trappevask hver mandag). 

❖ Felleskostnadene indeksreguleres og øker med 3 % fra 1. februar 2019.  
Årsaken er økte kommunale avgifter, renteøkning, samt generell prisøkning på varer og tjenester. 
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