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VAKTMESTERTJENESTEN 

Tirsdag 6. mai døde vår vaktmester Gunnar Paulsen så alt for tidlig, kun 
61 år gammel. Dette har selvfølgelig medført litt unntakstilstander på 
vaktmesterkontoret. 

Inntil vi har ny vaktmesterordning på plass vil vi ha en vikar her på deltid 
hver dag frem til vi får en fast vikar. Vikaren vil betjenes 
vaktmestermobilen i kontortiden fra kl. 12:30 – 13:00. Styret vil betjenes 
e-post til vaktmester frem til fast vikar er på plass. 

Vi regner med å ha en fast vikar på plass i løpet av mai. 
Vaktmesterkontoret vil da igjen bli åpnet for besøkende i kontortiden. 

Stilling for ny vaktmester i borettslaget vil bli utlyst til høsten. 

 

CONTAINERDAG UTSETTES TIL OVER SOMMEREN 

Grunnet redusert bemanning på vaktmesterkontoret ser vi det som vanskelig å få gjennomført 
containerdag i juni. Styret har derfor besluttet at det ikke vil bli containerdag før over sommerferien. 
Neste containerdag blir onsdag 2. september.  

I mellomtiden henstiller vi til at dere benytter dere av andre muligheter for å kaste søppel. 

Har du behov for å kaste storsøppel kan dette leveres gratis på: 

Haraldrud gjenbruksstasjon i Brobekkveien 87. For mer info om hva som kan leveres samt åpningstider 
se: https://www.oslo.kommune.no/avfall-og-gjenvinning/alle-gjenbruksstasjoner/haraldrud-
gjenbruksstasjon-tidl-brobekk/#grefavfalsstasjonen 

Søppeltaxi er også en løsning for å bli kvitt litt søppel. Oslo Søppeltaxi rydder for deg, laster på alt som 
skal kastes, og kjører det bort for deg. De kan kontaktes på mobil 975 38 989 for mer info og pris. 

iSekk kan benyttes for større oppussingsprosjekter. De har mange løsninger til forskjellige priser på sin 
nettside www.isekk.no 

 

GJESTEPARKERING ER ÅPNET IGJEN 

Da kan vi informere om at gjesteparkering nå er åpnet igjen for våre beboere med samme 
forutsetninger som tidligere.  

- Det er kun gjester som kan bruke gjesteparkeringen, den er ikke til bruk for beboernes egne 
biler.  

- Det er forbudt å parkere taxi og håndverksbiler på gjesteparkeringen.  
- Gjesteparkering kan kun skje i inntil 3 døgn av gangen, uavhengig av om bilen er flyttet/benyttet 

eller ikke disse 3 dagene. Dette på bakgrunn av det begrensede antallet plasser vi har til rådighet. 
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