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PARKERINGSKONTROLL I BORETTSLAGET 

Borettslaget har sagt opp avtalene med P- Park/Smart Security og inngått ny avtale med VestPark AS. 
Avtalen trår i kraft i løpet av august og det er samme parkeringsregler som gjelder. 

- Det er ikke tillatt å parkere med uniformerte biler som blant annet taxi og håndverksbiler på 
gjesteparkeringen eller biler registrert på beboere. 

- Parkering på gresset er forbudt. Bøtelegging vil skje umiddelbart. 
- Det er tillatt med korte stopp for av og pålessing utenfor inngangene. De asfalterte områdene 

utenfor oppgangen kan benyttes i inntil 20 min. All parkering utover 20 minutter krever 
parkeringslapp i vinduet. Dette gjelder uansett om det er privatbil eller firmabil. 

- Om noen parkerer uautorisert på din parkeringsplass, kan du rekvirere bøtelegging ved å 
kontakte VestPark AS direkte på tlf. 55 60 29 00. Husk at du må identifisere deg med ID og P-kort 
tilhørende din P-plass. 

- Parkeringslapp kan hentes hos vaktmester ved behov. 
- Om du parkerer inn på ballplassen i fbm brannen i garasjene, må du sørge for å ha gyldig 

parkeringslapp i vinduet, hvis ikke risikerer du bøtelegging. 
- Mer informasjon om parkering finner du her: http://haugerudborettslag.no/?nid=12738 

 

VARSELSKRIV I POSTKASSENE 
Flere beboere har fått varselskriv i postkassene i løpet av sommeren. Skrivene omhandler primært 
ulovlig oppbevaring av møbler (hvitevare, store hyller m.m.) over brystningshøyde ut mot innglassingen 
på balkongene. Men noen har også fått varsel for andre punkter som bør utbedres. Det vil bli en 
oppfølging mot alle gjeldende balkonger etter fristen for å rydde/ordne opp har utløp. 
 

HOLD YTTERDØRENE LUKKET 
 

I sommer har mange ytterdører stått på vid gap omtrent hele døgnet. Vi 
minner om at alle dører skal holdes lukket. Åpne dører er fritt frem for 
uønskede gjester som innbruddstyver eller folk som bedriver hærverk. Det 
er også fritt frem for rotter og andre skadedyr vi ikke ønsker besøk av i 
oppgangene. Og ikke minst så er det fritt frem for katter på området som 
risikerer å bli innesteng om kvelden og dermed gjør fra seg i oppgangen der 
det måtte passe. Slik ønsker vi ikke å ha det. Går du forbi en åpen dør, sørg 
for å lukke den! 
 

SECURITAS 
Vi ser at flere beboere benytter seg av muligheten for å kontakte Securitas ved bråk i oppgangen. Dette 
er kjempefint, men vi gjør oppmerksom på at Securitas ikke skal kontaktes så lenge bråket som oppstår 
er innenfor husordensreglene. Eksempelvis ved oppussing innenfor kl. 20 på hverdager eller kl. 17 på 
lørdager. Skulle oppussing skje utenfor disse tidene bør man rette en klage til daglig leder slik at beboer 
kan få en advarsel. I oppussingstilfeller så er det nesten umulig å lokalisere hvem det er som pusser opp. 
Det samme gjelder om det er festligheter og bråk fra den nye Haugerudparken.  Dette er ikke borettslagets 
område og man bør da kontakte politiet. 
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