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EKSTRA  GJESTEPARKERING I JULA 
 
Generalforsamlingen gjorde den 6. mai 2010 følgende vedtak: 
”Styret sørger for at det på ballplassen markeres / skiltes for 15 gjeste-
parkeringsplasser som kan benyttes i den perioden juletresalget pågår og 
fram til over nyttår. Det forutsettes at de som skal bruke plassene, er gjester, 
samt at de kjører til / fra parkeringsområdet langs underetasjesiden i blokk 3 
(Haugerudveien 20-22-24), der det ikke er leiligheter. Biler tilhørende beboere 
i Haugerud Borettslag som eventuelt parkerer her, vil få kontrollavgift.” 
 
Den aktuelle trafikk-bommen ved blokk 3 vil derfor fra mandag 13. desember og til 
og med lørdag 1. januar 2011 stå åpen hele døgnet, slik at gjestebiler kan stå på 
ballplassen om nødvendig. Grunnet snø er det ikke mulig å markere plassene 
fysisk, men bruk arealene på begge sider av oppkjørselen.  
Etter 1. januar 2011 kan gjestebiler ikke lenger stå på ballplassen. 

 
IKKE MILJØSKADELIG INNPAKKINGSPAPIR I AVFALLSHUSENE  
 
Renholderne er pålagt av miljøhensyn ikke å blande gavepapir og vanlig 
papiravfall. Derfor: Gavepapir, innpakkingspapir og store kartonger etter julefeiring 
skal ikke kastes i papirlukene i avfallshusene. Samle det i en avfallssekk og sett 
den ut for innsamling på første containerdag i 2011, som blir onsdag 5. januar. 
 
 

HUSK REGLENE FOR BRUK AV FYRVERKERI  
 
Alt fyrverkeri med styrepinne er fortsatt forbudt å bruke. Bakkefyrverkeri er tillatt 
som ifjor. Følg reglene, bruk sunt vett – unngå skader på mennesker og eiendom. 
 

 
VAKTMESTERKONTORET & DRIFTSKONTORET I ROMJULA 
 

Vaktmesterkontoret har vanlig besøks- og ringetid på hverdagene mellom jul og 
nyttår fra kl 12:30 til 13:00; telefon: 22 32 48 51. Driftskontoret er betjent til og med 
torsdag 23. desember 2010, deretter stengt til og med mandag 3. januar 2011. 
 

Styret ønsker alle små og store beboere på Haugerud en 

riktig hyggelig juletid og et fredelig, godt nytt år 2011 ! 
 

 

 
 

 

Haugerud, 9. desember 2010 
STYRET I HAUGERUD BORETTSLAG 


