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KONTROLL AV RØYKVARSLERE 
 

Gjør det til en vane å bytte batteri 1. desember hvert år - 1. desember er nemlig røykvarslerens 
dag. Batteriet bør vanligvis skiftes en gang pr år. De fleste røykvarslere lager korte og svake pip 
når batteriet begynner å bli dårlig. Du må da skifte batteri så snart som mulig.  
Test røykvarsleren(e) med testknappen. Du bør også med jevne mellomrom teste med røyk. (Det 
anbefales å bruke "røyk" på sprayboks eller egne testrøykstikker). 
 
Dersom røykvarsleren(e) ikke reagerer med nytt batteri, er den defekt og må skiftes ut snarest. 
 
 

FJERNING AV SYKLER 
 

Vi har allerede hatt en forsmak av vinter og styret ber derfor om at sykler fjernes fra 
sykkelstativer, da disse er til hinder for snøbrøyting.  
 
Etter 15. desember vil låser bli klippet og sykler kastet. 
 
 

MATAVFALLSBEHOLDERE 
 

Fra Renovasjonsetaten har borettslaget har mottatt matavfallsbeholdere som passer perfekt til de 
grønne posene.  
 
Beboere som ønsker dette, kan hente beholder på vaktmesterkontoret i vaktmesters kontortid. 
 
Matavfall: Ja takk; Matrester generelt, slik som skall, skrell, skrotter, teposer, tørkepapir og bein. 
Nei takk: Planterester, hageavfall, kattesand, bleier og emballasje tilgriset av matavfall. Dette skal i restavfall som i 
dag. 
 
Matavfall sorteres i grønn pose og legges i avfallsbeholderen. 
Hust dobbel knute! 

 

JULETRESALG 
 

Som tidligere vil Gjermund Sveen også i år selge juletrær fra ca. 9. desember frem til morgenen 
24. desember. Dette betyr at gjesteparkeringsplassene ved krysset Tvetenveien / Haugerudveien 
i denne perioden IKKE kan benyttes.  
 
Fram til over nyttår, vil det i stedet markeres / skiltes for ca. 15 gjesteparkeringsplasser på 
ballplassen. Det forutsettes at plassene brukes av gjester og at det kjøres til / fra de midlertidige 
plassene langs underetasjen i blokk 3 (Haugerudveien 20-22-24) der det ikke er leiligheter.  
 
Samme regler gjelder for denne parkeringsplassen som øvrig gjesteparkering. 
  


