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VAKTMESTERKONTORET REDUSERT BEMANNET 

Fra mandag 24. august vil vaktmesterkontoret være redusert bemannet igjen til 

vi får en ny vaktmester på plass. Vakttelefon og e-post vil bli besvart, kontortid 

er som vanlig fra kl. 12.30 – 13.00, men det kan ta noe lengere tid før man får 

hjelp når man henvender seg. Vi beklager eventuelle ulemper dette vil medføre 

for den enkelte. 

 

CONTAINERDAG ONSDAG 2. SEPTEMBER 

På grunn av redusert vaktmestertjeneste vil det kun være mulig for oss å tilby containerdag i september. 
Resten av året vil det ikke bli containerdag.  

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 kommunens nettsider: https://www.oslo.kommune.no/avfall-og-gjenvinning/alle-

gjenbruksstasjoner/haraldrud-gjenbruksstasjon-tidl-brobekk/ 

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  Husk at iSekk må stå plassert på andre siden av gangveien på gressplenen (ikke 
inntil balkong eller soveromsvindu). Dette på grunn av brann. 

 

KLAGER FRA BEBOERE 

I sommer har styret mottatt en del klager fra beboere på andre beboere. Dette gjelder klaging på bråk 
både inne og ute, klage på lukt fra mat i oppganger, forsøpling generelt, oppbevaring av sko m.m. på 
utsiden av inngangsdørene osv. I tillegg har vi fått en del klager på dårlig ventilasjon i leilighetene. Vi 
minner om at vi alle bor i et borettslag og det er viktig å ta hensyn til hverandre. 

- Ikke kaste søppel, oppussingsmateriele eller annet fra balkongene. Dette er ikke tillatt. 
- Ikke kaste søppel etter rydding eller oppussing på utsiden av oppgangene uten at dette legges i 

en iSekk eller tilsvarende. Når en iSekk er full skal den fjernes umiddelbart. Forsøpling av 
området vil medføre dagsbøter.  

- Husordensreglene sier at det skal være ro etter kl. 23.00. Vi anmoder om at alle respekterer 
dette, både inne om på samlingsplasser ute. 

- Det er ikke tillatt å lufte matlukt ut i oppgangen. Skal du lufte må det skje igjennom vinduer. 
- Det er ikke tillatt å koble kjøkkenventilator til ventilasjonsanlegget i leiligheten. Bruk ventilator 

med kullfilter! 

Styret er klar over at vi har problemer med ventilasjon i flere blokker og har påbegynt arbeidet med å se 
på dette. 
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