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FJERNING AV SYKLER 
 

Snøen kommer snart og det står fortsatt mange sykler ute. Sykler som overvintrer ute er til 
hinder for snømåking. Sykler som ikke er fjernet innen 15. desember vil bli kastet!  
 
Sykler rengjøres, merkes tydelig med navn og settes inn i kjellerrom (bomberom). De kan 
også i vinter settes i tørkebåsene.  
Borettslaget fraskriver seg ansvar for ødelagte sykler forårsaket av snømåking og sykler som 
blir kastet.  
  
 

GJESTEPARKERING 
 

Som tidligere år blir det salg av juletrær fra ca. 8. 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 ved juletreet. Innkjøring skal skje langs underetasjen i blokk 3 (Haugerudveien 
20-22-24) der det ikke er leiligheter. Trafikk-bommen ved denne blokka vil i perioden stå 
åpen hele døgnet. 
 
Samme regler gjelder for denne parkeringsplassen som øvrig gjesteparkering slik at biler 
tilhørende beboere i Haugerud Borettslag som parkerer på ballplassen, vil få kontrollavgift. 
 
 

TENNING AV JULETRE 
 

Tenning av borettslagets juletre på ballplassen vil tradisjonen tro skje 
søndag 8. desember kl. 17:00. 
 

 

BEBOERMØTE 
 

På beboermøte 26.november deltok ca. 60 beboere. 
 
Renovasjonsetaten informerte bl.a. om kildesortering og viste en film om hva som skjer med 
restavfall, plast- og matavfall. Det ble orientert om at de flere ganger har undersøkt avfallet i 
borettslaget og resultatet viste at beboerne har blitt mye flinkere til å kildesortere matavfall.  
Det ble deretter stilt en rekke spørsmål fra mange av de fremmøtte. 
 
Det ble så informert om brannsikkerheten i borettslaget. Vi håper Brann- og redningsetaten 
kan stille på beboermøte neste år. 
 
Canal Digital informerte om Kundeservice og sitt nye produkt underholdningsportalen T-We.  
Også her var det et stort engasjement fra beboerne og det ble stilt en rekke spørsmål. 
 
Til sist ble det orientert om vedlikehold i borettslaget med påfølgende spørsmål fra beboere. 

 


