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VAKTMESTERKONTORET STENGT I PERIODER 

Vaktmesterkontoret vil i perioder være stengt pga. manglende vikar. Vi vil 

prøve å få unna søppel samt besvare vakttelefon og e-post. Men det kan bli 

noe ventetid på enkelte henvendelser. Vi beklager eventuelle ulemper dette vil 

medføre for den enkelte.  

 

VARMESESONG 

Varmesesongen har startet opp, og i oppstarten kan det være behov for 
noen justeringer på fyringsanlegget rundt om i borettslaget. 

Vi ber alle beboere vennligst gå over alle radiatorer og stille termostaten 
(se bilde) i riktig stilling i forhold til varmebehovet i hvert enkelt rom.   

Hvis du merker at deler av radiatoren, eller hele flaten, er betydelig kaldere 
enn andre radiatorer i leiligheten eller stigerør (som går gjennom leiligheten), ta kontakt med vaktmester. 

Beboere som mangler varme eller hører tydelige lyder i radiatorer/rør, bes også om å kontakte 
vaktmester. 

I forbindelse med overgang til fjernvarme har det oppstått noen problemer hos leverandøren som ikke 
borettslaget kan gjøre noe med, og vi vil ikke få fjernvarme som planlagt riktig ennå. Fjernvarme forventes 
levert november/desember. 

 

UTSKIFTING AV VIFTER PÅ TAK 

Vi har i lang tid hatt store problemer med vintalsjonsanlegget i blokkene og alle vifter på tak skal byttes. 
Vifter er bestilt og det er forventet levering i uke 40. Så snart viftene er på plass vil vi starte utskiftning. 
Arbeidet er planlagt å starte i blokk 6, Haugerudveien 2-6 og går deretter videre til blokk 5, 
Haugerudveien 8-12 osv. 

 

TIL DEG SOM PUSSER OPP 

Vi sliter med mye søppel utenfor mange av blokkene. Ofte søppel i forbindelse med oppussing av 
leiligheter. De fleste er flinke og samler søpla i iSekker, men mye slenges også utenfor, og søpla blir 
liggende alt for lenge.  

Vi minner om at all søppel i forbindelse med oppussing eller annet arbeide skal legges i iSekk eller 
tilsvarende. Søppel skal fjernes så snart en iSekk er full. Det skal ikke være oppsamling av flere iSekker i 
flere uker og måneder. Vi gjør oppmerksom på at vi vil bøtelegge den enkelte beboer for forsøpling om 
det ikke blir ryddet opp. 
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