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ÅPNINGSTIDER I JULEN 
Vaktmesterkontoret holder stengt 26, 29, og 30. desember. Dersom noe 
haster og ikke kan vente, kan man ringe vaktmobil 915 54 256.  

Driftskontoret holder stengt i julen og neste kontordag er tirsdag 3.januar.  
 
VI MINNER OM 

 Tenk miljø og kildesorter gavepapir som papp og papir. Husk å fjerne pyntebånd og 
annet som ikke er papir. Eventuelt kan man putte alt i svarte søppelsekker og levere det 
på neste containerdag onsdag 4.januar.  

 Ikke sett søppel utenfor søppelbrønnene og ikke kast søppelposer i røde søppelbøttene. 
Dette tiltrekker seg skadedyr som rotter, mus og fugler.  

 Vis fettvett! Matfett skal ikke helles ut i vasken eller toalett, da dette igjen tetter rørene. 
Fett og olje helles i melkekartonger, tapes igjen og legges blant restavfallet. Mindre 
mengder tørkes av med tørkepapir og legges blant matavfallet (grønne poser). 

 Støyende oppussing i form av banking og drilling er ikke tillatt i julen. Dette gjelder 
spesielt juleaften, første og andre juledag, samt nyttårsaften og første nyttårsdag. 

 Gjesteparkering i julen. Det er merket opp plasser på den store plassen ved juletreet. 
Innkjøring skjer ved Haugerudveien 20 (bommen står åpen) og plassene kan benyttes av 
gjester frem til 1. januar. 

 
FYRVERKERI  
Vi oppfordrer alle som bruker fyrverkeri på nyttårsaften om å rydde etter seg.  
Ikke la det ligge igjen søppel, men legg rester i traktorskuffa som settes ut på ballplassen. 
 
ØKNING FELLESKOSTNADER 
Som følge av generell prisstigning på varer og tjenester fra firmaer og leverandører, 
indeksreguleres de ordinære felleskostnadene fra 1. februar. Økningen er på 3 %, noe som 
innebærer (ca.) kr 50 for 1-roms, kr 65 for 2-roms og kr 130 for 4-roms leiligheter. 

 
 

Med ønske om en riktig god jul og et godt nyttår! 
Styret i Haugerud Borettslag 
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