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VINTEREN ER PÅ TUR 

Vinteren er på tur og det er på tide å klargjøre for snømåking. Det betyr at vi har satt 

opp brøytestikker ved fartsdumper slik at disse ikke blir ødelagt ved snømåking. Siden 

det er første vinteren hvor vi lar fartsdumper ligge er vi litt usikker på hvordan 

fremkommelighet for barnevogn og rullestolbrukere vil bli over fartsdumpene, og skal 

gjøre vårt beste for å holde de fri for snø. 

Sykler anbefales å tas inn for vinteren eller parkeres i tørkebåsene slik at de ikke er til 

hinder for snømåking.  

Borettslaget fraskriver seg alt ansvar for ødelagte sykler forårsaket av snømåking. Sykler 

skal ikke parkeres under trappen! 

 

 

LUFTING I OPPGANGENE 

Nå som vinteren er på tur og det er kaldere ute er det viktig å holde vinduene i oppgangen lukket.  

Det blir kaldt på alle soverom som ligger ut mot oppgangen når det luftes da kald luft siger inn gjennom veggene 

til soverommene. Man må gjerne lufte litt, men husk å lukke vinduer for kvelden! 

 

SALG AV JULETRÆR OG GJESTEPARKERING 

Som vanlig vil det bli salg av juletrær på gjesteparkeringen fra ca. 10 

desember. Gjesteparkering vil da bli flyttet til den store plassen midt 

i borettslaget (se blå P). Her blir det skiltet for ca. 20 parkerings-

plasser for gjester. 

All inn- og utkjøring skal skje langs underetasjen ved blokk 3 

(Haugerudveien 20 - 24) hvor det ikke er leiligheter. 

Trafikk-bommen ved denne blokka, vil stå åpen hele døgnet fra 

10.desember til og med 1.januar. 

Biler som tilhører beboere i borettslaget og som parkerer på plassen, 

vil bli bøtelagt. 

 

 

NY VAKTMESTER ER ANSATT 

Vi har nå ansatt ny vaktmester. Vår nye vaktmester heter Jon Stabell Halvorsen og er 53 

år. Jon begynner hos oss for fullt 2. januar 2020. Jon har lang erfaring som vaktmester i 

borettslag på tilsvarende størrelse. Vi håper dere vil ha litt tålmodighet med Jon i 

startfasen inntil han blir kjent med borettslaget og dets oppgaver. 

Vi ønsker Jon velkommen til Haugerud Borettslag! 
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