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TAKK DE SOM RYDDER  

En stor takk til de beboere som rydder på eget initiativ og gjør det fint og trivelig rundt oss. Det setter vi stor pris 

på. 

 

 

GENERALFORSAMLING 

Generalforsamling vil bli avholdt elektronisk i år via Vibbo.no. Generalforsamlingen starter 26. mai og avsluttes 

29. mai. Info omdeles i postkassene. Det blir samme opplegget som i fjor slik at de som ikke kan delta digitalt får 

mulighet for å delta analogt og kan levere stemme i postkassen. Stemmeseddel følger med innkallingen. 

 

 

DUGNAD 

Det vil bli arrangert dugnad fra 20-22 april. Dugnaden foregår hele dagen 

og frem til kl. 19.00. Dette gjør at alle får anledning til å være med i år.  

På grunn av koronasituasjonen oppfordrer vi beboerne til å fordele seg ut 

over dagen samt vise godt smittevernhensyn til andre medboere. Vi 

henstiller til følgende: 

- Bruk munnbind der det ikke er mulig å holde avstand på over 1 m. 

- Bruk engangshansker eller arbeidshansker på grunn av 

smittevern. Spesielt viktig når fler skal ta i koster og raker etter 

hverandre. 

- Grus skal kostes ut på gangveien, ikke ut på gresset.  

- Løv, kvister og annet søppel legges i søppelsekker og settes ved 

tørkebåsen eller ved oppgangen på gresset. Husk å knyte sekken 

når den er full. Sekkene blir plukket opp når vaktmester er på 

jobb. 

- Gi beskjed til vaktmester om det er behov for mer utstyr ved 

blokkene. 

 

Parkeringsplassen i Stjernemyrveien skal feies 22. april fra 07-16 resterende, parkeringsplasser på nedre område 

feies 23. april fra 07-16. Biler må flyttes på angitte datoer! 

Finfeiing av gangveier på indre område skjer fra fredagen 23. april. 

 

Beplantning utenfor oppgangen: Borettslaget dekker jord til beplantning utenfor oppgangen. I tillegg kan 

oppgangen får kr. 500,- til kjøp av planter. Jord bestilles hos vaktmester. Regning for planter sendes på e-post til 

kontor@haugerudborettslag.no  

  

 

 
Mvh 

Styret i Haugerud Borettslag 
 

mailto:kontor@haugerudborettslag.no

