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VESENTLIG MISLIGHOLD OVERFOR
BORETTSLAG OG NABOER
§ 5-11

DETTE ER EN LEILIGHET I BORETTSLAGET HVOR ANDELSEIER IKKE HAR BEBODD LEILIGHETEN.

Leiligheten har vært utlånt til
tvilsomme personer som har
gått inn og ut og skapt usikre
og ikke akseptable sjenerende
forhold for de nærmeste naboer. Inne i leiligheten ble det
funnet 2 dører som tidligere
var avskrevet som tyveri. Dørene var beregnet til vaskeriene i angjeldende blokk.
Da leiligheten ikke har vært
tatt i bruk av andelseier og det
ikke foreligger tillatelse til
bruksoverlating samt at det

er gitt advarsel i saken, er
det rimelig klart at forholdet
fra styrets side, er fulgt opp
med krav om fravikelse herunder salgspålegg av boligen.

Andelseieren skal fare
fint med boligen og fellesarealene. Bruken av
boligen og fellesarealene må ikke på urimelig
eller unødvendig vis
være til skade eller
ulempe for andre
andelseiere
se for andre brukere i eiendommen, kan laget kreve fraviking fra boligen etter tvangsfullbyrdelseslovens kapitel 13.

§ 5-23
Oppfører andelseieren
seg slik at det er fare for
ødelegging eller vesentlig
forringing av eiendommen , eller slik at det er til
alvorlig plage eller sjenan-

I DENNE DELEN AV SOLSTIKKA KAN DU LESE OM
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MATOLJE TIL
BESVÆR
Økende bruk av matoljer medfører tilstoppelse av borettslagets avløpssystem. Problemet
er relatert til at matoljen etter
steking blir helt ut i utslagsvasken. Oljen stivner i en fast

TILBAKEFØRTE
ENRGIKOSTNADER
På grunn av periodens lave energipriser som medførte akkumulering av driftsmidler i AS Haugerud varmesentral, ble det av
Solfjellet Borettslag foreslått å tilbakeføre midler til borettslaget..
Medio oktober ble det tilbakeført kr. 1 000 000.– som ble innsatt på borettslagets særvilkårs-konto.

PROTOKOLLFØRTE SAKER
Så langt i år har borettslagets styre behandlet 200 saker som
er protokoll og vedtaksført. I tillegg tilkommer arbeidet med
forberedelse og oppfølging av de protokollførte saker.

TAGGING I BORETTSLAGET
BEKYMRINGSMELDING - MOTTATT FRA BORETTSLAGETS ARBEIDSLEDER HANS BJERKNES I OKTOBER MÅNED
Tagging er blitt et problem her i borettslaget, da det i den senere tid stadig er tusjet eller sprayet i etasjevestibyler, trappeganger og på fasadeplater.
Det har alltid forekommet før også, men ikke så mye som i den
senere tid. For 14 dager siden var det klusset med sort bred
tusj på flere fasadeplater i Hv.76 og 78. Forrige uke ble det
tusjet store sorte bokstaver på alle vegger og speil i begge heisene i Hv.80. Her er det glatte flater så det var lett å fjerne.
seig masse som kleber seg
fast og bygger seg opp helt ut i
felles avløpsrør ut fra blokka.
Massen lar seg ofte ikke fjerne med vannlig høytrykksspyling og man må gå mekanisk
til verks for å fjerne massen.
Dette er meget kostbart for
borettslaget og det anmodes
om følgende:
•

Men det var også skrevet med sort tusj på vegger i 12. og 3.
etasje. I trappegangen var også skrevet flere steder. Bokstavene var nesten 1 meter høye). Jeg måtte male to strøk for å få
det fjernet.
Nå i dag fikk jeg også beskjed fra en beboer i 7 etasje Hv.84 at
entre døren hans var tilgriset med sort tusj, men at han har
fjernet det selv. I sommer var flere av dørene ut til trappegangen i Hv.72 også klusset på med sort tusj. Det er bare å grue seg
til Halloween feiringen 31. oktober for da blir det vel mye å
gjøre dagen etter.

Ingen reklame
ved døren
Takk
VI MINNER OM AT
KLISTREMERKER FOR
RESERVASJON MOT
REKLAME UTENFOR
LEILIGHETSDØRER, FÅS
UTLEVERT VED
HENVENDELSE TIL
VAKTMESTER

Tørk av stekepannen etter
steking med tørkepapir før
vask.

•

Tømming av frityrgryter tøm oljen i en plastflaske
eller plastkanne, som behandles som organisk
husholdningsavfall
INFORMASJONEN I DENNE UTGIVELSEN ER TIDLIGERE LAGT UT PÅ BORETTSLAGETS NETTSIDER
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FORSLAG TIL GENERALFORSAMLINGEN?
Innledning:

SOM DET FREMGÅR AV EN
ARTIKKEL I SEPTEMBERUTGAVEN AV SOLSTIKKA,
BØR MAN I ET FORSLAG GI
EN FYLLESTGJØRENDE
BEGRUNNELSE FOR SITT
FORSLAG. MEN ER GENERALFORSAMLINGEN I
FØRSTE OMGANG ELLER I
ALLE HENSEENDE, RETTE
INSTANS FOR BEHANDLING AV ALLE SAKER?
Oppbevaring sykler, barnevogner
Styret treffer alle beslutninger
som ikke i lov eller vedtekter
er lagt til andre organer. Her
må man også skjele til at borettslagets styre behandler
saker som er driftsrelatert. Et
forslag som nevnt i Solstikka
om oppgradering av sykkelrom er driftsrelatert/
vedlikeholdsrelatert - og en
avgjørelse kan tas av styret
så fremt det ikke kommer i
konflikt med avsnittets første
setning.

slik at styret er forpliktet til å
ta et forslag som er fremsatt
overfor generalforsamlingen
innen fristen, med i innkallingen. Dette gjelder også denne
type forslag og den type forslag der det er klart at forslaget ikke lovlig kan vedtas, eller
at det mest sannsynlig blir
nedstemt i generalforsamlingen.
Styrets ansvar er å ta forslaget
med i innkallingen slik som
loven krever og slik at generalforsamlingen kan fatte vedtak
i saken. Det innebærer at hvis
saken krever alminnelig flertall, er det tilstrekkelig at den
er klart oppgitt. Fremmes det
forslag som krever 2 tredjedels flertall, må hovedinnholdet angis i innkallingen. Styret
er imidlertid ikke forpliktet til å
bistå forslagsstilleren i særlig
utstrekning. Det er tilstrekkelig at styret gjør oppmerksom
på at forslagstiller må lage en
redegjørelse for hovedinnholdet i forslaget som kan tas
med i innkallingen eller vedlegges denne.

Normalt må det anses at opp-

Styret har ingen plikt til å
mene noe om forslaget, men
det er ingenting i veien for at
styret gir utrykk for sitt syn på
forslaget. Dette gjelder særlig
hvis forslaget kan få konsekvenser for borettslaget som
ikke går frem av forslaget.

rydding, oppussing innkjøp av
sykkelstativer etc., sannsynlig
ikke vil komme i konflikt med
lov eller vedtekter da tiltaket
anses å være løpende vedlikehold og kostnadsmessig vil
ligge på et nivå som ligger
innefor styrets fullmaktsområde. På den annen side er det

Fellesrom generelt og bruken
av disse
Normalt er det beboerne i den
enkelte blokk som blir enig i
hva fellesrommene skal benyttes til. Dette fungerer bra i de
blokker hvor det er blokkontakter og der blokkontakten

setter forholdet på dagsorden,
herunder å innkaller beboerne
til et blokkmøte. Beslutningen
i blokkmøtet oversendes til
borettslagets styre med forespørsel om behandling. En
forutsetning for å pusse opp
fellesrom til f. eks trimrom,
eller kafé herunder søknad
om midler til innkjøp av utstyr
til rommene/ blokkas beboere, er at borettslagets styre og
vaktmester har en ansvarlig
person og forholde seg til når
det gjelder bruk, orden og
renhold i disse rom og her
kommer blokkontakten inn
som en nøkkelperson. En annen forutsetning er som tidligere nevnt, at forslaget fra
blokka ikke kommer i konflikt
med lov eller vedtekter som
tilsier behandling av generalforsamlingen.

FØLGENDE BLOKKER
HAR IKKE
BLOKKONTAKTER:
Haugerudveien: 74, 76,
80, 84 og 86.
En blokkontakt er
bindeledd mellom
blokkas beboere overfor
vaktmester og styret.
Har du lyst til å påta deg
oppgaven som
blokkontakt i din blokk,
kan du kontakte styret

Normalt har borettslaget hatt
en ordning ved at oppussing
av fellesrom har vært utført på
dugnad av blokkas beboere.
Borettslaget har innkjøpt det
nødvendig utstyr og maling i
forbindelse med slike tiltak.
Dessverre har det erfaringsmessig vist seg at oppgradering med oppussing, innkjøp
av utstyr og lignende til fellesrom, bruksmessig har fungert
så lenge blokka har en blokkkontakt eller andre ildsjeler
som følger opp rommene. Så
fort vedkommende fraflytter
borettslaget eller man mister
interessen - forfaller rommet,
utstyr blir ødelagt eller fjernet,
søppel hoper seg opp og vaktmester må rydde og avstenge
rommet, inntil en ny blokkontakt eller nye ildsjeler fatter
interesse.
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Nyttårsnatten blir i Norge
som i andre land markert
med fyrverkeri. Noen
enkle råd kan gjøre det
til en trygg og god
opplevelse

På borettsla
gets nettsid
er
finner du so
m oftest de
n
informasjon
en du har
behov for.
Nettsidene
oppdateres
for tløpende
med nyhete
r
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BEHANDLING AV BEBOERS HUSGERÅD
PÅ BAKGRUNN AV TIDLIGERE ARTIKKEL I SOLSTIKKA
OG AVGITTE UTTALELSER,
HAR BORETTSLAGETS
STYRE VURDERT DENNE
SAKEN PÅ NYTT.
Vaktmestrene har også fått
fremlagt saken til vurdering.
Nåværende ordning er av
både styret og vaktmestere
vurdert opp mot tidligere ordning, som ga mulighet til å
sette avfallet utenfor søppelrommet. Nåværende ordning
er også vurdert opp mot fremmøte av komprimeringsbil til
faste tider utenfor hver blokk.
Borettslagets styre deler vaktmestrenes oppfatning om at
både hensetting av avfall
utenfor søppelrommet og
fremmøte med komprimeringsbil utenfor hver blokk, vil
øke og ikke redusere problemet - relatert til at det ikke er

til å unngå at det vil oppstå
flere standplasser hvor det vil
ligge husgeråd både før og
etter det tidspunkt, hvor beboer har mulighet til å kvitte seg
med husgerådet.
Det er i forbindelse med vurderingen lagt sterkt vekt på de
store miljømessige problemer
borettslaget i tidligere år, hadde med flere standplasser for
husgeråd.
Det er heller ikke å forvente at
en endring til en ordning som
skissert igjennom Solstikka
eller muntlig fremlagt for styret, vil redusere dagens problem ved at enkelte beboere
hensetter sitt husgeråd i fellesrom og kjellerganger, utenom de tider hvor man har
mulighet til å kvitte seg med
husgerådet.
Man har i forbindelse med
saken også vurdert avgitt uttalelse om at det var langt å gå
med avfallet for de beboere

som bor lenger unna, enn
dagens standplass/fremmøteplass for
komprimeringsbil. Da borettsslaget ikke har ansvar for å
fjerne beboers husgeråd og da
en endring av husgerådbehandlingen som anført skriftlig
og muntlig, sterkt sannsynlig
vil øke og ikke redusere dagen
problem, har denne uttalelsen
ikke vært utslagsgivende nok
til og endre borettslagets
konklusjon i saken.

Her har et miljøsvin vært
på ferde

Konklusjon etter vurderingen
er at nåværende løsning med
komprimeringsbil og fremmøte på et sted, selv om dette
heller ikke fungerer optimalt,
er dette en ordning som vil gi:
• Mist belastning for de
ansatte
• Mist belastning på miljøet

Hvordan blir du kvitt
husgerådet ditt? side 8

BILTRAFIKK PÅ GANGVEI 9421
PÅ BAGRUNN AV HENVENDELSE OM KOMFLIKT MELLOM GÅENDE OG KJØRENDE PÅ GANGVEI 9421, HAR
BORETTSLAGET SENDT
FØLGENDE BREV OM FORHOLDET
Samferdselsetaten
v/Torgeir Engesven
Pb. 6703 Etterstad
0609 – Oslo
Kopi:
Bydel Alna v/ Bydelsdirektør
Erik Kjeldstadli

Trygve Lies plass 1
1051 - Oslo
Dato: 04.10.07
Vår ref.: Sak 175/07

ANMODNING OM SPERRING AV GANGVEI 9421 PÅ
HAUGERUD
Da det er registrert et økende
problem med biltrafikk på
gangvei 9421, anmodes det
sterkt om at det iverksettes
tiltak som forhindrer denne
trafikken, herunder for å unngå at ulykker skal inntreffe.

Gangvei 9421 går fra Haugerud T-banestasjon forbi Haugerud senter, forbi Haugerud
kirke og opp mot Haugerudveien, som er kjøreatkomstvei
for Solfjellet, Haugerud, og St.
Hansfjellet Borettslag.
Problemet er relatert til gangveistrekningen mellom Haugerud senter og Haugerudveien
88. Et anselig antall kjørende
benytter denne strekningen til
å ta en snarvei fra Tvetenveien via Haugerud senter og
opp gangveien for så og fort-

(Fortsetter på side 6)
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BILTRAFIKK PÅ GANGVEI 9421
(Fortsetter fra side 5)
sette opp Haugerudveien. Slik
trafikk forekommer også motsatt vei. Denne kjøringen utøves både av taxier, postbiler,
kommunens egne tjenestebiler, spesialtransporter i bydelens regi, samt et sterkt innslag av privat kjøring.
Det har oppstått flere konflikter mellom kjørende og gående på grunn av denne trafikken. Gangveien er daglig forbindelse for et tusentals av
områdets beboere, som benytter gangveien til og fra Tbanen. Haugerud senter og
Haugerud kirke.
Borettslaget har fra Samferdselsetaten fått opplyst at man
ikke er så begeistret for bommer. Hvis dette er relatert til
praktiske forhold i forbindelse
med vedlikehold, brøyting m.
m - og således er grunn til at
etaten er avholden fra og sikre
gangveier, er det sett i lys av
problemets faktiske forhold,
etter borettslagets syn, underordnet i forhold til å legge til
rette for en sikker og trygg
ferdsel for denne delen av
Alna Bydels store befolkningsgruppe.
Som det er nevnt innledningsvis, anmodes sterk om at det
iverksettes tiltak for å hindre
biltrafikken fra å benytte gang-

veien. Ut i fra områdets infrastruktur/ veinett, vil en sperring - forutsatt at den plasseres på riktig sted på den omtalte strekning på gangvei
9421, ikke hindre nødvendig
atkomst for brann, sykebiler,
annen form for offentlig trafikk
etc. for tilgang til Haugerud
senter, trygdeboligene, Haugerud kirke og områdets barnehager.
Hvilken type sperring som
benyttes, enten det er bom
eller en sluse eller annen form
for sperring som settes opp, er
ikke vesentlig for borettslaget.
Det vesentlige i denne sammenheng er at sperringen
stopper bilkjøringen på gangveien, samtidig som det gis
mulighet for passering av gående, gående med barnevogn,
rullestolbrukere og syklende,
Borettslaget v/styret stiller
gjerne opp i forbindelse med
en befaring av området i forbindelse med saksvurderingen. Brev om dette kan stiles
til:
Solfjellet Borettslag v/styret
Haugerudveien 78
0674 – Oslo
Avtale kan også gjøres direkte
med borettslagets styreleder
Terje Aas på tlf.
Sladdet i Solstikka

Kopi av dette brev er også
sendt Bydel Alna med forespørsel om behandling av
saken.
Med vennlig hilsen
Solfjellet Borettslag
________________
Forfatter: Terje Aas
Bydel Alna v/ Bydelsdirektør
Erik Kjeldstadli
Trygve Lies plass 1
1051 - Oslo
Dato: 04.10.07
Vår ref.: Sak 175/0 7

ANMODNING OM SPERRING AV GANGVEI 9421 PÅ
HAUGERUD
Vedlagt følger kopi av brev
stilet til samferdselsetaten.
Borettslaget anmoder om at
det vedlagt brev fra Solfjellet
Borettslag tas opp til behandling av bydelsutvalget. Borettslaget anmoder videre om at
bydelsutvalget støtter borettslaget syn i behovet og nødvendigheten av å sikre trygg ferdsel for Haugerud områdets
store befolkningsgruppe som
benytter gangveie 9421.
Med vennlig hilsen
Solfjellet Borettslag
_______________
Forfatter: Terje Aas
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BILTRAFIKK PÅ GANGVEI 9421 - ALNA BYDEL
STØTTER BORETTSLAGETS SYN I SAKEN
Sak 47/07 Anmodning om
sperring av gangvei 9421 på
Haugerud
Arkivsak: 200700969
Arkivkode: 611.4
Saksbehandler: Antti-Jussi
Andresen
Saksgang Møtedato Saknr
Miljø- og byutviklingskomiteen
05.11.07 47/07
ANMODNING OM SPERRING AV
GANGVEI 9421 PÅ HAUGERUD

Sammendrag:
Bydel Alna har i brev datert
08.10.2007 fra Solfjellet borettslag v/OBOS, mottatt en
anmodning fra borettslaget om
at bydelsutvalget tar til
behandling borettslagets brev til
Samferdselsetaten vedrørende
sperring av gangvei 9421 på
Haugerud.

Saksframstilling:
Solfjellet borettslag har i brev av
08.10.2007 til samferdselsetaten anmodet om at gangvei
9421 på Haugerud sperres for
biltrafikk. Gangveien går fra
Haugerud T-banestasjon forbi
Haugerud senter, Haugerud
kirke og opp mot
Haugerudveien. Gangveien
betjener et tusentalls beboere i
området og er en viktig
forbindelse til og fra T-banen,
senteret og kirken.
Det er registrert et økende
problem med biltrafikk på gangveien, mellom Haugerud senter
og Haugerudveien 88. Mange
benytter gangveien som snarvei
fra Tvetenveien via Haugerud
senter opp til Haugerudveien.
Trafikken går også motsatt vei.

Kjøringen utøves av drosjer,
postbiler, kommunale
tjenestebiler,
spesialtransporter i bydelens
regi, samt private. Denne kjøringen har ført til flere konflikter mellom gående og kjørende. På denne bakgrunn anmoder borettslaget om at det
iverksettes tiltak for å hindre
biltrafikken fra å benytte gangveien og sikre trygg ferdsel for
Haugerudområdets store befolkningsgruppe som benytter
gangveien. Borettslaget mener
at en sperring, plassert på
riktig sted, ikke vil hindre
nødvendig atkomst for brann,
sykebiler eller annen form for
offentlig trafikk for tilgang til
Haugerud senter, trygdeboligene, Haugerud kirke og områdets barnehager.

Bydelsadministrasjonens
vurdering:
Bydelsadministrasjonen
støtter borettslagets krav om
at tiltak bør iverksettes for å
hindre biltrafikk på gangvei
9421.
Det skal ikke forekomme bilkjøring på gangveier uten at
det er gitt særskilt tillatelse til
dette. Gangveier er reservert
for gående og syklende, og
biltrafikk på gangveier vil lett
kunne føre til trafikkfarlige
situasjoner og ulykker. Ettersom kjøreforbudet i gangveien
her i utgangspunktet ikke
respekteres, må noe gjøres.
Sperring av gangveien synes
foreløpig å være eneste alternativ, og sperringen bør kunne
settes opp mellom Haugerud
kirke og Haugerudveien, uten

Bydelsadministrasjonen
støtter borettslagets krav
om at tiltak bør
iverksettes for å hindre
biltrafikk på gangvei
9421.

at dette skaper problemer for
gående og evt. nødvendig
trafikk.
Det bemerkes for øvrig at
bydelen har fått midler
gjennom Groruddalssatsingen
til et forprosjekt til å vurdere
mulighetene (tiltak) for å få
rustet opp Haugerud senterområde, herunder tiltak for å
bedre tilgjengeligheten for
gående, syklende og bevegelseshemmede i området. I den
forbindelse vil det være naturlig også å se nærmere på hva
som kan gjøres for å hindre
biltrafikk på gangveier .

Bydelen støtter
borettslagets syn i
behovet og
nødvendigheten av å
sikre trygg ferdsel for
beboere i
Haugerud området som
benytter gangvei 9421.
Bydelen anmoder
samferdselsetaten om å
iverksette tiltak for å
hindre biler fra å benytte
gangveien slik Solfjellet

Bydelsdirektørens forslag
til vedtak:

borettslag har foreslått.

Etter delegert fullmakt fra
bydelsutvalget avgir miljø- og
byutviklingskomiteen følgende

let borettslag har foreslått.

uttalelse:
Bydel Alna viser til brev av
08.10.2007 fra Solfjellet
borettslag med anmodning
om sperring av gangvei 9421
på Haugerud.

Erik Kjeldstadli
Bydelsdirektør
Vedlegg: Anmodning om
sperring av gangvei 9421 på
Haugerud. Brev fra Solfjellet
borettslag datert 08.10.2007.

Bydelen støtter borettslagets
syn i behovet og nødvendigheten av å sikre trygg ferdsel for
beboere i Haugerudområdet
som benytter gangvei 9421.
Bydelen anmoder samferdselsetaten om å iverksette
tiltak for å hindre biler fra å
benytte gangveien slik Solfjel-
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HVORDAN BLIR DU KVITT HUSGERÅDET DITT?
SELV OM BORETTSLAGET
IKKE HAR ANSVAR FOR
BEBOERS FORBRUKSAVFALL, HAR BORETTSLAGET
EN TILLEGGSORDNING /
MULIGHET FOR BEBOERE
TIL Å KUNNE KVITTE SEG
MED HUSGERÅD,

ansvar for alt vedlikehold
innenfor egen leilighet. Det
er derfor ingen rimelighet i at

bil, da disse kan leveres kostnadsfritt på de kommunale
returstasjonene Brobekk og

Hensetting av avfall i
kjellerganger og
fellesrom

Innledning:

Det er av naturlige
grunner som
brannsikkerhet og
fremkommelighet ikke
tillatt å hensette innbo,
avfall etc. som man ikke
lenger har brukt for i
kjellerganger og
fellesrom

Kostnadsmessig utgjør denne
tileggsordningen i størrelsesorden kr. 100 000,- årlig for
borettslaget.
Med bakgrunn i det kostnadsmessige samt at borettslaget
ikke har ansvar for husgerådet, herunder de muligheter
beboer har med returordninger og kostnadsfri leveranser
av slikt privat forbruksavfall,
er det noe underlig å registrere at noen mener at ordningen
må utvides eller endres, noe
som vil øke kostnadsnivået og
ytterligere engasjere borettslagets ansatte, som har andre
oppgaver enn å ta hånd om
beboers private husgeråd.
Det er ingen selvfølgelighet at
borettslaget skal legge forholdene slik til rette at tilleggsordningen med komprimeringsbil, blir den løsning som
oppfattes som den letteste,
rimeligste og mest foretrukne
ordning, fremfor det ansvar
beboer selv har til å fjerne sitt
husgeråd.

Her har også et miljøsvin vært på ferde
bortkjøring av avfallet fra
dette vedlikeholdet, skal
overføres til borettslaget.

Hvitevarer /
elektroprodukter:

Oppussing / rehabilitering:

Det må anses som naturlig
og rimelig at beboer benytter
seg av forretningenes returordninger og betaler for fjerning av hvitevarer eller større
elektronikkprodukter som TV
etc. ved hjemlevering av nye
varer/produkter. Hvitevarer
og elektronikkprodukter, er
for øvrig ikke tillatt å levere
til komprimeringsbilen.

Det må anses som naturlig at
beboer ved oppussing/
rehabilitering av egen leilighet,
selv sørger for å fjerne sitt
oppussingsavfall. Borettsloven
slår fast at andelseier har

Hentes nye hvitevarer eller
større elektronikkprodukter
med egen bil, er det like
naturlig og rimelig at beboer
frakter bort de utgåtte hvitevarer /produkter med egen

Grønnmo, samt hos hvitevare/
elektroforhandlere

Normalt husgeråd:
Da det er beboer som har
ansvaret for å fjerne eget husgeråd bør også normalt husgeråd som møbler, inventar,
tepper og lignende - bli fraktet
bort av beboer, all den stund
levering av dette også er kostnadsfritt for beboeren. Har

(Fortsetter på side 9)
BEBOERE SOM PRIVATPERSONER KAN LEVERE
ALT AV HUSGERÅD, HVITEVARER ETC. GRATIS PÅ
RETURSTASJONER.
BORETTSLAGET SOM ORGANISASJON MÅ BETALE
FOR Å TA HÅND OM DET
SAMME HUSGERÅDET

Selv om beboer i noen
returtilfeller må betale
for å kvitte seg med sitt
private husgeråd, er
dette ut i fra den
ansvarsmessig fordeling
borettslag/beboer,
korrekt framfor å skyve
kostnaden over på
borettslaget /
fellesskapet

INFORMASJONEN I DENNE UTGIVELSEN ER TIDLIGERE LAGT UT PÅ BORETTSLAGETS NETTSIDER
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FJERNING AV TRÆR

Av sikkerhetsmessige grunner
ble det i oktober utført felling av
et bjørketre og et grantre ved
parkeringsplassen ved Haugerudveien 76.

HVORDAN BLIR DU KVITT HUSGERÅDET DITT?
(Fortsetter fra side 8)
man ikke bil bør man i første
omgang alliere seg med familie
og venner eller gode naboer, før
man benytter borettslagets månedlige fremmøte av komprimeringsbil

Søppeltaxi:
I de senere år har det tilkommet
et firma som tilbyr bortkjøring av
husgeråd for privatpersoner.
Ordningen med søppeltaxi, blir i
økende grad benyttet både av
villaeiere og beboer i borettslag.
Firmaet henter husgerådet inne
i leiligheten - og kjører det bort.

Borettslagets tilleggsordning:

Tilbudet fra borettslaget med
komprimeringsbil, er en serviceordning som stilles til disposisjon for beboer, når alle
mulige alternativer til å kvitte
seg med husgerådet ikke er
tilstede for beboer.
I den situasjon hvor borettslagets tilbud er eneste mulige
løsning, vil vaktmester være
behjelpelig overfor eldre og
uføre som overhode ikke selv,
eller ved hjelp av familie, venner eller gode naboer, klarer å
bringe sitt husgeråd til komprimeringsbilen.

mesterkontoret en uke før
komprimeringsbilen har fremmøtetid i borettslaget.
Vaktmester har fullmakt til å
vurdere beboers behov for en
slik ytelse. Beboere som ikke
faller inn under kriteriet for et
slikt tilbud, vil bli avvist

Vaktmesterkontor
Blokk 80
Tlf. 22 32 21 72

Dette er et tilbud som det er
begrenset kapasitet på og det
må bestilles gjennom vakt-
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STYRETS KONTORTID/
FREMMØTE MED
Kontortid for beboere
Komprimeringsbil for husgeråd
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Styrets kontortid for beboere = 1. og 3. onsdagen i måneden.
Ingen kontortid i perioden 15. juni - 15. august.
komprimeringsbil for husgeråd 1. mandagen i hver måned kl. 18.00 - 19.30.
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