
Nytt fra styret i Helgerud terrasse borettslag  
– september 2022 

 

Har du bytta stoppekraner? 

De fleste har bytta ut 

stoppekranene, men ikke 

alle. 

Unngå lekkasjer. Kolsås 

rør foretok utskifting for 

mange, så det kan være lurt 

å høre med dem. 

 

Brannvernøvelse 

Styret vil om kort tid gjennomføre brannøvelse for 

blokkene. Du vil få detaljer om hva og hvordan i et 

eget skriv. 

Stigende kostnader 

Styret gjør alt det kan for å holde løpende kostnader 

nede, men det er mye vi ikke har kontroll på selv, 

som renter, kommunale avgifter og elpriser. 

Høyrentekonto 

Styret har vedtatt å sette 2 mill. kr. av driftsmidlene 

på høyrentekonto. Vi har nå gjennomført alle 

planlagte store arbeider. Med stigende renter er det 

derfor lurt å sette en slik andel på en konto med 

bedre renter. 

Trappevask – en evig runddans 

Styret får tilbakemeldinger som tyder på at 

trappevaskfirmaet ikke gjør jobben på en måte som 

ikke er tilfredsstillende. Vi ser derfor på tilbud fra 

andre selskaper.  

Låner du utstyr- husk å levere tilbake 

Borettslaget har noe verktøy du som beboer kan 

låne. Husk å alltid levere tilbake så fort du er ferdig 

med det, det kan være andre som venter. 

 

 

Dugnad 

Høstdugnaden arrangeres 15. oktober kl 11-14. 

Dette er en fin mulighet til å møte gamle og nye 

naboer, og få rørt litt på kroppen.  

Én av oppgavene blir å rydde i sykkelboden. Vi 

kaster/gir bort sykler som ikke ser ut til å ha vært 

brukt på lang tid, fordi boden er sprengfull. Sett 

derfor en merkelapp på sykkelen din om du vil 

beholde den. 

 

Kontakte styret? 

Bruk e-post: styret@helgerudterrasse.no. Her når du 

alle styremedlemmene på én gang. Vanligvis er det 

styreleder/nestleder som svarer deg, men 

beslutningene er basert på styrets felles beslutninger. 

Vaktmester – kl 08-16: Tlf. 9300 2149. Er det noe 

som er akutt, gjelder nødtelefonene: 

110 Brann,  

112 Politi,  

113 Medisinsk, 

1412 for hørselshemmede 
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