TORGVEIEN BORETTSLAG
Velkommen til Torgveien borettslag – Økern Torgvei 9 A – K
Det meste av informasjonen du kommer til å trenge som beboer, finner du på våre websider
www.torgveien.net. Her er en samling praktisk informasjon du kan få bruk for fra starten av!

Avfall
Avfall som ikke går ned i dunkene skal leveres ved nærmeste
returpunkt eller gjenbruksstasjon! Det er returpunkter for glass
og metall ved Økernsenteret og OBS! Løren. Expert og OBS tar
også i mot elektronisk avfall. Vi er så heldige at vi har Haraldrud
gjenbruksstasjon i nærheten! Der hensatt avfall kan adresseres
til en leilighet, vil regningen for bortkjøring gå til andelseier.

Branninstruks
Vi anbefaler alle å ta en kikk på branninstruksen. Den ligger på websidene.

Bruksoverlating
All bruksoverlating skal godkjennes av Styret. Se vedtekter for regler.

Boligperm
Nyttig informasjon finnes i boligpermen, som skal følge hver leilighet. Den finnes også i
elektronisk versjon, du finner link på websidene.

Garasje
Ved innkjøring i garasjen, ikke slipp andre inn, alle har egen nøkkel/åpner. Ved feil eller
uregelmessigheter på garasjeporten, skal styret varsles. Bruk styrets telefon 930 01 559!

Heiser
Heisene er en av våre største utgiftsposter. Under flytting kan du låne nøkkel som holder
heisdørene åpne. Oppdager du feil eller uregelmessigheter på heisene, skal styret varsles
umiddelbart. Styret har telefon 930 01 559!

Husdyrhold
Søknad for husdyrhold finnes på websidene under ”dokumenter”.

Innflytting
Det er ikke tillatt å kjøre på gangveier eller plener på borettslagets område. Innflytting gjøres
gjennom garasjen. Her står det traller som kan benyttes, og nøkkel til heisen for å holde
døren åpen, kan lånes ved henvendelse til styret.
SNU ARKET!
Distribusjon: Nyinnflyttede

TORGVEIEN BORETTSLAG
Inngangsdører
Inngangsdørene skal til en hver tid være låst. Påse at døren går i lås bak deg!

Nøkler
Til hver leilighet følger 3 nøkler, som benyttes til både inngangsdører,
postkasse, garasje og hengelås i bod. Tapte nøkler skal meldes styret. Vi
ønsker å ha oversikt over antall nøkler på avveie, slik at vi kan vurdere
sikkerheten og alternative tiltak! Har du behov for flere/nye nøkler, er det
styret som skal kontaktes. Vi setter pris på om du benytter kontaktskjemaet
på websidene www.torgveien.net

Overvåkingsløsning
Det er montert seks kameraer – et som overvåker gjesteparkeringen og fem i selve
garasjeanlegget.

Parabol
Oppsetting av parabolantenne er ikke tillatt.

Parkering
Parkeringskontrollen for gjesteparkeringen og garasjen er satt bort til A1 Security, telefon
95 700 600. Gjester bør oppfordres til å lese parkeringsbestemmelsene nøye.

Porttelefonlisten
Navn som skal oppføres på listen meldes til styret på kontaktskjema på websidene.

Postkasseskilt
Postkasseskilt bestilles på eget skjema du finner på websidene under ”dokumenter”.

Solskjerming
Markiser, utvendige persienner og screen kan kun bestilles i utvalgte farger/utførelser fra
HELLA SolCom as, telefon 64 83 43 10.

Spørsmål?
Spørsmål og henvendelser til styret kan gjøres på følgende måte:
-

Kontaktskjema på websidene
Postkasse ved utkjøringen i garasjen
Telefon 930 01 559

Distribusjon: Nyinnflyttede

