Rundskriv nr. 7 – oktober 2016
Renovasjonsproblemer
Som de fleste sikkert er klar over har kommunen byttet leverandør på avfallshenting og det
nye selskapet sliter med innkjøringsproblemer. Det er problemer over hele byen, men vi må
uansett kjøre ut søppelcontainerne til avtalt tid –torsdag morgen- , ettersom vi ikke vet når de
kommer.
Vi ber beboerne om å være ekstra påpasselige med å pakke avfall godt inn før det kastes i
sjakten. Ikke kast flytende avfall i sjakten. Tunge avfallsposer bør få dobbel pose og gjerne
kastes fra 1. etasje, da får de ikke så god fart, og det er mindre fare for at de sprekker når de
lander. Hvis dere ser at containerne står ute, ta gjerne med søppelposene og kast dem i der.

Beboermøte
Styret inviterer til beboermøte onsdag 9. november kl 1900 i fellesrommet i Hovseterveien
52. Noen av sakene vi vil ta opp er:
- Sikkerhet i garasjeanleggene .Ekstern informasjon.
- Muligheter for gjesteleilighet i 1-romsleilighet i Hovseterveien 52A.
Ellers blir ordet fritt, og beboerne kan ta opp ting de lurer på. Meld gjerne inn saker på
forhånd på meklenborg@getmail.no eller i styrets postkasse.

Varelevering
Det er opprettet to korttidsparkeringsplasser for varelevering for å unngå unødig kjøring .
Styret har kontaktet firmaer som leverer bl.a.pizza og matvarer for å gjøre oppmerksom på at
det ikke er lov å kjøre inn i indre område, se husordensreglene. Vi ber om at beboerne gjør
oppmerksom på dette når de bestiller hjemlevering. Ros til kolonial.no som er flinke til å
bruke vareleveringsparkeringen.

Navneskilt
Borettslaget lager skilt til postkassene og programmerer dørtelefoner. Det er noen som har
papirlapper klistret på postkassen. Dette ser ikke så bra ut og vi vil gjerne rydde opp De som
har trenger nytt skilt kan sende en epost til meklenborg@getmail.no med navn, adresse og
leilighetsnummer, så vil vi lage nytt skilt. Vi lager ikke skilt til entredørene, men oppfordrer
alle til å merke inngangsdøren sin med navneskilt.

Sykkelopprydding
Den tidligere varslede sykkeloppryddingen er gjennomført. Vi har fjernet alle utmerkede
syker fra sykkelboder og sykkelparkeringer. Sykkelrommene blir dessverre overfylt av sykler
som ikke er i bruk, eller hensatt av tidligere beboere. Dette skaper problemer for de som
bruker sykkelrommene. Ved neste opprydding vil vi derfor også fjerne sykler som tydelig ikke
har vært i bruk på flere år. Sykler som ikke brukes bør settes i egen kjellerbod.
Dersom noen glemte å merke sykkelen sin, og ser at den er borte, ta kontakt med
vaktmester. Vi oppbevarer syklene i ca 6 måneder.
SMS-kommunikasjon, og rundskriv og informasjon på epost
Det er mange beboere som har registrert seg på SMS-kommunikasjon, men vi vil gjerne ha med alle
som har mobiltelefon. Det gir oss muligheten til å sende meldinger på SMS til våre beboere, slik at vi
kan få gitt dere viktige beskjeder raskt og enkelt.
For å få registrert riktig nummer kan dere sende oss en epost med navn, adresse, leilighetsnummer
og mobiltelefonnummer og e-postadresse til Meklenborg@getmail.no. De som ikke har e-post, men
bare mobiltelefon, kan sende en melding til 90603009 for registrering på SMS-kommunikasjon.

