Rundskriv nr. 8 – oktober 2018

Oppussing og utvidelse av trimrommet under Hovseterveien 52
Trimrommet stenges fra 22. oktober for utvidelse og oppussing.
Det vil være stengt i ca 2 måneder.
Vi gir beskjed når det er tilgjengelig igjen.

Maling av postkassestativer
I løpet av vinteren skal alle postkassestativene males, med unntak av 48A og 52B, som
allerede er malt av beboerne. Beboerne i den enkelte oppgang vil få varsel på forhånd med
informasjon.

Maling av inngangspartier i lavblokkene.
De oppgangene som har panelte inngangspartier skal males i løpet av vinteren. Nærmere
informasjon kommer på oppslag i den enkelte oppgang før arbeidet gjøres.

Portåpnersystemet til garasjene
Det nye portåpnersystemet fungerer ennå ikke godt nok, og vi har reklamert til leverandøren
som jobber med å få det i orden. Inntil videre fungerer det gamle systemet parallelt.

Tyveri av bildekk
Det nærmer seg tiden for dekkskift, og vi har hvert år noen tilfeller av tyveri av dekk fra
garasjene i denne perioden. Styret anbefaler å ikke la dekk ligge tilgjengelig på
garasjeplassene.

Rehabilitering av soilrør
Alle skal ha fått tilsendt oversikter over når deres leilighet skal ha rørrehabilitering. Alle
leiligheter blir berørt i 2 uker, en uke med vertikale rør og en uke med bunnledningene. I
høyblokkene kan det ta noe lenger tid da det er flere leiligheter. Dette er markert på planene
som er sendt ut.
De som bor i 1. etasje i 3-roms, der det er 4-roms i etasjene over, må se på ukemerkingen
for 4-roms i sin oppgang. I Hovseterveien 54-56 må også de som bor i underetasjen under 3og 4-roms leiligheter se på uken leilighetene som ligger over deres. De som er i tvil om
hvilke uker som gjelder, kan ta kontakt med kontoret.

Detaljplanene finner du her: http://www.meklenborg.no/Aktuelt

Registrering av e-postadresse og mobilnummer
Registrer mobilnummer for SMS-varsling og e-post for rundskriv og informasjon. Send informasjon på en epost til
meklenborg@meklenborg.no for å bli registrert, eller ring kontoret i trefftiden.
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