Rundskriv nr. 8 – september 2017

Beboercontainer
Beboercontainer kommer 19. og 20. september. Containeren settes ved sandsiloen bak
Hovseterveien 34/36.
Farlig avfall og elektriske apparater skal ikke kastes i container. Det er ikke miljøvennlig
og koster oss mye hvis det sorteres feil. Vi vil ha egne kasser for småelektrisk avfall og farlig
avfall. Vær nøye på sorteringen og spør vaktmester dersom du er i tvil.
Eksempler farlig avfall:
 Rengjøringsmidler som klorin, salmiakk, møbelpolish, sølvpuss, bilvask og
avfettingsmidler (Plumbo).
 Maling, lakk, beis, lim, sparkel, fugemasse, silikon, acryl og ulike typer
ekspansjonsskum.
 Alle batterier, også knappcellebatterier, bilbatterier og batterier til mobiltelefon,
barbermaskin, fotoapparat, klokker, blinkesko og tilsvarende.
 Alle lysstoffrør, sparepærer og lyspærer.
 Bilprodukter som kjølevæske, frostvæske, spylevæske, bilpolish, bilvask og
avfettingsmidler. Olje, oljefilter, bensinfilter, batterisyre og bensin, dekk.
 Spraybokser med drivgass; hårspray, deodorant, barberskum, myggspray,
glitterspray. Også propan, lightergass og andre gassbeholdere.
 Insekt- og ugressmidler, rottegift, musegift, antiparasitt og soppdrepere.
 Løsemidler som White Spirit, tynner, rødsprit, teknisk sprit, lynol, terpentin,
neglelakkfjerner, malingsfjerner, rester av tennvæske og tilsvarende.
 Små/mindre elektriske produkter som hårfønere, barbermaskiner, brødristere,
spillkonsoller.
Elektriske artikler er i utgangspunktet ikke farlig avfall, men kan inneholde farlige
komponenter, og må behandles som farlig avfall.

Nytt adgangssystem
Dersom en brikke ikke fungerer må man først prøve å oppdatere den på en onlinebrikkeleser. Alle inngangsdører til oppgangene har online-lesere og også alle
garasjeinnganger. Oppdater brikken og prøv igjen. Det er to soner med onlinedører. Sone 1
dekker 32- 44 og sone 2 46- 56. Dersom brikken ikke blir oppdatert på den ene sonen, prøv
på den andre og hvis det fremdeles ikke virker, ta kontakt med kontoret.
Grønne brikker er programmert til inngangsdør (og sykkelboder for de som bor i
høyblokkene). Hvite brikker kan programmeres til alle dører.

Meklenborg Borettslag – Hovseterveien 44C – 0768 Oslo
Telefon: 22 49 45 19 -- meklenborg@meklenbporg.no -- www.meklenborg.no

2
De som trenger flere brikker kan bestille på epost meklenborg@meklenborg.no. Husk navn,
adresse og leilighetsnummer. Pris kr. 70,- pr brikke. Du får beskjed når de er klare og kan
hentes på kontoret i 44c i trefftiden.

Nye parkeringsregler
Generalforsamlingen vedtok nye parkeringsregler. Før disse kan iverksettes må vi ha nye
skilt. Inntil dette er klart gjelder de gamle parkeringsreglene. Oblatene er klare og blir lagt i
postkassen til alle nå, slik at det er klart når ny skilting kommer på plass.

Husordensreglene
Vi får med jevne mellomrom klager på støy, så vi tar en repetisjon på husordensregel nr. 1
Bruk av leiligheten.
 Det skal være ro i leiligheten mellom kl. 23.00 og kl. 06.00.
 Moderer lydstyrken på musikkanlegg/TV/radio.
 På hverdager er musikkøvelser tillatt mellom kl. 08.00 og kl. 21.00, og på søn- og
helligdager mellom kl. 13.00 og kl. 21.00.
 Musikkundervisning tillates bare etter avtale med styret og med samtykke fra de
nærmeste naboer.
 Ved selskapeligheter som varer etter kl. 23.00 skal naboer i tilstøtende leiligheter
varsles på forhånd.
 Nødvendig banking, boring og lignende må utføres så hensynsfullt som mulig, og er
ikke tillatt før kl. 08:00 og etter kl. 21.00 på vanlige hverdager og etter kl. 18.00 på
lørdager. På søn- og helligdager er banking, boring og lignende ikke tillatt.
Informer naboene (inkluder nabooppgangene)på forhånd hvis det det må gjøres svært
støyende arbeider, som betongpigging etc. Med etpar dagers varsel får naboene mulighet til
å legge andre planer i den perioden det bråker som verst.
Vi anbefaler både nye og gamle beboere å lese gjennom alle husordensreglene. De ligger på
nettsiden, og om noen trenger en papirutgave kan de ta kontakt med kontoret.

Savnede eiendeler – kontakt vaktmester - bruk gjerne epost:
vaktmester@meklenborg.no
 Sykler etter sykkeloppryddingen i september/oktober 2016
Sykler etter sykkeloppryddingen i fjor har stått å lager og vil bli fjernet nå. De som
måtte savne en sykkel må ta kontakt med vaktmester, bruk gjerne epost:
vaktmester@meklenborg.no
 Opprydding i forbindelse med garasjemaling
Vaktmesterne måtte rydde en del garasjeplasser som ikke var godt nok ryddet i
forbindelse med malearbeidene. De som savner dekk og annet må ta kontakt med
vaktmester.

Registrering av e-postadresse og mobilnummer
Det er fremdeles noen som ikke har registrert mobilnummer for SMS-varsling og/eller 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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