Rundskriv nr. 8 - oktober 2015
Stengte garasjeinnganger på grunn av asfaltering!
Hovseterveien 46, 48 og 50
Onsdag 4.11. skal det legges varmesløyfer og asfalteres foran
inngangene til garasjene under Hovseterveien 46, 48 og 50.
Inngangen er stengt fra kl 0900 til 1500.

NB!

På onsdag 4.11. vil det være mulig å parkere på P1 for de som har
behov for å ha bil tilgjengelig. Parkeringstillatelse fås ved
henvendelse til styrekontoret.
Hovseterveien 54/56
Mandag 9.11. skal det asfalteres på P1 og foran inngangen til
garasjen under Hovseterveien 54/56. Inngangen er stengt fra kl
1000 til 1400.
Beboere har behov for bil i dette tidsrommet må kjøre ut før kl 10.
Parkeringstillatelse fås ved henvendelse til styrekontoret.
Biler som står parkert på P1mandag 9.11. vil bli tauet bort for eiers
regning. Husk å si fra dersom man har gjester som parkerer.

Dreneringsprosjektet
Vi nærmer oss slutten på prosjektet, og det er nok mange som puster lettet ut over at
gravemaskiner og dumpere forsvinner. Riggplassen i eplehagen mellom 44 og 46 er
under avvikling. Det kjøres på jord, legges plen, og etter hvert vil det bli plantet noen
nye epletrær. Arbeidsbrakka flyttes til P1 og fortauet istandsettes.
Det er noe asfaltering igjen og andre mindre arbeider som skal sluttføres. P1 og
velkomstområdet gjøres ferdig. Det blir fortau helt bort til veien til Setra og belysning
på oversiktsskiltet.

Parkeringssituasjonen
P1 (ved 52) vil være åpen fra fredag ettermiddag( 30.10.) og hele uke 45.
Det har vært vanskelig med gjesteparkering i en periode nå mens den største
parkeringsplassen oppgraderes. Vi minner om at parkeringsreglene fortsatt gjelder
Rundskriv og informasjon fra borettslaget på e-post
Det er mulig å få rundskriv og annen informasjon fra borettslaget på e-post isteden for papirutgaven.
De som ønsker informasjon og rundskriv på e-post, kan sende en e-post til meklenborg@getmail.no og oppgi
hvilken e-postadresse vi skal bruke. Se også vår nettside på meklenborg.no

og at det ikke er anledning til å parkere langs veien. Arbeidet skal være ferdig om ca
2 uker, og vi vil også få parkeringsplassene på P3 tilbake om ikke så lenge.

Oppgangsdugnader
Det er flere som har tatt kontakt og gjerne vil male i eget inngangsparti /oppgang.
Borettslaget betaler for maling og utstyr til de som ønsker å gjøre dette.
Ta kontakt med kontoret / meklenborg@getmail.no for nærmere informasjon.
Bilder på veggene og annen dekor i oppgangene må beboerne bli enige om i den
enkelte oppgang. Det er verd å merke seg at eventuelle møbler ikke blir flyttet på i
forbindelse med vasking, så man bør begrense dette (gjelder nok bare de store
inngangspartiene i høyblokkene og 32og 34.)

Ryddighet i inngangspartier og oppganger.
Dette er en gjenganger  Nå som det begynner å bli fint utenfor og alle igjen har
tilgang til utebodene sine, vil vi ha litt ekstra fokus på å få det ryddig i oppgangene
også. Vi minner derfor om at det eneste som kan stå i inngangspartiet er
barnevogner og rullatorer. Alle andre eiendeler må settes i egen bod eller i
leiligheten. Dette gjelder også sykler for både store og små, sparkesykler og andre
leker, akebrett og ski med tilhørende utstyr. Vi vil i november gå noen runder og
sjekke at dette er gjort. Ting som ikke som ikke skal være i fellesområdene vil kunne
bli fjernet.

Vindusutskiftingen går som planlagt. Det viser seg at det er noe større lysflate i
den nye løsningen, men hele vindusløsningen har samme størrelse som den
eksisterende.

Snøsmeltingsanlegget er foreløpig ikke i drift etter dreneringsarbeidene, men vi
håper å få deler av anlegget i drift innen jul. Vaktmesterne vil brøyte og strø der det
ikke er fungerende smelteanlegg.
Prøv å unngå kjøring med piggdekk på de nylagte hellegangene.
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