Rundskriv nr. 4, juni 2015

Beboermøte
Styret inviterer til beboermøte onsdag 17. juni kl 1830 på fellesrommet.
Det settes ikke opp en fast agenda. Etter innledning av styreleder er ordet fritt,
andelseierne kan rette spørsmål til styret om både dreneringsarbeidet og andre
aktuelle saker i borettslaget.
Sommerfest på grillplassen
Vi satser på at ny grillplass er ferdig til St. Hans, og da vil styret invitere beboerne til
grilling 23. juni. Oppslag kommer i oppgangene når det nærmer seg.
Stikkontakter i garasjene
Stikkontakter i garasjene skal ikke brukes til lading av el-bil eller andre opplegg til
parkeringsplassene. Det er flere som har hengt opp skjøteledninger til egen
parkeringsplass. Det er ikke tillatt og må fjernes. Vaktmesterne vil fjerne disse når de
ser dem.
I utegarasjen er det uttak for motorvarmer på garasjeplassene. Disse må ikke brukes
til lading av e-lbil. De som ønsker tilgang til lading av el-bil må sende en søknad til
styret.

Ryddige oppganger
Det skal ikke være leker, sko, sykler eller andre ting i oppganger, trapper eller
inngangspartier. Det eneste som er tillatt å sette i oppgangen er barnevogner i bruk
og rullatorer. Disse må parkeres på en måte som ikke er til hinder for fri ferdsel,
rømningsveier og renhold. (se husordensreglene )

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

Vi vil sjekke at oppgangene er ryddige og tilgjengelige. I juni vil vi ta for oss 32, 34,
36, 38, 40, 42 og 44 og fjerne ting som ikke skal være i oppgangen.
Utsmykking av oppgangene
Vi har fått spørsmål om utsmykking i oppgangene. Det er bilder, blomster og møbler
rundt omkring. Styret mener at oppgangen selv kan bli enige om hvordan de vil ha
det, og oppfordrer til at noen tar initiativ til oppgangsmøte. Man kan gjerne ha møter
på fellesrommet. Ta kontakt med kontoret for å avtale tid for bruk av fellesrommet.
Sommerferie på kontoret
Det er ikke trefftid i juli og e-post til meklenborg@getmail.no blir ikke besvart. Det vil
alltid være en vaktmester på jobb. Bruk vaktmester@meklenborg.no på e-post.
Eller ring vaktmester
 Uke 28, 29 og 30 (6.7 – 24.7.): Hamid 917 87 388
 Uke 27, 28 (29.6. – 10.7) og 31, 32, 33 (27.7. – 14.8.) Harald 905 30 574
Anleggsarbeid
Entreprenøren har fellesferie fra 3. juli til 26. juli, så da blir det stille i 3 uker.
Området fra 36 og opp til 44 skal i alle hovedsak være ferdigstilt før fellesferien.

Garasjefeiing
Det er planlagt garasjefeiing i uke 28. Vi vil da feie i kjørefeltene og der det ellers er
mulig å komme til. Nærmere informasjon vil bli gitt på oppslag.
Utsmykking av oppgangene
Vi har fått spørsmål om utsmykking i oppgangene. Det er bilder, blomster og møbler
rundt omkring. Styret mener at oppgangen selv kan bli enige om hvordan de vil ha
det, og oppfordrer til at noen tar initiativ til oppgangsmøte. Man kan gjerne ha møter
på fellesrommet. Ta kontakt med kontoret for å avtale tid for bruk av fellesrommet.
Protokoll fra generalforsamlingen
Protokollen ligger på hjemmesiden : http://www.meklenborg.no/Forbeboere/Protokoller
I tillegg vil alle få protokollen i postkassen.

God sommer!

