Rundskriv nr. 4 – mai 2018

Konkurranse!
I eplehagen mellom 44 og 46 har vi fått en automatisk gressklipper som går rundt og
klipper gresset på formiddagene. Om ettermiddagene og helgene er den ikke i drift,
så den ikke skal være i veien for bruk av eplehagen. Den skal også få seg et lite hus
over ladestasjonen.
Vi håper alle vil passe på den, og ikke dra opp de grønne ledningene som er lagt ned
i bakken.
Klipperen trenger et navn, og vi inviterer barna i borettslaget til å komme med
forslag. Send forslag til navn til meklenborg@meklenborg.no. Frist for
innlevering av forslag er 11. juni, og vinneren vil få en overraskelse.

Boning av oppgangene utføres i uke 23 og 24 (4-16. juni)
Følg med på oppslag i oppgangen.

Nytt portåpnersystem til garasjene
Styret har bestilt nytt portåpnersystem til garasjeportene. Det nye systemet er det samme
som inngangsbrikkene, og vil gjøre det lettere å ha kontroll med hvem som har adgang til
garasjene.
De som ønsker å bestille portåpner kan velge mellom adgangskort eller klistremerke til
frontruten.
Bestilling av ny portåpner til garasje:
Klistremerke til bilrute, kan ikke flyttes fra bil til bil kr. 135,Kort som kan flyttes mellom biler
kr. 200,Send bestilling på epost med navn, adresse, garasjens adresse og leilighetsnummer til
meklenborg@meklenborg.no eller legg bestilling i styrets postkasse i Hovseterveien 44C.
Det gamle portåpnersystemet vil bli fjernet når det nye er i drift. Beboerne kan fremdeles
åpne garasjeporten med sin hvite adgangsbrikke.

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.
Meklenborg Borettslag – Hovseterveien 44C – 0768 Oslo
Telefon: 22 49 45 19 -- meklenborg@meklenbporg.no -- www.meklenborg.no
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Gjesteparkering
Nå har endelig de nye parkeringsskiltene kommet på plass, og vi minner om
husordensreglenes punkt 6.:


6. Parkering og bruk av motorisert kjøretøy













Det er ikke tillatt å parkere utenfor de oppmerkede feltene som er avsatt til parkering.
Overtredelser kan medføre borttauing uten videre forvarsel, for eiers regning og
risiko.
Gjester må ha gyldig parkeringstillatelse på alle gjesteparkeringsplasser alle dager
mellom kl 0700-1100. Hver andel disponerer et gjesteparkeringsbevis (rødt kort).
Gjesteparkeringstillatelsen kan kun brukes på èn bil i 3 dager sammenhengende.
Styret må kontaktes ved behov for flere midlertidige gjesteparkeringstillatelser. Disse
bevisene utstedes for tre-fem dager.
Det er forbudt for beboere å benytte gjesteparkeringsplassene. Beboere kan
imidlertid benytte gjesteparkeringsplassen i inntil 2 timer. For øvrig plikter alle
beboere som disponerer biler å benytte garasjeplassen.
Disponerer en husstand flere biler, må det leies ekstra garasje/parkeringsplass.
Utleie av garasjeplass, eller utlån av nøkkelkort/portåpner, må kun skje til
borettslagets andelseiere/beboere.
Det er ikke tillatt å oppbevare andre ting i garasjeanleggene enn det som naturlig
tilhører bilen.
Det er forbudt å kjøre på borettslagets indre område. Unntaket er ved transport av
syke og uføre, eller ved kjøring av tyngre kolli. Ved slik kjøring er høy aktsomhet
påkrevd og motoriserte kjøretøy må ikke overskride gangfart. Budbiler (for
matlevering, blomsterlevering mv) skal bruke angitte vareleveringsplasser på ytre
område.
Reparasjon og vask av motorkjøretøyer i garasjen eller på indre område er ikke tillatt.
Lastebiler, tilhengere, biler uten registreringsskilter, store varebiler og campingvogner
tillates ikke parkert på borettslagets område. Styret kan gi dispensasjon ved spesielle
behov.
Gjester med lovlig kommunalt parkeringsbevis for bevegelseshemmede kan parkere
på indre område, men alminnelig ferdsel må ikke hindres.

Håndheving av parkeringsbestemmelsene overvåkes av eksterne parkeringsvakter. Se også
skilt som er plassert på parkeringsplassene.
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