Rundskriv nr. 9 – 25. november 2015

Kanefart og juletretrenning
Tradisjonen tro blir det kanefart og juletretenning i borettslaget.
Vi starter søndag 29.11.kl 1530 med hest og vogn, og kl 1630 kommer Vestre Aker
Musikkorps for å spille for oss mens vi går rundt og tenner juletrærne. Det blir
servering av solbæroddy og pepperkaker.

Beboermøte
Tirsdag 1. desember inviterer styret til beboermøte kl 1900 i fellesrommet i
Hovseterveien 52. Tema for møtet er dreneringsarbeidene og oppgraderingen av
uteområdene, og andre temaer beboerne måtte ønske å ta opp.

Økning i felleskostnadene
Styret har vedtatt å øke fellesutgiftene med 3% fra 1.3.16 og deretter 3% fra 1.9.16.
Leie av garasje og ekstraboder øker med 6% fra 1.3.16.

Juletrefest
Styret inviterer til juletrefest i fellesrommet 9. januar. Det kommer egen informasjon
om påmelding nærmere jul.

Beboercontainer
Beboercontainer blir utsatt til over nyttår. Årsaken til dette er at vi ikke har hatt plass
til containeren til nå, og at vi har kun en vaktmester på jobb i desember.

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
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Som vanlig har vi noen julepåminnelser
til glede for nye og gamle beboere:

Juletre og julenek
Det er tillatt å henge opp julenek, men det må fjernes innen 1. februar. Juletrær
kastes på henvist sted når julen er over.
Fyrverkeri
Det er ikke tillatt å avfyre fyrverkeri fra verandaer eller andre deler av borettslagets
område.
Selskapelighet
Varsle naboene dine hvis du skal ha fest, og husk at noen kanskje vil sove av og til
selv om det er jul.
Kasting av pappesker, papir og glass
Avispapir, gavepapir og papp kastes i papircontainerne som står flere steder på
området. Ikke kast papir og papp i søppelsjakten, det er ekstra mye avfall i julen og
søppelcontainerne blir overfylt. Pappesker må ikke kastes i søppelsjakten, de kan
lett folde seg ut og tette hele sjakten. Glass og flasker kastes i glasscontainer på
parkeringsplassen.
Matavfall
Ikke hell flytende fett i avløpet, det stivner på vei nedover og kan tette igjen rørene.
La det stivne og kast det sammen med annet matavfall. (Kartonger med skrukork er
fint til det). Husk å knytte posene godt igjen (gjelder hele året!) for å unngå
søppelstank i oppgangen. Bruk gjerne dobbel pose.
Kontorets åpningstider / vakttelefon
Kontoret er stengt fra 21.desember, og det er ikke trefftid i romjulen. På alle
hverdager vil det være en vaktmester på jobb. Ved behov for akutt assistanse
utenom vaktmesters arbeidstid kan man kontakte ISS døgnåpne vakttelefon.
Vakttelefon ISS: 815 55 585
Heisvakt: Securitas 22 57 78 00

Hilsen Styret
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