Rundskriv nr. 3 – april 2018
Beboercontainer kommer 7.- 8. mai. Se oppslag i oppgangen.
Dugnad
Borettslaget inviterer til dugnad 14. mai fra kl 13-19. Dugnadskafe i fellesrommet i 52 med
servering av saft, vafler og kaffe. Suppe og brød serveres fra kl 1630. Oppslag kommer.

Generalforsamling 2018
Generalforsamling avholdes tirsdag 22.mai.2018 kl. 18:00 på Persbråten VG skole.
Innkalling kommer på epost og i postkassen i mai.

Boning av oppgangene utføres i uke 23 og 24
Følg med på oppslag i oppgangen.

Grøntområdene
Arbeidet med grøntområdene starter i begynnelsen av mai. Områdene foran
soveromsvinduer og innganger tas først.
Nå som snøen har gått ser vi at det enkelte steder er massevis av sneiper i hager og på
plattinger. Det er naturligvis ikke lov til å kaste sneiper eller annet søppel fra verandaene. Det
kan brenne hull i markiser og forsøpler på bakken. Bruk askebeger!

Klager i forbindelse med oppussing
Styret får en del klager på støy og andre ting i forbindelse med oppussing av leiligheter.
Noen retningslinjer som er greit å ta med seg i planleggingen for å bevare et godt
naboforhold:
 Varsle oppgangen og nabooppgangen med oppslag i inngangspartiet.
 Ekstra varsel på forhånd for dager med mye støy, da kan andre beboere planlegge
bedre.
 Hold deg innenfor reglene for støyende arbeid – sjekk husordensreglene og sørg for
at håndverkerne er informert .
 Ved behov for container eller iSekk- plassering – avtal plassering med vaktmester på
forhånd og sørg for at avfallet fjernes så raskt som mulig.
 Håndverkerbiler må ha parkeringstillatelse og skal i størst mulig grad stå på
gjesteparkeringen, og ikke i indre område mer en strengt nødvendig.
 Sørg for at oppgangen ikke blir forsøplet eller nedstøvet, rydd og vask hvis det er
nødvendig.
Lykke til med oppussingen og ta gjerne kontakt med kontoret hvis du har spørsmål

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. Beboerne kan velge mellom adgangskort eller klistremerke til frontruten.
Montering starter 21. mai, og vi vil sende ut mer informasjon og bestillingsskjema i midten av
mai.
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meklenborg@meklenborg.no for å bli registrert, eller ring kontoret i trefftiden.
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