Rundskriv nr. 1 – januar 2018
Beboermøte
Styret inviterer til beboermøte i fellesrommet i 52, tirsdag 13. februar kl 1900.
Styret vil orientere om planer for nødvendig vedlikeholdsarbeid fremover.

Generalforsamling 2018
Generalforsamling 2018 avholdes tirsdag 22. mai på Persbråten skole. Forslag til
generalforsamlingen må være innsendt til styret innen 1. mars 2018.

Sperring av brikker som ikke er i bruk
For å ha best mulig sikkerhet har styret vedtatt at nøkkelbrikker som ikke har vært i bruk på
minst 3 måneder skal sperres for bruk. Brikkene kan åpnes for bruk igjen ved henvendelse
til kontoret.
For å oppdatere brikkene slik at de ikke blir sperret trenger man bare ta dem med og
bruke dem en gang på leseren utenfor en inngangsdør eller garasjeport.
Brikker som er registrert utlevert til familie, trygghetsalarm, vaktselskap, hjemmesykepleie ect
får en varighet på ett år før eventuell sperring. For å registrere utleverte brikker kan man
melde fra til kontoret på epost meklenborg@meklenborg.no eller skriftlig i styrets postkasse.
(Eksempel: Aleris trygghetsalarm har fått brikke nr 12345).
Vi vil gå gjennom oversikten og sperre brikker etter 29. januar 2018.

Komfyrvakt
Vi forlenger tilbudet på komfyrvakt, da det ikke er så mange som har bestilt ennå.
Etter ønske fra beboere har vi innhentet tilbud på komfyrvakt. Komfyrvakt kutter strømmen
ved brannfarlige situasjoner på koketoppen. (Komfyrvakt er påbudt på alle nye installasjoner
av koketopp.) Denne komfyrvakten er enkel å installere selv. Du kan lese mer om
komfyrvakten her: https://www.tryggogsikker.no/komfyrvakt-med-tradlos-tempsensor.html
Pris kr. 2995,- + frakt. Vi kan bestille samlet til de som ønsker det, og hvis det er flere enn 10
bestillinger er frakt inkludert. Bestilling kan gjøres på epost til meklenborg@meklenborg.no
eller ved å legge skriftlig bestilling i styrets postkasse innen 1.2.18.

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.
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