Rundskriv nr. 9 – november 2018

Invitasjon til brannøvelse 26. november
Oppmøte på fellesrommet i nr 52 kl 1800.
Brannsikkerhet er viktig, og nå går vi inn i en årstid med mer bruk av varme og levende lys.
Styret inviterer beboerne til brannøvelse og informasjonsmøte om brannsikkerhet.
Det blir informasjonsmøte i fellesrommet i nr 52 og en demonstrasjon av brannslukking
utendørs. Det er gratis å delta, men vi trenger en oversikt over hvor mange som ønsker å
være med.

Send påmelding med navn, adresse og antall barn og voksne som kommer,
til meklenborg@meklenborg.no innen 20.11., - eller legg påmelding i styrets
postkasse i 44C.

Kanefart og juletretenning
Lørdag 1. desember tennes juletrelysene i Meklenborg Borettslag.



1530 – 1630 Kanefart for barna, med hest og vogn.
1630 – 1730 Vi tenner juletrelysene mens Frelsesarmeens 3. korps spiller for oss.

Det blir servering av pepperkaker og solbærtoddy. Oppmøte på lekeplassen mellom
Hovseterveien 38 og 44.

Salg- og byttedag i fellesrommet i nr 52
torsdag 22.11. fra kl. 1700 til kl. 2000.
Vi inviterer alle i borettslaget til en bytte- og salgskveld i fellesrommet i nr. 52
Her kan voksne og barn bytte til seg eller selge ting til naboen for en billig penge. Tingene du
skal kvitte deg med må være hele og fullt brukbare, og prisene skal være overkommelige for
alle. Store ting kan ikke tas med inn, men de kan du evt. sette på utsiden av fellesrommet.
Er det noe du lurer på så ta kontakt med Trude Hellebrekke på 971 16 148 eller Fredrik
Karlsen på 975 46 503.
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