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God sommer!
Sommeren nærmer seg og styret ønsker alle beboere en fin sommer. Nå er vi ferdige
med stort sett alle arbeidene, og kan nyte de fine fellesområdene. Det er mange nye
vekster og det tar litt tid før planter og plener har fått vokst seg til, så vi ber alle om å
være forsiktige med nyplantede områder.
Husk også å ta hensyn til hverandre, noen vil sove og andre vil kose seg på
verandaen.

Bilkollektivet
Flere av borettslagets beboere er medlemmer av Bilkollektivet og borettslaget har
leid ut en parkeringsplass til Bilkollektivet. Dette er et alternativ dersom man bare har
bruk for bil av og til. De som er interessert kan se nærmere på dette på Bilkollektivets
nettside: www.bilkollektivet.no/

Lufting fra leilighet til oppgang
Styret oppfordrer beboerne til ikke å lufte til oppgangen, for å unngå å få matos og
annet som er sjenerende for naboene, ut i oppgangen.

Oppmerking av parkeringsplass P1
Mandag 6.6. skal det merkes opp igjen (forarbeidet ble gjort på onsdag)
parkeringsplasser på P1 – (bak Hovseterveien 52) Alle biler må fjernes fra plassen
før kl 0700 og de som kjører ut og inn av garasjen under 54/56 må vise hensyn. Det
vil bli satt at litt plass til parkering av motorsykler i det ene hjørnet.
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Grillfest St.Hansaften
Styret inviterer til grillfest på grillplassen, St.Hansaften, torsdag 23.6.
Grillene tennes kl 1730 og det serveres pølser med brød/lompe.
Drikke og annen grillmat må beboerne ta med seg selv.

Branntepper
Styret oppfordrer beboerne til å anskaffe branntepper, som er et godt supplement til
brannslukningsapparat.

Sykkelparkering
Det er veldig fullt i sykkebodene, og det kan være vanskelig å få sykler inn og ut. Vi
oppfordrer brukerne av sykkelbodene til å rydde opp. Hvis det ser ut som det er
mange gamle sykler uten eiere i boden, ta kontakt med kontoret.

Sommerferie på kontoret
Det er ikke trefftid i juli og e-post til meklenborg@getmail.no blir ikke besvart.
Det vil alltid være en vaktmester på jobb.
Bruk vaktmester@meklenborg.no på e-post.
Eller ring vaktmester kl 08-1500:
 Uke 24,26, 30
 Uke 26, 27, 28, 29, 30

Hamid: 917 87 388
Harald : 905 30 574

Med vennlig hilsen
Meklenborg borettslag
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