Rundskriv nr. 9.- 24.nov 2016
Juletrefest
Styret inviterer til juletrefest i fellesrommet 7. januar. Juletrefesten starter kl 15. Som i fjor er
det Vestre Aker Musikkorps som underholder med musikk, juletregang og leker for barna.
Send en e-post med påmelding til meklenborg@getmail.no eller bruk påmeldingsskjema
bakerst i rundskrivet.

Økning av felleskostnadene
Felleskostnadene økes med 3% fra 1.3.17.

Røa Rode 6
Det inngjerdede området nedenfor nr 36 eies av kommunen, og har i langt tid vært utleid.
Utleieforholdet er nå sagt opp og området skal ryddes og på sikt overføres til grøntområde

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

Blinkende julelys på verandaen
Det er ikke alle som setter pris på blinkende julelys på verandaen. Husk at naboene ofte ser
disse bedre enn de som bor i leiligheten. Vi foreslår at slike lys brukes med måte og slås av
om natten.
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.
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Kasting av pappesker, papir og glass
Avispapir, gavepapir og papp kastes i papircontainerne som står flere steder på området.
Ikke kast glass, metallbokser, 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. (melkekartonger 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 22.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.
Husk at nøkler gjesterom/selskapslokaler må hentes i kontorets åpningstid.
Vakttelefon ISS:
Heisvakt: Securitas

815 55 585
22 57 78 00

Husk å melde inn epost og mobiltelefonnummer til borettslaget
For å få registrert korrekt informasjon kan dere sende oss en e-post med navn, adresse,
leilighetsnummer og mobiltelefonnummer til meklenborg@getmail.no. De som ikke har epost men bare mobiltelefon, kan sende en SMS med navn, adresse og leilighetsnummer til
90603009.
Vi vil gjerne ha med all som har mobiltelefon på SMS-kommunikasjon. Det gir oss
muligheten til å sende meldinger på SMS til våre beboere, slik at vi kan få gitt dere viktige
beskjeder raskt og enkelt.

Med ønske om en god jul og godt nytt år til alle Meklenborgs beboere

Julehilsen fra
Styret i Meklenborg borettslag
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Påmelding til juletrefest:
Borettslaget inviterer til juletrefest for de minste i fellesrommet
lørdag 7. januar 2017 kl 1500 – 1700. Pris kr 40,- pr person.
Påmelding innen 3.1.17 på e-post til meklenborg@getmail.no
eller i styrets postkasse i 44C.

Påmelding til juletrefest 7.1.17 kl 1500 i fellesrommet i 52.
Navn……………………………………………………………………
Adresse/leilighetsnr…………………………………………………
Antall barn ……………………..
Antall voksne……………………
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