Rundskriv nr. 4 – mai 2017
Nytt adgangssystem – utdeling av brikker
Montering av det nye adgangssystemet starter midt i mai og skal være ferdig i løpet av første
del av juni. Vi må dele ut brikkene før systemet kan tas i bruk.
Vi vil ha utdeling av brikker på kjøkkenet i fellesrommet mandag 8.5. i forbindelse med
dugnaden – fra kl 1300 til 1900, og det vil også være mulig å hente brikker på fellesrommet
før eller etter beboermøtet kl 2000 på tirsdag 9.5. Ellers kan brikker hentes på kontoret i
trefftiden fra 9. mai.
Andelseiere som skal hente brikker må legitimere seg og signere for brikkene.

Vask og maling av garasjeanleggene under blokkene.
Alle biler og utstyr må ut når det skal males. Biler som ikke blir flyttet før maling står på eget
ansvar. Se oppslag og tidligere varsling om datoer for maling. Biler som ikke er flyttet vil bli
dekket med presenning, men det kan allikevel komme maling og støv på dem som setter seg
fast i lakken. De som trenger hjelp til å flytte bilen kan ta kontakt med vaktmester på
vaktmester@meklenborg.no eller på telefon.

Maur
Det har blitt registrert en sjelden maur i en leilighet i 56C. Anticimex håndterer dette for oss,
men det er viktig at alle melder fra snarest dersom det observeres maur i leiligheten, slik at vi
får satt inn tiltak for å få fjernet dem.

Påminnelse om husordensregler
Nå kommer våren og vi vil bruke verandaene mer, så vi minner om:
2. Bruk av verandaene








Ifølge brannforskriftene må ikke rømningsveiene til tilstøtende verandaer blokkeres.
Bruk av elektrisk grill er tillatt. Bruk av gassgrill og kullgrill er ikke tillatt, dette gjelder
også hager foran leilighetene.
Blomsterkassene må henge på innsiden.
Det er tillatt å foreta innglassing, men standarden i borettslaget må følges. Oppsetting
av gardiner er tillatt.
Markiser må holdes i forsvarlig stand. Det er kun tillatt med ensfargete markiser i
fargene oransje, blå, rød, gul grønn og grå. Styret kan i tilfelle mislighold, pålegge
utbedring eller fjerning.
Ved oppussing av verandaene må de opprinnelige fargene beholdes: Hvit mur, oljet
treverk og grått gitter.
All synlig forandring av verandaene må kun skje etter skriftlig tillatelse fra styret.
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3. Lufting av tøy




Det er ikke tillatt å banke, riste eller lufte tøy utover verandakanten, i vinduene eller i
trappeoppgangene
Tøy som henges på verandaen må ikke henge høyere enn kanten på rekkverket.
Bankestativene kan brukes fra kl.08.00 - 21.00 på hverdager, og fra kl.08.00 - 18.00
på lørdager.

Vis hensyn til naboene på fine sommerkvelder, husk at 2-romsleilighetene har soverom på
verandasiden.
Vi minner også om at vi har en fin grillplass tilgjengelig for beboerne. Alle som bruker
grillplassen må huske å rydde opp etter seg. Ikke la det stå igjen flasker med tennvæske osv.
Det er beholder for brannfarlig avfall på grillplassen, bruk den.

Registrering av e-postadresse og mobilnummer
Det er fremdeles en del beboere som ikke har registrert mobilnummer for SMS-varsling
og/eller e-post for rundskriv og informasjon.
Send informasjon på en epost til meklenborg@getmail.no for å bli registrert, eller ring
kontoret i trefftiden.
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