Rundskriv nr. 6 – august 2018
Beboercontainer
Beboercontainer kommer 10. og 11. september, og settes ved sandsiloen bak nr. 34.
Det er egne beholdere for farlig avfall og småelektrisk avfall. Se eget skriv / oppslag med
info om hva som kan kastes i de forskjellige beholderne.

Nye garasjeportåpnerkort og klistremerker
Det har vært noen problemer innrettingen på sensorene, som de som har fått klistremerkene
har registrert. Dette er rapportert til leverandøren og blir rettet. Vi leverer ikke ut flere merker
eller kort før systemet fungerer som det skal. De som har bestilt får kort/klistremerke levert i
postkassen.
Det gamle portåpnersystemet vil fungere parallelt inntil det nye fungerer. Beboerne kan også
åpne garasjeporten sin med hvit brikke.
For bestilling av garasjeportåpner, send epost med navn, adresse, garasjens adresse og
leilighetsnummer til meklenborg@meklenborg.no eller legg bestilling i styrets postkasse i
Hovseterveien 44C.
Klistremerke til bilrute
Kort som kan flyttes mellom biler

kr. 135,kr. 200,-

Markiser
Det er fremdeles mange stygge markiser som ikke har blitt skiftet. Noen har fått pålegg om
utskifting, og det er mange flere som bør skiftes. Rull ut markisen og gå ut og se på den fra
utsiden, det er ikke alltid man kan se at den er stygg fra innsiden av verandaen.
Lift er en stor del av kostnaden ved utskifting av duk/montering av ny markise, og dersom det
er mange som vil skifte kan vi innhente et felles tilbud.
Meld interesse på epost meklenborg@meklenborg.no eller skriftlig til styrets postkasse.

Nye sykkelstativer
Det er montert nye sykkelstativer i utebodene, og ved enden av 44A og 52A.
Det er ikke alle som er montert i bodene ennå, da vi fant ut at vi fikk plass til 3 istedenfor 2 i
hver bod. Resten er i bestilling og kommer om ikke så lenge.
Sykkelstativene er beregnet for sykler som er i bruk, og sykler som ikke er i bruk må
oppbevares i egen bod.
De som vil bli kvitt sykler de ikke har bruk for, kan for eksempel gi dem til skolekorpsenes
loppemarkeder. Det er snart tid for høstens loppemarkeder, så benytt sjansen!

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.
Meklenborg Borettslag – Hovseterveien 44C – 0768 Oslo
Telefon: 22 49 45 19 -- meklenborg@meklenbporg.no -- www.meklenborg.no
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