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Nytt adgangssystem!
Det er fremdeles noen som ikke har hentet adgangsbrikker. Brikkene må
hentes på kontoret så snart som mulig!
Brikker deles ut på kontoret i trefftiden. Andelseiere som skal hente brikker må legitimere seg
og signere for brikkene. Beboere som leier leilighet må ha fullmakt fra andelseier for å hente
brikkene.
Vi ønsker å ha systemet i drift i starten av juli. Vi tar oppgang for oppgang, og når alle låser i
oppgangen er skiftet blir nøkkellåsen i inngangsdøren fjernet. Dersom brikken ikke gir tilgang
– ta kontakt med AutomatikkService på telefon 95060138 (Atle Lauvseth).
Oppgangene der det er gjesterom, og fellesrommet, vil beholde nøkkellåsen til over
sommerferien.
Fjernkontrollene til garasjene vil virke som før, og det kommer også brikkeleser utenfor og
inni garasjen. Vi vil komme tilbake med informasjon om muligheter for bestilling av flere
brikker eller endringer på til brikkene etter sommerferien.

Nye parkeringsregler
Generalforsamlingen vedtok i mai nye parkeringsregler. Før disse kan iverksettes må vi ha
nye skilt og få trykket oblater til alle. Inntil dette er klart gjelder de gamle parkeringsreglene.
Alle andelseierne vil få parkeringsoblatet i postkassen før de nye reglene innføres – dette blir
ikke før i august.

Ny gjesteleilighet klar for utleie
Spørreundersøkelsen i vinter viste at beboerne ønsket at ettromsleiligheten i inngangspartiet
i Hovseterveien 52A skulle benyttes som gjesteleilighet.
Leiligheten er nå klar for utleie til beboernes gjester. Prisen er kr. 500,- for første natt og
300,- for påfølgende netter. Leiligheten er en ettromsleilighet med åpen kjøkkenløsning og
bad. Det er soveplass til max 6 personer (dobbeltseng, køyeseng og sovesofa).
Det er kun beboere i Meklenborg borettslag som kan leie leiligheten til sine gjester.
Leiligheten er utstyrt med dyner og puter, men leietaker må selv holde sengetøy, håndklær
osv. Leietaker vasker selv etter bruk. Det vil være mulig å bestille vask til kr 1000,-.
Bestilling gjøres på e-post til vaktmester@meklenborg.no , meklenborg@getmail.no eller på
telefon i arbeidstiden: 22 49 45 19. I juli må alle bestillinger sendes til
vaktmester@meklenborg.no.
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Sommerferie på kontoret
Kontoret er stengt i juli, og det er ikke trefftid. Epost til meklenborg@getmail.no blir ikke
besvart i juli.
Det er alltid minst en vaktmester på jobb på alle hverdager. Ta kontakt på e-post på
vaktmester@meklenborg.no, eller ring på mobil i arbeidstiden 08-15.
 03. juli-19. juli: Hamid telefon 91787388
 10. juli-31. juli: Harald telefon 90530574
For akutt hjelp utenom vaktmesters arbeidstid, har vi vaktordning med ISS, telefon 02317.
For heiser er det Securitas på telefon 2275 78 00 som har vakttjeneste.

Uteområdene
Vi er i god gang med å luke, og nye planter er bestilt for planting i midten av juli.

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.

Styret ønsker alle beboere en god sommer.
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