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VÅRRYDDING 

Har du masse ”søppel” liggende på loft eller i bod? Vi kjører nå i gang med en ny rydderunde. 
Vaktmesteren vår vil kjøre fra dør til dør og samle inn skrotet vårt på følgende datoer 
 
Når:    Mandag 7. april: TUN 5 og 4  

Tirsdag 8. april: TUN 3  
Onsdag 9. april: TUN 2 og 1 

 
Vaktmesteren starter innsamlingen kl. 1700 alle dagene! 

 
Hva må du gjøre:  Samle ditt skrot i en haug ved inngangen til din hage (gjerne kvelden i forveien). 

Du må selv lempe ditt skrot opp i hengeren, ingen kommer til å gjøre dette for 
deg så sant du ikke har gjort en avtale med nabo’n. Dersom vaktmesteren ikke 
skulle bli helt ferdig på ditt tun på riktig dag, vil han selv plukke opp avfallet 
dagen etter uten at du må være til stede. 
 

Hva kan kastes:   Alt unntatt farlig avfall og spesialavfall (eks. malingsspann og elektriske artikler) 
 
 

 
 
 

 

DUGNAD 

Årets dugnad vil bli gjennomført mandag den 5. mai, så hold av dagen. Dugnaden arrangeres som vanlig 
av Miljøutvalget, dere vil motta nærmere informasjon om gjennomføring av dugnaden fra Miljøutvalget 
senere. 
 

 



   

2 

Leder :      Lise Budde            Styremedlem :  Mai Randi Havnø - parkering 

Nestleder :   Terje Martin Maanum            Styremedlem :  Torstein Rønningen – økonomi 

              Styremedlem :  Cathrine Juul – bygninger og vedlikehold  

 

GARSJEPROSJEKTET 

Garasjeprosjektet går sin gang, og skal være ferdig i god tid før 17. mai. Det legges fortløpende ut 
informasjon på borettslagets nettside. 
 

 

NYHETSVARSEL PÅ E-POST 

Styret minner om at det er mulig å bli varslet på e-post når det legges ut 
ny informasjon på våre nettsider. Dette gjør du enkelt ved å legge inn  
e-postadressen din i høyre kolonne på www.mellomenga.no  
 
Når e-postadressen er lagt inn er det bare å trykke «subscribe».  
 

 
PARKERING 

Som vi alle vet, er det ikke veldig god parkeringsdekning i borettslaget, spesielt dårlig er det nå som vi 
rehabiliterer garasjene våre. Minner om at gjesteplassene er forbeholdt gjester (med unntak av de biler 
som ikke har tilgang til egne plasser grunnet rehabiliteringen). Minner også om at kjøring innenfor 
bommene kun er for av- og pålessing, parkering inne på tunene er ikke tillatt. 
 

 
DYREHOLD 

Styret minner om at du som hunde- eller katteeier i Mellomenga borettslag har en del forpliktelser, og at 
det ikke er tillatt med hund eller katt uten at det er sendt inn en signert «Dyreholdserklæring» til styret. 
Erklæringen finner du under vedtekter/husordensregler på borettslagets nettside. 
 
Det gjøres oppmerksom på at hunder og katter skal holdes i bånd på borettslagets eiendom. 
 

 

 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Styret i Mellomenga borettslag 


