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Det er bare et par uker igjen før de aller fleste inntar sommerferiemodus, dette gjelder også styret. Det 

er satt opp ett styremøte til før sommerferien den 26. juni, så dersom du har planer for hus og hage 

som krever styrets samtykke, må søknad være mottatt styret senest 22. juni. Søknader kan sendes 

leder@mellomenga.no . Neste styremøte etter dette vil være først i slutten  av august.  

 

 

GARASJEDUGNAD 

Garasjeprosjektets del 1 er nå ferdig. Denne delen av prosjektet har ikke inkludert garasjeportene, men 

for å forskjønne området har styret besluttet at også garasjeportene bør malens. Dette tas på dugnad, 

med oppstart den 16. juni. Dersom været tillater det skal malearbeidene være ferdige i løpet av juni. 

 

Det er Mai-Randi Havnø som vil være kontaktperson for dugnaden, og som kan kontaktes på  

tlf. 95110897 for utlevering av maling. Pensel må hver enkelt stille med selv. Prinsippet for dugnaden er 

at hver leietaker maler sin egen port. 

 

 

LEKEPLASSER 

Dersom alt går etter planen, vil vi få nye lekeplasser i løpet av sommeren, antatt vi monteringen starte i 

august i uke 32 eller 33. Før dette vil det foregå en del arbeider med demontering av de eksisterende 

lekeplassene våre, antatt uke 31, og vi må belage oss på å være uten lekeplasser en liten stund. Vi 

beklager de ulemper dette arbeidet medfører. 

 

Det vil i gjennom sommeren bli lagt ut mer informasjon om prosjektet på våre nettsider 

www.mellomenga.no, så følg med ☺ 

 

 

PARKERING 

Dette er dessverre et gjentagende tema i alle rundskriv. 

 

Styret viser til det nye boreglementet som sier at kjøring på tunene kun er tillatt ved av- og pålessing, og 

at parkering inne på tunene ikke er tillatt. Alt over 10 minutter (etter at bilen er effektivt tømt) anses som 

parkering. Det er ikke ok å stå inne på tunet ved dekkskifting, bilvask o.l. 

 

Det er mange grunner til at vi ønsker et så bilfritt miljø på tunene som mulig, dette handler mye om 

tilgjengelighet (utrykningskjøretøy, rullestoler, sykler, vogner o.l.), men også om at tunene skal være et 

trygt sted å ferdes for små barn.  

 

Husk å holde lav fart ved kjøring på tunene – vi har ingen å miste! 

 

Styret håper vi alle kan etterleve parkeringsforbudet. Dersom vi ikke ser en radikal forbedring vil 

konsekvensen kunne bli at vi må inngå avtale med et vaktselskap, noe vi lenge har forsøkt å unngå. 
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ENDRINGSARBEIDER 

Dersom du ønsker å gjøre endringer i din hage, det være seg å bygge en platting, utebod, levegg eller 

andre tiltak som berører husets utseende eller anleggets helhetsinntrykk, må du søke styret før du setter 

i gang. Det har vært en varierende praksis hva gjelder terrasser og søknadsplikt, hvor går grensen på når 

denne krever samtykke og ikke? For å ivareta vedtektene våre, har styret besluttet at alle 

endringsarbeider skal styrebehandles. Les mer om hvordan dere skal gå frem for å søke på borettslagets 

nettside. 

 

 

SOMMERVAKTLISTE 

Også vi i styret skal på ferie, og har derfor satt opp en vaktliste i fall dere trenger å komme i kontakt med 

oss disse ukene. Det er selvfølgelig også mulig å sende mail til leder@mellomenga.no, men denne vil ikke 

bli lest daglig. 

 

Uke (fra dato) Kontaktperson telefon 

26   (23.juni) Mai-Randi Havnø 951 10 897 

27   (30. juni) Lise Budde 902 04 389 

28   (7. juli) Lise Budde 902 04 389 

29   (14.juli) Cathrine Juul 469 25 322 

30   (21. juli) Cathrine Juul 469 25 322 

31   (28. juli) Trond G. Larsen 930 01 601 

32   (4. august) Ole-Espen Buer 928 13 031 

33   (11. august) Ole-Espen Buer 928 13 031 

 

 

 

 

 

 

 

Vi ønsker dere alle en super sommer ☺☺☺☺ 

 

 

Med vennlig hilsen 

Styret i Mellomenga borettslag 


