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Da har høsten kommet til Mellomenga borettslag etter en helt fantastisk god og varm sommer. Styret 

har denne sommeren hatt mye aktivitet gjennom det meste av ferien, med nye lekeplasser, tømming 

av sandfang (kummer), asfaltlapping med mer. Vi takker alle beboere for tålmodigheten som er vist 

under arbeidene ☺☺☺☺ 

 

 

BELYSNING AV GANGVEIER 

Styret viser til boreglementet vårt som sier: 

 

«Utelyset på boden er også gangveiens belysning og skal derfor være tent fra mørkets frembrudd til 

påfølgende morgen. Hekker, gjerder o.a. må ikke være til hinder for slik belysning». 

 

Dette betyr at bodlampene må skrus på når det er mørkt og at en del av hekkene i borettslaget må 

trimmes ned. Dette er den enkelte andelseiers ansvar. 

 

 

HØSTRYDDING 

Også i år vil vi gjennomføre høstrydding i borettslaget, dette vil foregå fra kl. 17:00 på følgende dager: 

 

Mandag 13. oktober: Tun 1 og 2 

Tirsdag 14 oktober: Tun 3 

Onsdag 15 oktober: Tun 4 og 5 

 

Hva kan kastes: 

Alt unntatt oppussingsavfall (dette må du selv kjøre på dynga), samt farlig avfall og spesialavfall (eks. 

malingsspann og elektriske artikler). 

 

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. 

 

 

NYHETSVARSEL 

For å sikre at dere får tilgang til nyttig informasjon, oppfordrer vi igjen alle til abonnere på oppdateringer 

av nettsiden vår. Dette gjør dere ved å legge inn mailadressen deres på www.mellomenga.no, nederst til 

høyre på forsiden. Det er ikke all informasjon som sendes ut i postkassene. 
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SAKER TIL BEHANDLING I STYRET 

Derom du/dere har en sak som ønskes behandlet i styret, må denne være styret i hende senest 1 uke før 

styremøte. Grunnen for dette er at alle sakspapirer skal lastes opp i et system og sendes ut felles til alle 

styremedlemmer i god tid før møtet, slik at alle har mulighet til å stille forberedt. 

 

Det er viktig at søknaden inneholder alle opplysninger som er nødvendig.  

 

 

PARKERING 

Som vi alle vet, er det ikke veldig god parkeringsdekning i borettslaget. For at gjestene våre skal få plass, 

ber vi alle beboere om å bruke sine egne parkeringsplasser. Mangler du plass til egen bil? Ta kontakt med 

styret! Minner også om at kjøring innenfor bommene kun er for av- og pålessing, og at parkering inne på 

tunene ikke er tillatt. 

 

 

 

 

 

 

Med ønske om en fin høst ☺☺☺☺ 
 


