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Høsten 2015 er definitivt kommet til Mellomenga borettslag, og den koselige mørketiden står for tur. 
Mørke kalde kvelder er for mange synonymt med levende lys, og vi oppfordrer alle til å unngå 
brennbare lysmansjetter og usikre plasseringer. 
 

 
VIKTIG INFO OM PARKERING PÅ TUNENE (også varslet på nettsidene våre; www.mellomenga.no) 
Fra 1. november kan du bli bøtelagt dersom du står parkert inne på tunene. I henhold til boreglementet 

vårt er inn- og utkjøring kun tillatt for nødvendig av- og pålessing, bilen anses som parkert dersom den 

blir stående passivt mer enn 10 minutter. 

 
De ulike styrene i Mellomenga borettslag har i en årrekke forsøkt å oppfordre beboere i borettslaget til 

ikke å parkere inne på tunene, uten at dette har hatt ønsket effekt. Dessverre er det slik at det daglig står 

biler rundt på tunene som bl.a. er til hinder for rullestoler, barnevogner og utrykningskjøretøy. 

 

Som tidligere varslet er det nå inngått avtale med vaktselskapet som håndterer gjesteplassene, slik at de 

også vil bøtelegge ulovlig parkering inne på tunene. For at vaktholdet ikke skal generere mer biltrafikk og 

derav økt fare for ulykker, vil vaktene patruljere til fots inne på tunene. 

 

 
HØSTRYDDING 
Denne høsten vil det ikke bli iverksatt høstrydding, dette betyr at vaktmesteren ikke vil kjøre rundt å 

samle inn skrot fra den enkelte beboer. Neste runde med skrotinnsamling vil bli til våren, så dersom dere 

ikke ønsker å vente så lenge, må dere kjøre bort tingene selv. Til info bruker Ragn Sells som regel å ta kr. 

100,- for innholdet på en liten henge, alternativt kan man levere gratis på avfallsmottaket på Brobekk i 

Oslo. 

 

 
HEKKER OG BODLYS 
Styret har registrert mange høye hekker som skjermer belysning av gangveiene i borettslaget, og ber om 

at alle beboere følger opp sitt ansvar, slik av det blir tryggere å ferdes på gangveiene. 

 

Boreglementet vårt 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 alle bodlampene må skrus på når det er mørkt og at en del av hekkene i borettslaget må 

trimmes ned.  

 

 
Med ønske om en fin høst ☺☺☺☺ 

 
 


