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Vi øn
nsker alle
a et go
odt nyttt år!
met i rike mengder og det er behov
b
for å rydde
Snøen har komm
dag 13. jaanuar kom
mmer Røirri med trakktoren og skal
parkeriingsplasseene. Torsd
frese bbort snøen fra alle vååre utendøørs parkeriings- og motorvarm
m
merplasser og
gjestepparkeringssplasser. Alle
A biler m
må fjernees fra plasssene sinee i periodeen
mellom
m kl 10 ogg kl 13 denne dagen. NB! Feilparkerte biler vurrderes tau
uet bort
dersom
m de er i veien for brrøytingen .

Gjesteeparkerin
ngen
Vi oppplever oftee at gjestep
parkeringeen er full av
a beboern
nes egne bbiler og at
besøkeende ikke har
h noe stted å sette fra seg biilen. Det minnes
m
om
m at
gjestepparkeringeen er for besøkende og at det ikke er tillatt å parkkere biler der
d
som diisponeres av husstan
ndens meddlemmer. Dersom det
d fortsattt er noen som
s
mangleer parkerinngsplass ber
b vi om aat de tar kontakt
k
meed styret.
Vi ber samtidig om at eierr av en ureegistrert rø
ød van tar kontakt m
med styrett innen
13/1-2011. Bilenn må flyttees eller blii tauet borrt.

Bruksplikt av garasjer
g
og
o plasserr
Vi har et begrennset antall garasjer oog plasser og må derrfor utnyttte disse beest
mulig. Det betyrr at styret må
m håndhheve brukssplikten, so
om innebæ
ærer at de
plassenne man haar må beny
yttes til paarkering av
v eget mottorkjøretøøy. Beboerre som
har flerre plasser enn biler,, bes å konntakte styrret. Har du
u f.eks bådde garasje og pplass, m
men bare en bil, måå du velge å si fra deeg den enee plassen/ggarasjen. Det
D er
mangee i kø for å få plass. Ved oppsigelse av motorvarm
m
merplass oog garasje får
man tillbake innsskuddet påå hhv 4.0000 og 25.0
000 kronerr.
Det miinnes spessielt om att garasjer sskal benytttes til park
kering av et forsikreet og
registreert motorkkjøretøy. Garasjer
G
soom benytttes til oppb
bevaring aav innbo og
o
løsøre,, og ikke til parkerin
ng, vurderres oppsag
gt av styrett med hennvisning til
brukspplikten. Gaarasjer følg
ger uansettt ikke leilligheten ved salg.

Rundskkriv 1/20011 janu
uar

dan parkeerer vi?
Hvord
Genereelt bør maan parkere bilen rett fram (ikk
ke på skrå)) og midt m
mellom
ytterpuunktene avv egen plass. Flere aav parkerin
ngsplassen
ne våre err såpass traange at
det forrt blir vansskelig for noen å bruuke plasseen sin derssom en par
arkerer skjevt.

Vi er i ferd med å flytte nu
ummerne på plassen
ne langs gjerdet
g
moot bekken, slik at
nummeeret er senntrert midtt mellom ggjerdestolp
pene. Rikttig oppstillling av biilen
blir da midt melllom stolpeene og middt på plassnummereet. For allee andre plasser
henstilller vi til beboerne
b
å parkere hhensynsfu
ult og midtt på sin eggen plass.

Bruk aav strøm i garasjerr og på m
motorvarm
merplasserr
Det haar vært svæ
ært kaldt i hele noveember og desember,
d
, og det err minst to
månedder igjen med
m kulde og historiisk høye sttrømpriserr. Vi oppffordrer allee til å
tenke ppå strømfoorbruket i garasjen eeller på motorvarmeer og å bennytte tidsu
ur slik
at ikkee motor- ogg kupévarrmer står ppå hele nattta. Med dagens
d
strøømpriser koster
k
det ca kkr 25,- å bruke
b
motor- og kuppévarmer på tilsamm
men 2000W
W i 12 tim
mer.
Dette bbetyr strøm
mutgifter på
p ca kr 7 50,- pr mn
nd for en bil.
b Brukerr man tidssur vil
ca 2 tim
mers oppvvarming væ
ære tilstreekkelig. Deet reduserer strømko
kostnaden til
t ca
kr 125,- pr mnd.
Husk aat det meddfører stor brannfaree å benyttee løse varm
meovner eeller vifteo
ovner
inne i bbilen ellerr i garasjen
n. Det er b
bare fastm
montert utstyr
u
i billen som kan
k
kobless til strøm
m i garasjeer eller påå motorva
armerplassser.

Med veennlig hilssen
Styret i Mellomeenga boretttslag

