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Siste skoledag i sesongen 2011/2012 er over og St. Hansbålet er brent ut, hvilket betyr at sommeren banker på døra. 

Enkelte har sikkert allerede startet ferien sin, mens noen av oss må vente en liten stund til. Flere beboere skal helt 

sikkert også benytte sommeren til å beise litt, mens den litt yngre garden skal bygge sandslott i sandkassa! For at det 

ikke skal være helt umulig å komme i kontakt med styret gjennom sommerukene, har vi satt opp en vaktplan. Denne 

finner du nederst i dette infobrevet. 

 
 
 

MALING 

Ikke alle er helt ferdige med fasademaling. Kanskje gjenstår det litt småplukk, en veranda, eller kanskje et helt strøk. Ta 
kontakt med et av styremedlemmene om du har behov for mer maling. Det er nå kommet ny leveranse av beis/maling 
som står i fellesgarasjen. 
 
Det vil i løpet av kommende uke gjennomføres en befaring med fagkyndig maler, for å kartlegge hva som gjenstår av 
malearbeider på de enkelte boenhetene. 
 
Tomme malingsspann har til nå blitt deponert ved siden av felles garasjen. Dette skal ikke lenger være lagringsplass! 
Tomme spann skal heretter deponeres inne i fellesgarasjen, eller håndteres av den enkelte beboer/andelseier. 
 
SANDKASSER 

Det er nå satt i gang et prosjekt for å skifte ut all sand i borettslagets sandkasser, og vi tror at ny sand vil være på plass i 
løpet av kort tid. Har du behov for sand? Da er det bare å forsyne seg. 
 
PARKERING 

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

Her går alt etter planen ☺ 
 
 

SOMMER-VAKTORDNING for styret 
 

uke 26 Lise Budde                              90 20 43 89 Uke 30 Terje Martin Maanum       45 41 10 62 
uke 27 Tor Harald Jacobsen             47 90 80 67 Uke 31 Mai Randi Havnø                95 11 08 97 
Uke 28 Ann Lisbet Meisal                  95 70 69 99 Uke 32 Einar Stien                            90 85 60 41 
Uke 29 Tommy Solberg                     94 80 85 94 Uke 33 Torstein Rønningen            90 59 35 54 
 

 

 

 

STYRET I MELLOMENGA BORETTSLAG ØNSKER ALLE SMÅ OG STORE EN SUPER SOMMER! 


